
 

  
  
  
  
  
  

  
 ،ايستگاه فروشافزار نرم

  افزار جامع حسابداري كيانمكمل نرم
  
  

  مقدمه: 
گذرد. در اين رهگذر ما توانستيم در كنار مشتركين مي افزار جامع حسابداري كياننرمهاست كه از حضور موفق سال

  ت يابيم.هاي واقعي ما هستند، به رشد و تعالي مناسبي دسافزار كه سرمايهگرانقدر اين نرم
افزار، دست يافتن به ابزاري ساده، كامل، قابل انعطاف، قابل درك و هاي ما در توليد اين نرمترين انگيزهيكي از اصلي

كنندگان بود. با پيشرفت علم كامپيوتر و ترويج آن در بين اقشار مختلـف جامعـه، تنـوع    منطبق بر نياز روز مصرف
تنوع باعث شد تا در معرض پيشنهادات بسيار متنوع و متفـاوت در مقايسـه   مشتريان ما نيز بيشتر گرديد كه همين 

  با قبل قرار بگيريم.  
ها ما همواره منتظر پيشنهادات و تذكرات مشتريان خود بوديم و در حد توان نسـبت بـه عملـي سـاختن     در اين سال

  االنه تقديم كاربران عزيز شده است.افزار است كه سهاي جديد نرمها نسخهآورد اين تالشرهها تالش نموديم. آن
هـاي  ها بـا شـيوه  هاي بسيار زياد و تالش براي انطباق آنبسياري از امكانات اضافه شده به برنامه، بعد از بررسي

 افزار جـامع حسـابداري كيـان   نرمي ما حفظ همان شعار هميشگي استاندارد صورت گرفته است؛ چرا كه تمام دغدغه
    افزار حسابداري به زبان ساده.ترين نرمجامعاست. 

يك نمونه افزار مغاير بودند، كنار گذاشته شدند. شنهاداتي به دليل اين كه با اصل سادگي و كارايي نرميدر اين بين پ
  بود.الين به صورت آن افزار جامع حسابداري كياننرمشدن امكانات  از اين پيشنهادات، شبكه

نياز جدي بـه   ،كاربراني مناسب افزارهاي تحت شبكه براي استفادهسازي نرمطور كه مستحضر هستيد، پيادههمان
  دارد.  خاصافزاري فراهم بودن بستر سخت

افزارهـاي  ديگر متصل نمـوده و از امكانـات نـرم   به عنوان مثال وقتي قرار باشد كه شما حداقل دو كامپيوتر را به يك
  جه داشته باشيد.مند شويد، بايد به نكات زير توتحت شبكه بهره

  
  

يكي از اين دو كامپيوتر بايد به عنوان كامپيوتر مركزي و يا اصلي در نظـر گرفتـه شـود تـا پايگـاه اصـلي        -1
  اندازي گردد.افزار بر روي آن نصب و راهنرم

اگـر   افزار تحت شبكه توسط كامپيوتر دوم، بايد حتما كامپيوتر مركـزي روشـن باشـد.   براي استفاده از نرم -2
توانـد از آن  ر مركزي متعلق به مدير مجموعه باشد، در غياب ايشـان كـاربر كـامپيوتر دوم يـا نمـي     كامپيوت
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افزارهاي تحت شبكه، امكـان  (در بعضي از نرم باشد. روشنمركزي استفاده نمايد و يا اين كه بايد كامپيوتر 
 )ي قبلي در صورت خاموش بودن سيستم مركزي وجود دارد.ي اسناد ثبت شدهمشاهده

بـراي آن تهيـه    UPSداري از اطالعات بايد يك سيسـتم  براي حفظ امنيت و تامين شرايط مناسب براي نگه -3
برق مورد نياز كامپيوتر مركزي را حداقل براي سـاعاتي تـامين    UPSنمود تا در صورت قطع جريان برق، 
  نمايد تا جريان برق شهر وصل شود.

شـود، چـرا كـه امكـان     اي تحت شبكه، نيازي بسيار جدي تلقي ميياب حرفهافزار ويروساستفاده از يك نرم -4
 انتقال ويروس از طريق كامپيوتر دوم شما، به كامپيوتر مركزي وجود دارد.

