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مشتری گرامی  توجه داشته باشید راهنمایی تهیه شد فقط مربوط به پنل شغلی رستوران  می باشد  

برای آشنایی کامل با منوهای  نرم افزار  می توانید در کالس های آموزشی  از طریق ثبت نام در 

می توانید از راهنمایی زیر استفاده کنید. رستوران سایت  اقدام نمایید و برای نحوه کار پنل شغلی   

 

 
 

 راهنمایی پنل شغلی رستوران

 امکان تعریف چند فروشنده و صدور فاکتور به طور مجزا متوسط هر کدام از آن ها به طور جداگانه  -1

 امکان تعریف پیک جهت تحویل سفارش به مشتری -2

 امکان گروه بندی غذاها و ثبت آسان تر آنها در فاکتور از طریق منوی تنظیمات رستوران -3

 توسط مدیر سیستم امکان تهیه گزارشاتی کامل از میزان فروش هر روز  -4
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 شناخت کلی از نرم افزار رستوران

استفاده از نرم افزار رستوران برای افرادی مناسب است که دارای رستوران، کافی شاپ و یا مراکز تهیه، توزیع و 

با استفاده از این نرم افزار می توانید عالوه بر انجام امور مربوط به رستوران، عملیات باشند . پخش غذا می 

 هید.حسابداری، خرید و فروش ، انبار و غیره را نیز انجام د

 

 رستوران /عملیات مرتبط به کاال 

 فاکتور رستوران

نمایش داده می شود. در این فرم  فاکتور رستوران، فرم  (فاکتور رستوران )با انتخاب این گزینه

نمایید. همچنین می  ابتدا باید نام مشتری خود را از لیستی که نمایش داده می شود، انتخاب

نمایید. با کلیک دن یکی از حروف کیبورد، نام مشتری مورد نظر خود را جستجو توانید با فشر

 د:راست بر روی این فرم ، منویی به شکل مقابل نمایش داده می شو

 



 
4 

 

: با انتخاب این گزینه می توانید ستون جستجو را مثال از کد مشتری به  جستجوتغییر ستون 

م دهید . همچنین نام مشتری و... تغییر داده و جستجوی خود را براساس کد اشتراک مشتری انجا

 مشتری انجام دهید.  را براساس شماره تلفن یا آدرس می توانید جستجو

گزینه می توانید کلمه خاصی که مدنظر شما : با انتخاب این فتن کلمه خاصاعمال شرط یا

 است را جهت جستجو وارد نمایید.

با انتخاب این گزینه، قسمت کلمه مورد نظر جهت انتخاب برداشته  برداشتن شرط کلمه خاص:

 شده و جستجو بدون شرط انجام می شود.

م مثل کد در این قسمت می توانید فونت اطالعات عددی این فر تنظیم فونت اطالعات عددی:

 اشتراک را تغییر دهید.

این فرم عددی قسمت می توانید فونت اطالعات غیردر این  تنظیم فونت اطالعات غیرعددی: 

تلفن همراه ،  "مثل نام مشتری را تغییر دهید. می توانید تعیین نمایید هر یک از گزینه های 

 خیر .  در فرم مذکور نمایش داده شود یا "تلفن، کد اشتراک و نام مشتری

: در صورتی که بخواهید برای مشتری حد اعتبار تعیین نمایید، باید از مسیر تنظیمات نکته

را فعال نمایید.  "صاشخااخطار سقف اعتبار  "گزینه طرف حساب مدیریتی/ تنظیمات نرم افزار / 

عدم صدور  "گزینه   مشخصات مالیسپس از قسمت امکانات/ اطالعات پایه/ طرف حساب/ 

را انتخاب نمایید. با انجام این عمل،  "فاکتور در صورتی که مانده بدهی بیشتر از حد اعتبار شود 

فاکتور را نمی  در صورتی که مانده بدهی شخص بیشتر از حد اعتبار او شود، برنامه اجازه صدور

