
 
  

  
  
  

  
  طر باآسودگي خا

  افزار جامع حسابداري كيان  نرمفروش مكانيزه مبتني بر باركد سيستم
  

  چيست؟مبتني بر باركد فروش مكانيزه سيستم 
  

سـازي فعاليـت     با تاكيد بر استفاده از ابزارهاي نوين و جديد در راسـتاي بهينـه             افزار جامع حسابداري كيان     نرم
  .  را فراهم نموده استفروش مكانيزه مبتني بر باركد سيستم امكاناتبازاريان عزيز، 

  

اي طراحي شده كه براي صدور فاكتورهـاي فـروش فقـط كـافي       به گونه فروش مكانيزه مبتني بر باركد     سيستم
است تا كاالي مورد نظر را از جلوي چشم باركدخوان عبور دهيد، برنامه به سرعت كاالي مورد نظر را شناسايي                    

در ايـن   . نمايـد   ي كه مدير ارشد به عنوان قيمت فروش تعيين نموده است، به فاكتور اضـافه مـي                نموده و با قيمت   
  . شرايط استفاده توام از صفحه كليد و باركدخوان نيز وجود دارد

  

گيـري     بـه شـكل چـشم      خطاهاي انساني در عمليات فروش     فروش مكانيزه مبتني بر باركد     سيستمبا استفاده از    
  .توانيد مجموعه عمليات صندوق فروش خود را كنترل نماييد يكاهش يافته و شما م

  

هـا و تعـداد كاالهايـشان         هاي بزرگ كه حجم مشتريان آن        براي فروشگاه  فروش مكانيزه مبتني بر باركد     سيستم
ي شما نـسبت بـه تمـامي كاالهـا و             با اين قابليت ديگر نيازي نيست تا فروشنده       . زياد بوده، بسيار مناسب است    

ها اطالعاتي داشته باشد و عمال از صدور فاكتورهاي اشتباه چه در نوع كـاال و يـا در قيمـت آن                        روش آن قيمت ف 
  .شود جلوگيري مي

  

 امكـان چـاپ فـاكتور بـر روي انـواع پرينترهـاي حرارتـي، ليـزري،                  فروش مكانيزه مبتني بر باركد     سيستمدر  
  . فراهم شده است... سوزني، رنگي و 

  

 امكـان اتـصال     افزار جامع حسابداري كيان     نرم فروش مكانيزه مبتني بر باركد     سيستم كه   الزم به يادآوري است   
، بـا حافظـه،     WiFi  ،USB  ،PS2سـيم، بلوتـوث،       باسيم، بـي  (هاي موجود در بازار       به انواع و اقسام باركدخوان    

  . را دارد...) بدون حافظه و 
  

بنـابراين  .  نيز وجـود دارد    افزار ايستگاه فروش    نرمر   د فروش مكانيزه مبتني بر باركد     سيستمامكان استفاده از    
تواننـد از امكانـات    دهنـد، مـي   الين با چند كامپيوتر انجام مـي  مشتركيني كه فعاليت خود را به صورت شبكه آف     

  .مند شوند  نيز بهرهفروش مكانيزه مبتني بر باركد سيستمنظير  بي
  

  .را مطالعه فرماييدادامه مطلب  زه مبتني بر باركدفروش مكاني سيستمبراي اطالع از نحوه استفاده از 
  



  
  خدمات مهندسي كيان رايانه
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  راهنماي استفاده از 
  افزار جامع حسابداري كيان در نرم سيستم فروش مكانيزه مبتني بر باركد
  

  

افـزار    نـرم نظـر در انتخـاب        سليقه و دقـت     به خاطر حسن  و عزيز   تبريك به شما مشترك گرامي      عرض  ضمن  
 توجـه بـه     فروش مكانيزه مبتنـي بـر باركـد        سيستمرساند براي استفاده از        به اطالع مي   جامع حسابداري كيان  

  .نكات زير ضروري است
  

  .شوند  تمامي كاالها بايد به صورت معمولي در بخش اطالعات تعريف -1
  

 براي تمامي كاالها در قسمت اطالعات، بخش ثبت قيمت فروش، قيمت فـروش بـه مـشتري عـادي را تعريـف                       -2
  .ييد، تا برنامه بداند به صورت اتوماتيك بايد كاالها را به چه قيمتي به فروش برساندنما