بـه عهـده بگيرنـد تـا در     ي شـما را  داري شـبكه بايد يكي از مراكز سرويس و خدمات كامپيوتر، تامين و نگه -5
تـر ايـن   ص در محل كار شما اقدام نمايند، چرا كه مناسـب صصورت بروز مشكل نسبت به اعزام نيروي متخ

 است تا كامپيوترهاي تحت شبكه را بر خالف كامپيوترهاي ديگر در محلي كه نصب هستند، سرويس نمود.

گونـه  افزارهاي تحت شبكه نياز است تا كاربران آن از حداقل توانايي اسـتفاده بـا ايـن   براي كار كردن با نرم -6
 تواند يك كاربر معمولي باشد.  افزارها نمييعني كاربر اين گونه نرمردار باشند. افزارها برخونرم

هاي مختلف به يكديگر متصل نمود. اتصال دو كامپيوتر در فواصل نزديـك  توان به شيوهدو كامپيوتر را مي -7
دو طرف يـك  مثال ها فراهم نباشد، (كشي در اين فاصلهچه امكان كابلنشود، چناكشي انجام ميبه كمك كابل

اي باشد كه امكان استفاده سيم استفاده گردد و اگر مسافت به گونهخيابان) الزم است تا از امكانات شبكه بي
افزارهـاي تحـت   از شـهر) بايـد از نـرم    فروشگاه و انبارهاي خارجمثال سيم هم فراهم نشود، (ي بياز شبكه
Web كـه در ايـن صـورت بايـد از     از اينترنـت اسـت.   كـردن  ده ها، استفااستفاده نمود كه بستر اجرايي آن

 ي مخابراتي يا ماهواره و ... استفاده كرد.امكانات اينترنت پرسرعت يا خطوط ويژه

به مراتب بيشتر خواهـد بـود و ايـن    افزارهاي تك كاربره، افزارهاي تحت شبكه، در مقايسه با نرمقيمت نرم -8
افزارهـاي  جا كه اصوال توليدكنندگان نرمكه خواهد داشت. اما از آنعدد بستگي به تعداد كاربران شما در شب

افزارهـا بـراي دو   ي ايـن نـرم  تحت شبكه، يك حداقلي را براي كاربران شما قائـل خواهنـد بـود، عمـال تهيـه     
افزار تحت شبكه با پنج كاربر را تهيه نماييد و فقـط از دو كـاربر   كامپيوتر ميسر نيست و شما بايد مثال نرم
 ي مضاعفي را به شما تحميل خواهد كرد.آن استفاده كنيد. در واقع اين مطلب هزينه

  
هـا،  هاي بزرگ مانند بانكي سازمانالبته امكانات و ابزارهاي ديگري هم وجود دارد، اما به دليل اين كه مورد استفاده

هـا بـراي مصـارف    ح و توضـيح آن گيرنـد، از شـر  ها، كارخانجـات صـنعتي و ... قـرار مـي    ها، شهرداريخانهوزارت
  شود.فروشگاهي و شركتي پرهيز مي
بـا دو كـامپيوتر    اندازي يك شبكهي راهتوانيم به راحتي نتيجه بگيريم كه عمال هزينهبا در نظر گرفتن موارد باال، مي
را بـراي كمتـر از   اندازي سيستم تحت شـبكه  به همين خاطر معموال راهخواهد بود. ما به مراتب باالتر از سطح توقع 

  نخواهد بود.و مقرون به صرفه هاي آن خيلي مناسب كنند، چرا كه هزينهتوصيه نمياصال سه كامپيوتر 
هاي فـوق،  هاي باال را بپردازد، الزم است بداند كه بسياري از هزينهاما اگر به هر دليلي، مشتركي مايل باشد تا هزينه

شارژ مجدد دارند. مثال استفاده از خطوط پر سرعت اينترنـت و يـا تـامين و    به صورت ماهيانه و يا ساليانه نياز به 
  افزار شبكه.  افزار و نرمداري سختنگه