، شماره "شماره "، به طور خودکار تاریخ روز و در قسمت "تاریخ "در قسمت  فاکتوردهد. در فرم 

انتخاب  باید شماره میز مشتری را  "شماره میز"این فاکتور نمایش داده می شود. در قسمت 

، ات میزهاورود اطالعنمایید. در صورتی که شما از قسمت عملیات مرتبط به کاال/ رستوران/ 

هنگام صدور فاکتور رستوران این شماره ها جهت انتخاب وارد نموده باشید، در  شماره میزها را

نمایش داده می شوند. بدیهی است که در صورتی که شماره میزی را در یک فاکتور به یک 

ش های بعدی، شماره آن میز در لیست میزها نمایصدور فاکتورمشتری اختصاص داده باشید، برای 
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باز  جستجوی کاالبا فشردن یکی از حروف کیبورد، فرم  "کد کاال  "داده نمی شود. در قسمت 

شده و لیست غذاهای موجود در رستوران نمایش داده می شود و شما می توانید غذای مورد نظر 

 را انتخاب نمایید.

 با کیلک راست بر روی این فرم، منویی به شکل مقابل نمایس داده می شود: 

 

 

با استفاده از این گزینه می توانید تعیین نمایید که جستجو  تعویض نوع جستجو کد/عنوان:

کاالها براساس کد آن ها باشد یا براساس نام . اعمال شرط یافتن کلمه خاص: با انتخاب این گزینه 

کلمه خاص را در بین نام کاالها جستجو نمایید.برداشتن شرط کلمه خاص : با می توانید یک 

انتخاب این گزینه، شرط کلمه خاص برداشته می شود و جستجو کاال بدون شرط ادامه می یابد . 

مدل، مکان ، آخرین فی خرید، فی میانگین، فی فروش و تعداد )  "با انتخاب هریک از گزینه های 

نمایش داده  جستجوی کاال، این گزینه ها در فرم "ال که در انبار موجود است(تعدادی از این کا

می شود. پس از انتخاب کاالهای مورد نظر، کد و نام کاالی انتخابی در فرم نمایش داده می شود. 

می توانید تعداد را به طور دستی تغییر دهید. در صورتی که این سفارش باید به بیرون از رستوران 

 را عالمت گذاشته و سپس نام پیک را انتخاب نمایید. "بیرون بر "شود، باید ابتدا گزینه  فرستاده
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: برای تعریف شخص به عنوان پیک، باید هنگام معرفی طرف حساب از منوی امکانات / نکته

را انتخاب  "هواسط " گزینه  ، "معرفی نوع حساب " در قسمت طرف حساباطالعات پایه / 

 د دارد:ستوران دکمه هایی به شرح زیر وجوقسمت پایین فرم فاکتور رکنید. در 

نگاه دارید تا بخواهد تغییری در آن  ی که بخواهید فاکتور مشتری را بازدر صورت :تسویه موقت

 ایجاد نمایید مثال سفارش خود را کم یا زیاد نمایید، باید بر روی این دکمه کلیک نمایید.

ه بخواهید فاکتوری را تایید و جهت پرداخت مبلغ به مشتری ارائه در صوررتی ک :تسویه نهایی

نمایید، باید بر روی این دکمه کلیک نمایید.پس از کلیک بر روی این دکمه، فرمی نمایش داده 

که در آن مبالغ تخفیف، سرویس و... نمایش داده شده است که از منوی تنظیمات قابل  می شود

 مدیریتی توضیح داده شده است. تغییر است و در قسمت تنظیمات 

به صورت پیش   "نقد "گزینه باشد.  "نسیه"و  "نقد "ویه فاکتور می تواند به دو صورت تس

، هنگام تایید این "مبلغ دریافتی با مبلغ کل برابر باشد "فرض انتخاب شده است. با انتخاب گزینه 

نباشد، برنامه هشدار داده و تا زمانی که این دو فرم، اگر مبلغ دریافتی با مبلغ کل فاکتور برابر 

 مبلغ با هم برابر نباشند، اجازه تایید فاکتور داده نخواهد شد.