  

  .  در قسمت اطالعات، بخش ثبت شرح كاالها، باركد كاالها را براي تمامي كاالهاي خود تعريف نماييد-3
  

در . تعريف نماييد  " --- مشتريان متفرقه    ---" در قسمت اطالعات، بخش تعريف مشتريان، يك مشتري با نام            -4
اين صورت برنامه به صورت اتوماتيك اين مشتري را كه در ابتداي ليست مشتريان شـما قـرار خواهـد گرفـت،                       

ايـن كـار بـراي      . نمايد، مگر اين كه نام مـشتري را تغييـر دهيـد             انتخاب نموده و فاكتورها را به نام آن صادر مي         
  . شود جلوگيري از بروز اشتباه انجام مي

  .وجود نخواهد داشت " --- مشتريان متفرقه ---"وان مثال تحت هيچ شرايطي امكان فروش نسيه به به عن
  

 مدير ارشد ضمن اين كه رمز خود را تعريف نموده، براي كاربر دوم و يا سوم سطح دسترسي تعريف نموده                     -5
هـاي    نيـد امكانـات و قـسمت      توا  مـي . (نمايـد   هـا تعريـف مـي       باشد، براي آن    و يك رمز كه با رمز خود متفاوت مي        

  .)غيرضروري برنامه را براي كاربر دوم و يا سوم مسدود نماييد
  

 كـار در قـسمت       براي اين .  بايد در برنامه فعال شود     فروش مكانيزه مبتني بر باركد     سيستم امكان استفاده از     -6
صـفحه دوم، گزينـه   / ه فاكتورها   تنظيم پارمترهاي مربوط ب   /  تنظيم پارامترهاي برنامه    / مركز كنترل   / امكانات  

   . قرار دهيد"111111"مربوط به فعال شدن سيستم مكانيزه را برابر با 
  

قفـل صـفحه كليـد نيـز       / از قـسمت امكانـات      . ( كاربر دوم و يا سوم با رمز مربوط به خود وارد سيستم شود             -7
  .)توانيد براي تغيير كاربر استفاده نماييد مي

  

، بعد از انتخـاب فـاكتور فـروش، بالفاصـله وارد محـيط فـاكتور                يزه مبتني بر باركد   فروش مكان  سيستم در   -8
برنامه به صورت اتوماتيـك اولـين       . كه نام مشتري و يا قيمت فروش از شما پرسيده شود            بدون اين . خواهيد شد 

باال تعريـف نماييـد، همـواره       كند؛ كه اگر شما مشتري را مانند الگوي           مشتري كه در ليست قرار دارد، انتخاب مي       



  
  خدمات مهندسي كيان رايانه
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ايـد، در    فروش نيز مطابق با قيمتي كه از قبل تعريـف نمـوده         قيمت. شود  انتخاب مي  " --- مشتريان متفرقه    ---"
  .گردد فاكتورها اعمال مي

  

هـر كـااليي كـه از    . مانـد    بعد از ورود به فاكتور برنامه منتظر ورود اطالعات از باركدخوان يا صفحه كليد مي               -9
با همـان قيمتـي كـه در        . شود  ابل چشم باركدخوان عبور نمايد، به صورت اتوماتيك به اقالم فاكتور اضافه مي            مق

  . ايد قسمت اطالعات و ثبت قيمت فروش تعريف نموده
  

 را بزنيـد؛ در غيـر       BackSpace بعد از اتمام اقالم خريداري شده، براي ثبت فروش به صورت نقدي كليد               -10
  . براي ثبت فاكتور به شيوه عادي استفاده نماييدF5 اين صورت از كليد

  . قابل نسيه شدن نيست" --- مشتريان متفرقه ---"فاكتور : نكته
  

خواهد كااليي را تعويض نماييد، كافي است بـر روي كـاالي              ايد و مشتري مي      اگر هنوز فاكتور را ثبت نكرده      -11
  . اين صورت يك واحد از مقدار كاال كسر خواهد شد را بزنيد، در Ctrl+Enterانتخاب شده رفته و كليد 

  

اين امكان در خصوص كاالهـايي  .  استفاده نماييدF1 اگر تمايل داريد مقدار كاال را خودتان وارد كنيد، از كليد        -12
  .ها به تعداد زياد خريد كرده، مناسب است كه مشتري از آن