 هـاي متـداول و موجـود بـا صـرف     را بـه شـيوه   افزار جامع حسابداري كياننرمبه همين دليل پيشنهاد شبكه شدن 
  هاي زياد مناسب تشخيص نداديم.هزينه
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  ي كار:هاموانع و دشواري
هاي هميشگي ما تشخيص درسـت نيـاز مشـتريان بـوده و هسـت و همـواره ايـن سـئوال را از خـود          يكي از دغدغه

ايم يا خير؟ چرا كه بـه خـوبي بـا تبعـات عـدم تشـخيص       پرسيم كه آيا نياز مشتري را به درستي تشخيص دادهمي
  نيد.)توجه ك ي بعدصفحه(به شكل . درست نياز مشتريان آشنا و واقف هستيم

شـد، تمـام مطالـب    از سوي مشتركين ما مطـرح مـي   افزار جامع حسابداري كياننرمهر زمان كه پيشنهاد شبكه شدن 
  كرد.شد و پرسشي جدي را مطرح ميشده در باال، پيش روي ما ظاهر مي گفته

  
  اريان را بر طرف خواهد كرد؟، نياز بازدر باال ي حسابداري كيان با توجه به موارد گفته شدهافزار تحت شبكهآيا نرم

  هاي سربار آن موافق هستند؟، با هزينهافزار جامع حسابداري كياننرمآيا بازاريان عزيز و مشتركين گرامي 
  آيا اصوال با اجراي اين برنامه، بازاريان به اهداف خود خواهند رسيد؟

 بودن اطالعات حسابداري خود دارنـد،  محرمانه افزار تحت شبكه در محل كار بازاريان و توقعاتي كه ازآيا اجراي نرم
  پذير است؟امكان

  افزارهاي تحت شبكه، بازاريان عزيز را آزار نخواهد داد؟آيا دشواري كار با نرم
  

  ها پرسش ريز و درشت ديگرو ده
  

  ي گرامي را دريابيم.  واقعي بازاريان عزيز و كسبه هايما قريب به سه سال وقت صرف كرديم تا نياز
گونـه كـه در تصـوير    اي آنهـاي رايانـه  افزارتوليـد نـرم   درما نزديك به سه سال تالش كرديم تا اشتباهات متداول 

  در مورد محصول جديد ما رخ ندهد. مشاهده فرموديد،
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  كردند؟افزار تحت شبكه درخواست ميچرا كاربران از ما نرم
، داليـل  افـزار جـامع حسـابداري كيـان    نرمتريان و كاربران هاي مختلف بر روي پيشنهادات مشبعد از انجام بررسي

  ها به موارد زير خالصه گرديد.افزار تحت شبكه توسط آندرخواست نرم
  

 هاحسابگيري مطالبات و ارسال صورتي اطالعات ثبت شده در چند كامپيوتر براي پيامكان مشاهده -1

 زياد بودن حجم كار -2
  

براي مرتفع ساختن نيـاز اول كـاربران،   ، افزار جامع حسابداري كياننرمموجود در  با عنايت به داليل فوق و امكانات
انـدازي بـر روي هـر    افزاري امكان نصـب و راه بدون قفل سختجامع حسابداري كيان افزار مستحضر هستيد كه نرم

شـت و اصـوال بـراي    در اختيـار شـما خواهـد گذا   ي اطالعات تعداد كامپيوتر كه مايل باشيد را جهت رويت و مشاهده
تا قرار باشد از سيستم نيست  اي مشتريان، نيازي به اطالعات لحظهمطالبات گيريي عملكرد مشتريان و پيمشاهده

  گيرد. اين فعل و انفعاالت بر روي مطالبات معوقه صورت مي بيشتر تحت شبكه استفاده نمود، چرا كه
  

توانـد دليـل   بـه تنهـايي نمـي    "زياد بودن حجـم كـار  "ه دقت شود كه اما در مورد نياز دوم كاربران، بايد به اين نكت
ي كـار  انجام نشود، نتيجـه به درستي  "تقسيم كار"در كنار اين نياز، اگر  مناسبي براي شبكه نمودن اطالعات باشد.