مبلغ دریافتی با مبلغ کل برابر  "را انتخاب کرده باشید، دو قسمت  "نسیه  "در صورتی که گزینه 

به صورت نسیه به حساب  به طور کلی غیرفعال خواهند شد و مبلغ "مبلغ دریافتی  "و  "باشد 

 مشتری اعمال خواهد شد. 

با تسویه موقت هر فاکتور ، آن فاکتور در لیست فاکتورهای باز قرار می گیرد و با  فاکتورهای باز:

 کلیک بر روی این دکمه می توانید فاکتور باز مورد نظر خود را جهت تسویه جستجو نمایید.

اکتوری بیرون بر باشد، یعنی با پیک به  مشتری در صورتی که ف فاکتور های باز بیرون بر:

قرار گرفته و با بر تحویل داده شود و آن را تسویه موقت نمایید، در لیست فاکتورهای باز بیرون 

 خود را جهت تسویه، جستجو نمایید. کلیک بر روی این دکمه می توانید فاکتور باز بیرون بر

 ، گزینه هایی به شرح زیر دیده می شود: فاکتور رستورانبا کلیک راست بر روی فرم 
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 فاکتور  به کار می رود. : جهت حذف یک سطر ازحذف یک سطر .1

 جهت حذف تمامی سطرهای یک فاکتور به کار می رود. سطرها: حذف تمام .2

نظر اطمینان  آیا برای حذف فاکتور مورد": با انتخاب این گزینه ، پیغام حذف فاکتور .3

 می شود. فاکتور مورد نظر حذف نمایش می یابد که با تایید این پیغام، "دارید

: با انتخاب این گزینه می توانید تعیین نمایید که هنگام وارد جستجوی مشتری براساس .4

 نمودن نام مشتری، جستجو براساس کد اشتراک آن باشد یا برساس نام.

انتخاب این گزینه می توانید تعیین نمایید که هنگام وارد : با جستجوی کاال براساس .5

 نمودن کاال در صدور فاکتور، جستجو بر اساس نام کاال باشد یا براساس کد.

 می توانید طرف حساب جدید تعریف نمایید. تعریف طرف حساب جدید: .6

 د.توانید کاالی جدید معرفی نماییبا استفاده از این گزینه می  تعریف کاالی جدید: .7

: اگر شما هنگام معرفی کاال از منوی تعریف کاال/  از حداقل تعدادکاالهای کمترنمایش  .8

برای کاالهای خود حداقل مقدار تعریف کرده باشید، در صورتی که تعداد کاالی انتخابی 

نمایش کاالهای کمتر از  "شما از حداقل مقدار تعریف شده کمتر شود، با انتخاب گزینه 

 این کاالها در فرمی به شکل مقابل می توانید از آن گزارش تهیه نمایید.،  "حداقل تعداد
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 تایید صندوق کاربران فروش

یش داده می شود که هر کاربر می تواند فروش روزانه ب این گزینه فرمی به شکل زیر نمابا انتخا

خود را مشاهده و سپس تایید نماید و مدیر سیستم می تواند کل فروش های فروشنده های خود 

 را مشاهده نماید. 

 

 

، نام تمامی افرادی که می "نام کاربر "مدیر این سیستم باشید، می توانید در قسمت اگر شما 

توانند فاکتور فروش صادر کنند، مشاهده نمایید اما اگر یکی از فروشنده های رستوران باشید، فقط 

، اگر گزینه "انتخاب نوع فاکتور "را در این قسمت مشاهده نمایید. در قسمت  خودمی توانید نام 

رهایی که توسط یک فروشنده خاص را انتخاب نمایید، کلیه فاکتو "فاکتور های تسویه شده "

را انتخاب  "فاکتور های باز"صادر و تسویه نهایی شده است نمایش داده می شود. اگر گزینه 



 
9 

 

که توسط یک فروشنده خاص، تسویه موقت شده اند نمایش داده می نمایید، کلیه فاکتورهایی 

یه فاکتورهایی که توسط را انتخاب نمایید، کل "حذف شده فاکتورهای "شود. در صورتی که گزینه

 نمایش داده می شود.  یک فروشنده خاص حذف شده اند،

 

 فاکتورهای حذف شده: 

قسمت پایین )  در همانطور که در عکس مشاهده می نمایید، با انتخاب هر فاکتور، کاالهای آن

 لیست کاالهای هر فاکتور ( نمایش داده می شود .