  

شتري را تغيير دهيـد و يـا يـك مـشتري جديـد تعريـف                توانيد نام م     مي Ctrl+F1 در صورت نياز با كليد       -13
  . بعد از آن برنامه فاكتور را به نام مشتري جديد صادر خواهد كرد. نماييد

  

توانيـد آن كـاال        اگر به هر دليلي عالمت باركد كااليي كه مشتري انتخاب نموده، مخدوش شده باشد، شما مي                -14
اي كه زير باركد نوشته شده بـه آن كـاال              و وارد نمودن شماره    F12يد  را از روي نام آن پيدا كنيد و يا با زدن كل           

  .دسترسي پيدا نماييد
  

، بايد باركدخوان شما توسـط بخـش فنـي دفتـر            فروش مكانيزه مبتني بر باركد     سيستمقبل از استفاده از     : نكته
  .خدمات مهندسي كيان رايانه تنظيم گردد

  

  



  
  خدمات مهندسي كيان رايانه
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  اندازي  ي راهافزاري برا نيازهاي سخت
  سيستم فروش مكانيزه مبتني بر باركد 

  

  . بايد موارد زير را مد نظر داشته باشيدفروش مكانيزه مبتني بر باركد سيستمبراي استفاده از 
  

  .باركد باشندعالمت كاالهاي شما بايد داراي تمامي  -1
ايد بدانيد كه براي درج اين عالمـت        اي است كه كاالهايتان داراي اين عالمت نيستند، ب          اگر شغل شما به گونه    

افزار و چاپگر مخصوص توليد و چاپ باركـد بـر             باشد، الزم است تا نرم      كه داراي استانداردهاي متفاوتي مي    
  . هاي ويژه را تهيه نماييد روي برچسب

ـ         پانصدهزار تومان خواهد داشت، شرايط را بـه گونـه          بيش از ي اين موارد كه قيمتي        تهيه ا اي سـاخته كـه م
 را بـه عزيزانـي كـه كاالهايـشان عالمـت باركـد نـدارد،        فروش مكانيزه مبتني بر باركـد     سيستماستفاده از   

توانيـد بـه       مـي   براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص چاپگرهاي مخـصوص برچـسب           .دهيم  پيشنهاد نمي 
  .سايت زير مراجعه فرماييد

www.Codex.ir 
  

  . دستگاه باركدخوان داشته باشيد -2
هـا اسـكنرهاي باركـد نيـز گفتـه            دستگاه باركدخوان كه به آن    در خصوص   رسد تا      الزم به نظر مي    جا  ايندر  
هـاي   اطالعـات بـه سيـستم    اسـكنرهاي باركـد، تجهيـزات ورود الكترونيكـي    . شود، توضيح داده شـود  مي

كـد را   قرمـز، خطـوط سـياه و سـفيد بار          كامپيوتري هستند كه با استفاده از يك پويشگر ليزري يـا مـادون            
  . كنند افزارهاي كامپيوتري تبديل و به آن منتقل مي نرم را به اعداد و حروف قابل استفاده تشخيص داده، آن

سيم،   به انواع معمولي، بي   نحوه ارتباطشان با كامپيوتر و نوع منبع نوريشان          اين اسكنرها عموما بر اساس    
  . دشون بندي مي دستهدار  چندپرتوه، دوبعدي، حافظه

توانيد براي  كسب اطالعات بيشتر در خصوص قيمـت،            ستگاه شامل انواع و اقسام مختلفي است كه مي        اين د 
  .مراجعه فرماييد هاي زير سايتتوانيد به  ها و ساير مشخصات فني مي شكل ظاهري، قابليت

www.Codex.ir 
  

مات شناسه كـاال و خـدمات       بندي و خد   نظام ملي طبقه  اند تا از      هاي داخلي موظف شده     تمام توليدكننده : نكته
  .  استفاده نمايند و كاالهاي توليدي خود را با عالمت باركد به بازار عرضه نمايند) كد ايران(

  . به سايت زير مراجعه فرماييدكد ايرانبراي اطالع از شرايط و استانداردهاي 
www.Irancode.ir 
 
.موفق باشيد  