تصميم  "زياد بودن حجم كار"بخش نخواهد بود. در دنياي امروز، شبكه نمودن اطالعات فقط به دليل چندان رضايت
دانند، اي اين دليل را كافي براي توليد يك محصول نميافزارهاي رايانهي نرمهاي توليدكنندهو شركت درستي نيست

  نيز در دستورات اجرايي قرار بگيرد.   "تقسيم كار"مگر اين كه در كنار اين نياز، 
دهـي و  تـوانيم سـامان  اسـت كـه مـي    اين مطلب دور از ذهن هم نيست؛ ما در اجراي كارهاي گروهي، با تقسـيم كـار  

تقسيم كار و مشخص نمودن حـدود  بخشي مناسبي به فعاليت خود بدهيم، نه فقط با زياد كردن نيروي انساني. نظم
تواند شرايط مطلوب و مناسـبي را بـه همـراه داشـته باشـد و      ها ميبه آن وظايف هر يك از افراد و تفهيم مسئوليت

  تر نمايد.  موقعتر و بهر، دقيقتها را آسانكنترل فعاليت
هاي تحت شبكه، يك نفر به عنـوان كـاربر ارشـد و مـدير مسـئول شـبكه تعيـين        به همين خاطر است كه در سيستم

  ها را تقسيم نمايد.شود تا به درستي وظايف و مسئوليتمي
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  قرار داديم؟كار خود افزار را در اولويت اضافه نمودن چه امكاناتي به نرم
  از انجام مطالعات به اين نتيجه رسيديم كه:بعد 

  بر طرف نماييم.مناسب  "تقسيم كار"مشتريان را با  "زياد بودن حجم كار"مشكل  بايد -1
 انجام شود. براي مشتريان هزينهسربار ترين اين كار با پايين بايد -2

باشـد كـه    حسابداري كيان افزار جامعنرمامكانات جديد منطبق بر دانش و توانايي بازاريان و كاربران  بايد -3
 نيازي به آموزش مجدد نداشته باشند.

 ي حسابداري مشتريان در باالترين سطح تامين گردد.امنيت و حفظ اطالعات محرمانه بايد -4

  
  كردند؟افزارهاي موجود تحت شبكه استفاده نميافزار جامع حسابداري كيان از ساير نرمچرا كاربران نرم

  باشد.   ايستگاه فروشافزار تواند بهترين دليل و انگيزه براي توليد نرمپاسخ به اين سئوال، مي
افـزار  نـرم ي بسيار زيادي در بازار وجود دارد، چرا كاربران افزارهاي تحت شبكهبه راستي وقتي در حال حاضر نرم

  كنند؟ ها استفاده نمياز آن جامع حسابداري كيان
  

  ر رسيديم:هاي الزم به موارد زيما بعد از بررسي
 افزارهاي تحت شبكههاي باال و سربار فراوان و غيرقابل تحمل استفاده از نرمهزينه -1

 افزار جامع حسابداري كياننرمي موجود در مقايسه با افزارهاي تحت شبكهدشواري در كار كردن با نرم -2

 براي استفاده در بازار يانافزار جامع حسابداري كنرمافزارها در مقايسه با امكانات اين گونه نرم ضعف در -3

 كيفيت خدمات پشتيباني و امنيت اطالعات   -4

 با از كار افتادن كامپيوتر مركزي، تمام شبكه از كار خواهد افتاد. -5

فراهم نبودن شرايط مناسب براي استفاده از چند كامپيوتر در محل كار به دليل تصور نادرست مـاموران و   -6
ي وجـوه  اد زيـاد كامپيوترهـا از حجـم كـار بازاريـان و مطالبـه      مسئولين دواير دولتـي بعـد از ديـدن تعـد    

 ها.غيرمنصفانه از آن

 افزار جامع حسابداري كياننرمي زياد و وابستگي كاربران به استفاده از وفاداري، عالقه -7

