
 به نام خدا

 کتابخانه و فروشگاه آموزش

  1398/12/5تاریخ انتشار: 

برای ثبت اعمالی چون خرید و فروش کاال الزم است که ابتدا تمام کاالها در سیستم تعریف شده 
دارد که به ترتیب شرح باشند. تمام مراحل مربوط به تعریف کاال، در منوی کتابخانه و فروشگاه وجود 

 داده میشود:

با استفاده از گروه کاال میتوانید کاالهای موجود در انبار خود را دسته بندی مدیریت گروه کاال:  (1
است را در  نمایید. بطور مثال برای کتاب ها یک گروه کتاب تعریف نمایید و هر کاالیی که کتاب

گروه کتاب قرار دهید. بنابراین الزم است قبل از اقدام به تعریف کاالهای خود، از طریق کلید 
  + موجود در این فرم گروه های کاال را تعریف نمایید.

 

 
 

  در فرم تعریف کاال، فیلد گروه والد وجود دارد که الزامی نیست.



با مثالی گروه والد را شرح میدهم: فرض کنید یک گروه با عنوان کتاب تعریف کرده اید. سپس 
میخواهید کتابهای خود را به گروه کتاب بزرگساالن و خردساالن دسته بندی نمایید. به این 

  نمایید.  کتاب انتخابگروه گروه والد را میتوانید منظور هنگام تعریف گروه کتاب بزرگساالن، 
 

 

 

 در این فرم اسامی تمام کاالهای تعریف شده در سیستم نمایش داده میشود. مدیریت کاال:  (2
که میخواهید به زبان آموزان بفروشید باید در این فرم  (و ... لوازم التحریر,)کتابهر کاالیی

  .تعریف کنید
 ثبت نمایید.با استفاده از کلید + موجود در این فرم میتوانید کاالهای خود را در سیستم 



 

شده که ابتدا با انتخاب گروه کاال، مشخص  بازبعد از زدن کلید + فرم مربوط به ثبت کاال 
 باشد، سپس عنوان کاال و ام گروه میمربوط به کد می خواهید ثبت کنیدمیکنید که کاالیی که 

 بقیه موارد را وارد نموده و با زدن کلید تایید اقدام به ثبت کاال نمایید.

 



اگر مایل هستید برای کاالیی که در حال ثبت آن هستید موجودی اولیه مشخص نمایید نکته: 
بدون آنکه فاکتور خرید برای آنها در سیستم ثبت کنید از قسمت موجودی اولیه کاال در فرم 

)تنها راه مشخص کردن موجودی اولیه برای کاالها بدون ثبت فاکتور تعریف کاال استفاده نمایید.
 این قسمت میباشد(خرید 
می باشد که در صورت فعال کردن آن  افزودن به پک موجودفرم تعریف کاال دارای فیلد   نکته:

 .شده است اضافه کنید تعریفآن را به پک موجود که قبال میتوانید همزمان با تعریف کاال 
 

فرم تعریف کاال دارای فیلد قیمت گذاری می باشد که در صورت فعال کردن آن میتوانید   نکته:
همزمان با تعریف کاال قیمت فروش آن را نیز مشخص نمایید. در غیراین صورت باید بعد از 
 تعریف کاال، از فرم قیمت گذاری کاالها، اقدام به قیمت گذاری نمایید که شرح داده خواهد شد.

 
برای فروش کاال، الزم است که حتما قیمت فروش آنها مشخص شده باشد. قیمت گذاری کاالها:  (3

شده باشد، یک سطر به لیست فرم قیمت گذاری اگر به هنگام تعریف کاال، قیمت گذاری انجام 
که در صورت  میگیردیک بازه زمانی طوالنی درنظر سیستم ، کاالکه برای آن  کاالها اضافه میشود

 میتوانید با استفاده از کلید ویرایش بازه زمانی و یا قیمت آن را ویرایش نمایید.نیاز 

 
با استفاده از کلید + موجود در  در صورت عدم قیمت گذاری به هنگام تعریف کاال، میتوانید

 نمایید. و همچنین بازه زمانی کاالی خود را تعریفقیمت  ،این فرم
 



 
 
 

ین مکان نگهداری کاال که نکاالها، به همراه تعداد موجود و همچ در این فرم تمامموجودی کاال:  (4
روبروی هرکاال در ستون عملیات،  مشخص نموده اید نمایش داده میشود.هنگام تعریف کاال 
و کاهش موجودی وجود دارد که با زدن کلید افزایش موجودی به موجودی دو گزینه افزایش 

به فاکتور فروش هدایت میشوید. )مبحث فاکتور  ودیفاکتور خرید و با زدن کلید کاهش موج
 در بخش مربوط به فاکتور شرح داده میشود(

 



 
 
 

احتماال در قسمت های مختلفی از برنامه مثل اطالعات پیش فرض کالس مدیریت پک محصول:  (5
ساختار آموزشی، تعریف کالس و فرم ثبت نام جامع با فیلد انتخاب پک مواجه شده فرم در 