 پس از انتخاب فاکتور مورد نظر، مشخصات آن نمایش داده می شود.

 ، تاریخی که آن فاکتور ثبت شده است،"تاریخ"در قسمت 

 ، شماره فاکتور مورد نظر قرار دارد."شماره فاکتور"در قسمت 

 این فاکتور به مشتری اختصاص داده شده است، ، شماره میزی که در"میز"در قسمت 

 ، شماره کاربری که فاکتور را ثبت کرده است"کاربر"در قسمت 

 ، مبلغ کل فاکتور نمایش داده می شود."جمع کل"در قسمت 

، در صورتی که شما فاکتوری را تسویه نهایی "حمل، سرویس و تخفیف"در قسمت هزینه های 

 برای آن تعیین کرده باشید، نمایش داده می شود.کرده و این مبالغ را 

، مبلغی که با احتساب هزینه ها به دست می آید و مشتری باید "جمع قابل پرداخت "در قسمت 

 پرداخت نماید، نمایش داده می شود.
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، در صورتی که فاکتوری بیرون بر باشد و آن را تسویه نهایی کرده "تسویه با پیک"در قسمت 

س اگر بخواهید آن را با پیک هم تسویه نمایید، باید از منوی عملیات مرتبط با کاال/ باشید، سپ

، فاکتور مورد نظر را پیدا کرده و با پیک مربوطه تسویه فاکتورهای بیرون بر با پیکرستوران / 

، انتخاب شده "تسویه با پیک"تسویه نمایید. در این صورت در کنار مشخصات آن فاکتور، گزینه 

 .است 

 فاکتورهای بیرون بر ابتدا باید با پیک تسویه شوند و بعد از آن توسط فروشنده تایید شوند. نکته:

، اگر فاکتوری در بیرون از رستوران به مشتری تحویل داده شده باشد، این "بیرون بر "در قسمت 

 گزینه انتخاب شده است.
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فاکتور دلخواه به کار می رود. قبل از که در قسمت باالی فرم قرار دارد جهت چاپ هر چاپ دکمه 

تایید فروش روزانه، باید تمامی فاکتورها را تسویه نهایی کنید، در غیر این صورت سیستم به شما 

 پیغام می دهد که فاکتوری در حالت تسویه موقت قرار دارد.

 تایید فروش روزانه کاربران توسط مدیر 

 یش داده می شود:با انتخاب این گزینه، فرمی به شکل زیر نما

عملکرد این گزینه نیز شبیه گزینه قبل می باشد با این تفاوت که در این قسمت، فاکتورها توسط 

مدیر تایید می شوند و برای آن ها سند ثبت می گردد. اما در گزینه قبل، فاکتورها توسط کاربران 

که مدیر، صندوق را  تایید می شوند و سندی ثبت نمی گردد. الزم به ذکر است که قبل از این

تایید کند، هر یک از کاربران باید فاکتورهای خود را تایید کرده باشند. قبل از تایید فاکتورهای 

ن سند ثبت نمایید را صندوقی که می خواهید با آ "انتخاب صندوق"فروش، باید در قسمت 

ید.انتخاب کن
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 مشاهده نمایید. گزارش اسناد /فاکتور ثبت شده را می توانید از قسمت گزاراشات/حسابداری 

می توانید از فاکتورها با تعیین شروط دلخواه، گزارش تهیه نمایید.  گزارشبا کلیک بر روی دکمه 