 افـزار جـامع  نرم و وابسته بودن كاربران به استفاده از اين اطالعات در هاي گذشتهزياد اطالعات سال محج -8
 حسابداري كيان
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  تصميم نهايي:
مشغول به كار هسـتند، كـه از تمـامي ابعـاد مـورد       افزار جامع حسابداري كياننرمبا توجه به نياز مشترياني كه با 

بررسي قرار گرفته است، (تحمل هزينه، دانش فني، تعداد پرسنل، شرايط و محيط كـار، بعـد مسـافت، عـدم حضـور      
اس و ...) بـه  يوپيي تهيهبه معناي واقعي، تعداد اندك كاربران تحت شبكه،  اصلي شبكهپرسنل ارشد، فقدان سيستم 

  الين) بسيار مناسب و كارا خواهد بود.  ي آفي غيرمتمركز (شبكهاين نتيجه رسيديم كه وجود يك شبكه
ـ  افـزار  نرماي بر روي ساير كامپيوترها به نام افزار مستقل و جداگانهيعني نرم (شـعبه) كـه مكمـل     روشايسـتگاه ف

خواهد بود، نصب گردد تا ساير كاربران بتوانند با آن اطالعات خود را ثبت نمـوده و   افزار جامع حسابداري كياننرم
  در موقع مناسب به سيستم مركزي منتقل نمايند.

  هستند.)ي متمركز ارهاي تحت شبكهافزافزارها با شيوه غيرمتمركز به مراتب دشوارتر از نرم(طراحي نرم
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  باشد؟هايي ميها و مزيتالين) چيست و داراي چه ويژگيي غيرمتمركز (آفشبكه
شود كه در آن چند كامپيوتر بتوانند به صورت مستقل و بـدون اتصـال بـه    اي گفته ميي غيرمتمركز به شبكهشبكه

ستم مركزي منتقل نموده و توسط يـك  كامپيوتر مركزي كار خود را انجام دهند و بعد از اتمام كار اطالعات را به سي
  افزار واحد تجميع نمايند.افزار واسطه، اطالعات ثبت شده را در يك نرمنرم

  هاي زير را در بر دارد.ها مزيتاستفاده از اين گونه شبكه
  اي به سيستم مركزي متصل باشند.  هاي غيرمتمركز، نيازي نيست تا كامپيوترها به صورت لحظهدر شبكه -1
 داري آن حذف خواهد شد.اندازي شبكه و تامين و نگههاي نصب و راههزينه -2

 ي غيرمتمركز نيازي به روشن بودن كامپيوتر مركزي براي كار كردن ساير كامپيوترها نيست.در شبكه -3

 آسيب ديدن اطالعات در يكي از كامپيوترها، تاثيري بر روي ساير كامپيوترها نخواهد گذاشت.  -4

 ها اصال مهم نيست.پيوتر و بعد مسافت آني بين دو كامفاصله -5

 افزاري باشند.مافزاري و نرنيازي نيست تا كامپيوترهاي مورد استفاده داراي مشخصات يكسان سخت -6
  

هاي ديگري هـم بـه   مزيت افزار جامع حسابداري كياننرمكاربران بازاريان و براي  ي غيرمتمركزاما استفاده از شبكه
  همراه دارد. مانند:

  باشد.منيت اطالعات بسيار بسيار باال ميا -1
 نيازي نيست تا تمام كامپيوترها را در معرض ديد عموم قرار دهند. -2

 امكان دسترسي به اطالعات كامپيوتر مركزي توسط ساير كامپيوترها به هيچ عنوان ممكن نيست. -3

 گيرد.ت ميتر صوربسيار راحت ايستگاه فروشافزار امكان كنترل كار پرسنل و كاربران نرم -4

 تقسيم كار براي افزايش سرعت و مقابله با حجم زياد كار به خوبي و درستي در آن انجام شده است. -5

 پذير است.ي غيرمتمركز بر روي يك كامپيوتر و توسط يك پرسنل هم امكاناستفاده از شبكه -6

سـاير  صورت مستقل در دچار نقص و اشكال شود، امكان ثبت اطالعات به به هر دليلي اگر كامپيوتر مركزي  -7
  توان اطالعات ثبت شده را به آن اضافه نمود.كامپيوترها فراهم است و بعد از بر طرف شدن مشكل مي

انـد، بـه كـامپيوتر مركـزي منتقـل      اطالعات خالص يا به عبارتي اطالعاتي كه به صورت قطعـي ثبـت شـده    -8
دليـل حجـم   نخواهند شد و باعث افـزايش بـي   ها و ... به سيستم مركزي منتقلها، ابطاليالحيهصشود. (امي

 اطالعات نخواهند شد.)