اید که برای انتخاب پک الزم است ابتدا آنها را تعریف نموده باشید. منظور از پک، مجموعه ای 
از چند کاال )مثل کتاب، دفترچه، دی وی دی آموزشی و ... ( می باشد که میخواهید همزمان و 

 ه زبان آموزان بفروشید. بصورت یکجا ب

 



 
 

 نمایید.شروع به تعریف پک موجود در فرم مدیریت پک محصول، با استفاده از کلید + 
 

 



ابتدا برای پک خود یک عنوان انتخاب نموده و سپس با زدن کلید + کاالهای مربوط به این پک 
 گذاری شده باشند(را انتخاب نمایید.)حتما الزم است که ابتدا کاالها تعریف و قیمت 

 
با استفاده از این فرم میتوانید انواع فاکتورهای خرید، فروش، برگشت از فروش و ... را فاکتور:  (6

مثل فرم ثبت نام جامع، پنل زبان آموز و ... احتماال در فرم های مختلفی از برنامه  ثبت نمایید.
فرم فاکتور قرار داده شده به گزینه فروش کاال برخورد کرده اید که برای دسترسی سریع به 

 است.
 

 
 

بعد از انتخاب نوع فاکتور از طریق تب هایی که باالی فرم فاکتور وجود دارد، طرف حساب را 
انتخاب نمایید. طرف حساب، شخصی است که میخواهید فاکتور را به نام آن ثبت نمایید که 
میتواند هر شخصی با هر نوع کاربری باشد. با استفاده از کلید + کاال یا کاالهای موردنظر را 

قیمتی که برای هرکاال در فاکتور نمایش داده میشود ب نمایید تا به فاکتور اضافه شوند. انتخا
امکان تغییر قیمت  وقیمتی است که شما برای کاال بعنوان قیمت فروش مشخص نموده اید 

ها برای هرکاال به صورت دستی وجود دارد که از این امکان میتوانید برای فاکتورهای خرید 
از فروشنده د و بجای قیمت فروش، قیمت خرید کاالها را طبق فاکتور خریدی که استفاده نمایی

وارد سیستم نمایید تا از طریق گزارش های مختلف برنامه بتوانید سود  تحویل گرفته اید
 کاالهای خود را مشاهده نمایید.



ید و برای برای فاکتور خرید میتوانید هزینه های جانبی مثل هزینه حمل را اضافه نماینکته: 
 فاکتور فروش نیز در صورت نیاز تخفیف ثبت نمایید.

در فاکتور فروش گزینه ای تحت عنوان همکاران وجود دارد که مربوط به پرسنل و اساتیدی نکته: 
میباشد که فیش حقوقی آنها از طریق سیستم محاسبه میشود. با فعال کردن این گزینه برای 

ت نکردن مبلغ فاکتور، در فیش حقوقی، در قسمت کسورات این دو نوع کاربری، در صورت پرداخ
 و مبلغ آن از مبلغ حقوق قابل دریافت آن کسر میشود. قرار گرفته

 
تمام فاکتورهایی که در سیستم ثبت نموده اید را میتوانید در این فرم مشاهده مدیریت فاکتور:  (7

وجود  و... مثل انتخاب طرف حساب، نوع فاکتور متنوعیو جستجو نمایید. در این فرم فیلترهای 
به ازای  یافته و عملیات دلخواه را اعمال نمایید.براساس آنها میتوانید فاکتور موردنظر را  دارد که

پک های فروخته شده به زبان آموزان در کالس یک فاکتور ثبت می شود که در این قسمت قابل 
 مشاهده هست.

 
 

 

 

 

 

 که بشرح ذیل می باشند: امکاناتی تعبیه شده است ،ستون عملیاتدر 
 میتوانید کاالهایی که در فاکتور ثبت شده است را براحتی مشاهده نماییداقالم: 



نوع فاکتور فروش باشد دارای کلید دریافت هزینه و اگر نوع آن فاکتور خرید  اگر دریافت هزینه:
استفاده از میتوانید اقدام به دریافت یا پرداخت باشد که با  باشد دارای کلید پرداخت هزینه می

 هزینه فاکتور نمایید.

: در این منو امکاناتی مانند چاپ رسید، مشاهده مبالغی که بابت فاکتور پرداخت شده 
 است و ... وجود دارد.

فاکتور هستید میتوانید از این گزینه استفاده  اقالماگر مایل به ویرایش هر یک از ویرایش: 
 ید.نمای

در صورت تمایل به حذف فاکتور از کلید حذف استفاده نمایید. نکته مهمی که در مورد حذف: 
حذف فاکتور وجود دارد این است که در صورت دریافت یا پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ فاکتور 

 تکلیف آن مبلغ دریافتی یا پرداختی مشخص شود.، امکان حذف وجود ندارد و باید ابتدا 