الزم به ذکر است که این دکمه زمانی فعال می باشد که مدیر، صندوق را تایید نکرده باشد. بعد از 

داده ای  هیچ"تایید مدیر، با کلیک بر روی این دکمه و تعیین شروط جهت تهیه گزارش، پیغام 

 نمایش داده می شود. "دبرای نمایش یافت نش

 

 تسویه فاکتور های بیرون بر با پیک

که تسویه نهایی شده اند را با پیک مربوط به آن  یدر این قسمت می توانید فاکتورهای بیرون بر

تسویه نمایید. الزم به ذکر است که در صورتی که فاکتوری تسویه موقت شده باشد، یعنی در 

انتخاب  "اشد، نمی توانید آن را با پیک تسویه نمایید. در قسمتلیست فاکتورهای باز قرار داشته ب

را انتخاب نمایید، کلیه فاکتورهایی که تسویه نهایی  "فاکتورهای تسویه نشده"اگر گزینه  "فاکتور

را  "تمام فاکتورها "شده اند، اما با پیک تسویه نشده اند، نمایش داده می شود. اما اگر گزینه 

 فاکتورها )تسویه شده و نشده با پیک ( نمایش داده می شود انتخاب نمایید تمام
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می توانید نام  پیک مورد نظر را از لیستی که نمایش داده   "برحسب پیک خاص"با انتخاب گزینه 

 .وده و فاکتورهای مربوط به همان پیک را مشاهده نماییدشده است انتخاب نم

 ورودی اطالعات میزها

با کلیک بر روی این گزینه فرمی به شکل زیر نمایش داده می شود که در آن می توانید با کلیک 

آن را تغییر و با کلیک بر اصالح ، میز جدید را وارد و با کلیک بر روی دکمه جدیدبر روی دکمه 

 ، آن را حذف نمایید.حذفروی دکمه 
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  تنظیمات رستوران

 فاکتور:تنظیمات عمومی 

: با انتخاب این گزینه و تعیین گروه اصلی مورد نظر در برحسب یک گروه اصلی خاص -الف

 هنگام صدور فاکتور فقط کاالهای مربوط به همان گروه اصلی نمایش داده می شود.

: با انتخاب این گزینه و تعیین گروه فرعی مورد نظر، در برحسب یک گروه فرعی خاص -ب

هنگام صدور فاکتور فقط کاالهای مربوط به همان گروه فرعی نمایش داده می شود. به طور مثال 

و غذا های سنتی را برای  fast foodفرض کنید رستوران شما شما دو گروه اصلی غذاهای 

دارای دو گروه فرعی ساندویچ های گرم و سرد  fast foodفروش ارائه می کند و گروه غذاهای 

بفروشید گروه اصلی را مساوی  fast foodمی باشد. اگر شما فقط بخواهید در یک روز غذاهای 

این گزینه قرار می دهید. بنابراین در هنگام صدور فاکتور تمام ساندویچ های سرد و گرم را 

 .مشاهده می نمایید
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را بفروشید می توانید  fast foodحال اگر بخواهید فقط ساندویچ های گرم مربوط به گروه اصلی 

را انتخاب نموده و سپس نام گروه فرعی مورد نظر را  "برحسب گروه فرعی خاص"ابتدا گزینه 

 انتخاب نمایید:

ورتی که : با انتخاب این گزینه در ص امکان صدور فاکتور در صورت کافی نبودن موجودی -ج

و موجودی آن از حداقل تعداد کمتر باشد،  برای کاالی مورد نظر، حداقل تعداد تعریف کرده باشید

 امکان فروش آن را در فاکتور می دهد.

: در موجودی در هنگام صدور فاکتور نمایش پیغام لیست کاالهای کمتر از حداقل  -ح

را انتخاب نکنید، "کافی نبودن موجودی امکان صدور فاکتور در صورت "شما گزینه صورتی که 

هنگام صدور فاکتور در صورتی که موجودی کاالی شما کمتر از حداقل تعداد باشد به شما پیغام 

 می دهد.