 نيازي به حضور مدير ارشد براي انجام كار ساير كامپيوترها وجود ندارد. -9

پـذير اسـت. (ديسـكت، هـارد شـبكه،      هـاي موجـود امكـان   امكان ارسال و دريافت اطالعات به تمـامي روش   -10
 دي و ...)هاي جانبي، ايميل، سيحافظه

اسـت و   افزار جـامع حسـابداري كيـان   نرم، منطبق بر دانش فعلي كاربران ايستگاه فروشافزار نات نرمامكا  -11
 نيازي به آموزش مجدد نخواهند داشت.

 هاي ذكر شده خواهد بود.افزارهاي تحت شبكه با ويژگيي نرمشدهتمام تر از قيمتافزار بسيار كمقيمت نرم -12

  روش كار:
وجـود دارد كـه شـما بعـد از      ايستگاه فروشافزار نرمامكان ارسال اطالعات براي  داري كيانافزار جامع حسابنرمدر 

افـزار  نـرم توانيـد اطالعـات مـورد نيـاز     انجام تنظيمات خاص و اعمال مديريت مناسب بر روي اطالعات ارسالي، مي
  براي شروع به كار را با آن تامين نماييد. ايستگاه فروش
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از حـداقل اطالعـات شـما     ايستگاه فروشافزار نرماي عمل نماييد كه كاربر توانيد به گونهميشما در ارسال اطالعات 
  ي شما دسترسي نداشته باشد.  براي كار استفاده نمايد و به ساير اطالعات محرمانه

هـا؛ موجـودي انبـار؛ موجـودي صـندوق؛ موجـودي اسـناد؛        به عنوان مثال: مانده حساب مشتريان؛ موجودي بانـك 
  آخرين قيمت خريد كاالها؛ آخرين قيمت فروش به مشتريان و ...ها و ...؛ هاي خاص مثل برداشت، هزينهابحس
نيز بعد از دريافت اطالعات از مركز فعاليت خود را آغاز نموده و بعد از ثبت اسناد اطالعات  ايستگاه فروشافزار نرم

  ماند.دي مينمايد و منتظر دريافت اطالعات بعرا به مركز ارسال مي
هـا و تشـخيص انطبـاق    ضمن تحليل و ارزيـابي آن  ايستگاه فروشافزار نرمسيستم مركزي نيز با دريافت اطالعات 

رساني مناسب از اطالعات دريافتي به مدير ارشد، با تائيـد مـدير اطالعـات را بـه     مركزي و اطالعاطالعات با سيستم
  سيستم مركزي اضافه خواهد كرد.

اي عمل شده است كه امكان ارسال و دريافت اطالعات فقط و فقط با سيستم مركـزي  افزار به گونهنرمدر طراحي اين 
  قابل انجام خواهد بود.  

  به عنوان مثال، امكان دريافت اطالعات تكراري وجود ندارد؛  
  ها وجود ندارد؛ امكان دريافت اطالعات از ساير حسابداري

  شما كار نخواهند كرد؛  ايستگاه فروشهيچ عنوان در سيستم  اطالعات ساير مشتركين حسابداري، به
  افزارها نيست و ...  فروش شما نيز به هيچ طريقي قابل انتقال به ساير نرم ايستگاهاطالعات 
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  :ايستگاه فروشافزار امكانات نرم
 ايسـتگاه فـروش  افـزار  نـرم ت مناسب مورد توجه ما بود، امكانـا  "تقسيم كار"كه از همان ابتدا انجام با توجه به اين

افزار مستقل فروش به حسـاب آورد و  توان يك نرمرا مي ايستگاه فروشافزار نرمباشد. در واقع شامل موارد زير مي
   در آن لحاظ شده است.ها با قابليت انواع دريافتي فروش تمامي امكانات مربوط به پروسه

  اكتورهافپيشو چاپ تمام مجموعه عمليات مربوط به ثبت  -1
 فاكتورهاي فروشو چاپ تمام مجموعه عمليات مربوط به ثبت  -2

خـوان  (شامل وجوه نقد، چك، كـارت  اسناد دريافتي از مشتريانثبت و چاپ تمام مجموعه عمليات مربوط به  -3
 ها)و حواله

  امكان اضافه نمودن مشتريان جديد (در فروش امكان دارد كه شما مشتري جديد داشته باشيد.) -4
 دهد.انجام مي ايستگاه فروشگيري كامل از مجموعه عملياتي كه كاربر گزارشامكان  -5

 امكان چاپ فاكتورها بدون شماره و يا با شماره موقت -6

 گردد. (فاكتورها، اسناد، مشتري و ...)ثبت مي ايستگاه فروشامكان اصالح تمام عملياتي كه توسط كاربر  -7

 افزار بسيار عالي است.ان بسيار باالي نرمسرعت انتقال اطالعات با توجه به ضريب اطمين -8

سيستم ويزيتور، كاالهـاي دوواحـده، سيسـتم نقـد و چـك و ... در      سيستم مكانيزه فروش مبتني بر باركد،  -9
 .باشدميفعال  ايستگاه فروشسيستم 

گـردد،  تعريف مي ايستگاه فروشكار كردن در سيستم  در سيستم مركزي تمامي تنظميات مربوط به چگونه -10
 امكان خودسرانه كار كردن را نخواهد داشت. ايستگاه فروشلذا كاربر سيستم 

عمـل كنـد كـه اطالعـات      ايتوانـد بـه گونـه   ، مدير ارشد مـي ايستگاه فروشدر ارسال اطالعات به سيستم   -11
 ارسال نگردد. ايستگاه فروشغيرضروي به سيستم 

ايد، كه اين رمز با رمز اصـلي و كـاربران دوم   نمرا تعريف مي ايستگاه فروشمدير ارشد رمز كاربر سيستم   -12
 و سوم سيستم مركزي متفاوت خواهد بود.
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  كاربرد:  موارد 
  .گيردبدر معرض ديد همگان قرار شان حسابداريبراي مشتركيني كه مايل نيستند اطالعات اصلي سيستم  -1
افـزار اصـلي   يوتري كه نرم، بر روي همان كامپزمانبه صورت هم ايستگاه فروشامكان استفاده از سيستم   -2

افـزار  افـزار جـامع حسـابداري كيـان رو نـرم     توانيـد نـرم  . به عنوان مثال شما ميمشغول به كار استكيان 
زمان از هر دو استفاده نماييد. مثال وقتي شـما در  ايستگاه فروش را بر روي يك كامپيوتر نصب نموده و هم

ياد براي مشتري خود هستيد و يـك مشـتري رهگـذر بـه     سيستم اصلي مشغول صدور يك فاكتور با اقالم ز
افـزار ايسـتگاه   توانيد به كمك نرمافزار اصلي ميشما مراجعه نموده و يك كاال نياز دارد، بدون خروج از نرم

 فروش نياز مشتري جديد خود را بر طرف نموده و نسبت به صدور و چاپ فاكتور براي وي اقدام نماييد.  

ايسـتگاه فـروش   افـزار  رود و يا در محـل كـار حضـور نـدارد، نـرم     عه به مسافرت ميزماني كه مدير مجمو -3
نمايـد و  اضـافه مـي   ايستگاه فروشافزار نرمتواند بسيار مفيد واقع شود؛ چرا كه پرسنل اطالعات را در مي

ـ ي وي را به صورت يكتواند بعد از بازگشت، تمام اطالعات ثبت شدهمدير مجموعه مي وده و جا مشاهده نم
 بعد از كنترل به سيستم مركزي انتقال دهد.