: اگر این گزینه را انتخاب نمایید، می امکان استفاده از شماره میز در فاکتور فعال شود -خ

طرز استفاده از "ام صدور فاکتور مشاهده نمایید. توانید لیست میزهای موجود در رستوران را هنگ

را انتخاب نمایید،  "با هر عنوان و شماره ای  –استفاده به صورت آزاده ": اگر گزینه  "شماره میز

می توانید به طور دستی شماره ای را وارد نمایید که البته این شماره میز در لیست میزهای 

 تعریف شده قرار نمی گیرد.

را انتخاب نمایید با تخصیص یک میز  "انتخاب فقط از لیست میزهای موجود وخالی"ینه اما اگر گز

به یک مشتری، آن میز از لیست میز های رستوران خارج شده و فقط می توانید از میزهای 

 استفاده نمایید و به طور دستی هم امکان وارد نمودن شماره میز وجود ندارد.باقیمانده 

: با استفاده از این گزینه می توانید به توسط کاربران در فاکتور فروش اجازه تغییر قیمت -د

 طور دستی قیمت را در فاکتور تغییردهید.
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: با انتخاب این گزینه می توانید هر انتخاب مشتری پیش فرض در هنگام ثبت فاکتور -ذ

م این شخص به مشتری دلخواه را به عنوان پیش فرض انتخاب نمایید تا در هنگام صدور فاکتور نا

 قرار گیرد. "نام مشتری"طور پیش فرض در جلوی گزینه 

: اگر شما برای یکی از کاالهای خود فرمول تولید ثبت اتوماتیک تولید هنگام تایید صندوق -ر

انتخاب  "تنظیمات"را هم در قسمت "ثبت اتوماتیک تولید هنگام تایید صندوق "تعریف و گزینه 

کاال را به فروش برسانید به تعداد تولیدات هم اضافه شده و می توانید از نمایید، هر بار که این 

 قسمت گزارشات، گزارش تولید مورد نظر را مشاهده نمایید.

 تنظیمات کیت رستوران:

: توصیه می شود تنها در صورتی که با مفاهیم حسابداری انتخاب سر فصل های مرتبط -الف

ر این قسمت کلیه سرفصل های تعریف شده تغییر دهید . دآشنایی دارید، اطالعات این قسمت را 

حذف نمایید. در برنامه نمایش داده شده و شما می توانید آن ها را با کلیک بر روی دکمه 

 می توانید نام دیگری به این سرفصل ها اختصاص دهید.همچنین با کلیک بر روی دکمه 

ده از این گزینه، کاربر درهنگام تسویه : با استفاامکان تغییر مبلغ تخفیف توسط کاربر -ب

 نهایی  فاکتور می تواند مبلغ تخفیف را تغییر دهد.

: با انتخاب این گزینه، ثبت نهایی فاکتورهای باز توسط هر کاربری وجود داشته باشد -ت

 همه کاربران سیستم می توانند فاکتورهای باز را تسویه نهایی کنند.

: در صورتی که در قسمت انتخاب سرفصل ل تغییر باشددرصد سرویس توسط کاربر قاب -ث

های مرتبط ، برای سرویس، سرفصل درنظر گرفته باشید، هنگامی که می خواهید فاکتوری را 

می توانید درصد را  تسویه نهایی کنید، این گزینه به طور دستی توسط کاربر قابل تغییر می باشد.

سرویس به مبالغ  %5در نظر بگیرید که به طور خودکار برای فاکتورها  5در این قسمت مثال 

 فاکتور اضافه می شود.
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در این قسمت می  محاسبه مبلغ سرویس به نحوی که مبلغ کل به ... ریال گرد شود: -ج

گرد شود. مثال اگر بخواهید به مبلغ توانید مبلغی را وارد نمایید تا مبالغ فاکتورها به آن مقدار 

سرویس به آن اضافه می  %5ریال است که  7100ریال گرد شود و اگر مبلغ فاکتور شما  100

ریال گرد شود، میزان  100ریال است که چون باید به  355سرویس مساوی  %5شود، میزان 

 تغییر می یابد. 400سرویس به عدد 

: عملکرد این گزینه نیز مبلغ کل به ... ریال گرد شودمحاسبه مبلغ تخفیف به نحوی که  -ح

 مانند گزینه قبل می باشد.