جـات و  هايي كه مثال لوازم خانگي، چيني و بلـور، پالسـتيك  هاي شهر وانتحتما شما هم در كوچه و خيابان -4
كـه   هسـتند ها و ويزيتورهايي بازاريابمشاهده شده كه بعضي مشاغل  ايد. درفروشند ديدهمالمين و ... مي

افزار ايسـتگاه  نرمكنند. ها ميقدام به فروش اجناس در مناطق ديگر و يا ساير شهرستانبا وانت و يا خاور ا
باشد. بازارياب و ويزيتور پس از بازگشت بـه جـاي   ي بسيار مناسبي براي اين گروه ميفروش كيان گزينه

اشت، يـك  نويس كه نياز به ثبت مجدد در سيستم حسابداري مركزي خواهند دتحويل دادن فاكتورهاي دست
 دهد. ميتحويل فايل اطالعاتي حاوي تمامي كارهايي كه انجام داده، به مدير خود 

تواند اين باشد كه مدير ارشـد توسـط سيسـتم مركـزي     يك تقسيم كار مناسب ميهاي نقدي (تفكيك فروش -5
افـزار  نـرم  اقدام به ثبت فاكتورهاي فروش اعتباري كه نياز به كنترل و دقت بيشتري دارد، نمـوده و كـاربر  

   ايستگاه فروش، فاكتورهاي فروش نقدي را ثبت نمايد.)

در مشاغلي كه مشتريان اعتباري زيادي دارند و معموال از طريق فـروش اقسـاطي   هاي نسيه (تفكيك فروش -6
 )تواند كمك بزرگي باشد.افزار ايستگاه فروش ميرسانند، استفاده از نرمكاالهاي خود را به فروش مي

ها به واگذاري ثبت فاكتورهاي فروش تلفني و فروش به شهرستانها (هاي تلفني و شهرستانتفكيك فروش -7
 )تواند كمك بسيار بزرگي باشد.افزار ايستگاه فروش در بعضي مشاغل مينرم

ي كـاال، خـدماتي نظيـر تعميـرات، نصـب و      در مشاغلي كه عالوه بر فروش و عرضهتفكيك فروش خدمات ( -8
 )تواند كمك بسيار بزرگي باشد.افزار ايستگاه فروش ميدهند استفاده از نرمنجام مياندازي و ... اراه

گيرد، همواره يكـي از نيازهـاي   آوري مطالبات كه معموال در محل مشتريان صورت ميجمعتفكيك مطالبات ( -9
محـل   توانـد بـه  افزار ايستگاه فـروش كيـان پرسـنل شـما مـي     جدي بازاريان عزيز بوده است. به كمك نرم

بدهكاران مراجعه نموده و ضمن اطالع از آخرين مانده حساب مشتريان، اقـدام بـه ثبـت اسـناد دريـافتي از      
 )ها را نيز ثبت نمايد.ها نموده و حتي قرار مراجعه بعدي به آنآن

  
ه افـزار ايسـتگاه فـروش كيـان اسـتفاد     قابليت نرم ينتوان از چندالزم به يادآوري است كه در شرايط خاص مي

ها شنبهشود و پنجمثال از شنبه تا چهارشنبه انجام عمليات فروش نقدي توسط ايستگاه فروش انجام مينمود. 
  كند. آوري مطالبات از سطح شهر ميكه روز مطالبات است توسط كامپيوتر همراه خود اقدام به جمع
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  ها: توصيه
  به سيستم اصلي منتقل گردد. ، روزانه ايستگاه فروشگردد اطالعات مربوط به توصيه مي

تواند اطالعـات روزهـاي   مي ايستگاه فروشافزار گردد، چرا كه نرمنمي افزار ارائهاين توصيه به دليل محدوديت نرم
داري نمايد؛ بلكه اين توصيه به دليل به روز بودن اطالعات و كنترل دقيـق عملكـرد كـاربران    نامحدود را در خود نگه

  باشد.مي شايستگاه فروسيستم 
  
  
  

 
باشيدوفق م  