در هنگام ثبت فاکتور روزانه قیمت پیک محاسبه و به حساب ایشان منظور گردد  -خ

: در این قسمت تعیین می کنید که برای هر سفارش چه مقدار هزینه  .هزینه ارسال )پیک(

این هزینه توسط مشتری پرداخت شده و به حساب پیک  شود.سرویس )حمل( در نظر گرفته 

منظور می شود. با تسویه فاکتور های هر روز، این مبلغ در تعداد حمل های انجام شده در آن روز 

توسط آن پیک، ضرب شده و مبلغ به دست آمده به پیک پرداخت می شود. از مسیر گزارشات/ 

ن می توانید مبلغی که در پایان هر روز به پیک طرف حساب / طرف حساب و بدهکاران / بستانکارا

 ها پرداخت می شود را مشاهده نمایید.
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 تنظیمات چاپگر: 
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: با انتخاب این گزینه، لیست کلیه چاپگرهایی که به  چاپ فاکتور فروش برای چاپگر اول -الف

کامپیوتر شما معرفی شده اند، نمایش داده می شود و شما می توانید چاپگر مورد نظر خود را 

می توانید تعیین نمایید که چند نسخه از این فاکتور  "تعداد نسخه "انتخاب نمایید. در قسمت 

 پرینت گرفته شود.

: در صورتی که دو چاپگر به دستگاه شما متصل  برای چاپگر دومچاپ فاکتور فروش  -ب

باشد، می توانید از این گزینه استفاده نموده و چاپگر دوم را از لیستی که نمایش داده می شود، 

 انتخاب نمایید.

: در این قسمت برای آشپزخانه چاپگر تعریف می شود تا پس از  معرفی چاپگر آشپزخانه -پ

 ک نسخه به آشپزخانه ارسال شود.تایید فاکتور، ی

: در این قسمت می توانید برای بوفه چاپگر تعریف نمایید تا پس از تایید معرفی چاپگر بوفه -ت

 فاکتور، یک نسخه از آن به بوفه ارسال شود.

: با استفاده از گزینه های این قسمت می توانید برای تنظیمات پرینت فاکتور تسویه موقت -ث

موقت می شوند، تعیین نمایید که از فاکتور برای بوفه، آشپزخانه و مشتری تسویه فاکتورهایی که 

 پرینت تهیه شود یا خیر؟

: عملکرد این گزینه نیز مانند گزینه قبل است با این  تنظیمات پرینت فاکتور تسویه دائم -ج

می شوند را  تفاوت که در این قسمت، می توانید تنظیمات مربوط به فاکتور هایی که تسویه دائم

 تعیین نمایید.

فرض کاالهای بوفه و آشپزخانه دار یکدیگر تفیک شوند ) بعد به چاپگر ارسال شوند(:  -چ

کنید می خواهید ساندویچ ژامبون گوشت و نوشابه را در برنامه تعریف کنید. ژامبون گوشت باید 

 در آشپزخانه آماده شود ولی نوشابه در گروه بوفه قرار دارد.

، ژامبون گوشت را معرفی کاالبرای انجام این کار از مسیر عملیات مرتبط به کاال/ تعرف کاال/ 

را انتخاب نمایید. برای  "مخصوص آشپزخانه "گزینه  "مشخصات فنی"تعریف کرده و در قسمت 
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را انتخاب نمایید. اگر  "مخصوص بوفه"فی نوشابه هم به همین منوال عمل کرده و گزینه معر

را انتخاب نمایید. حال اگر  "هیچ کدام  "به هیچ کدام از این دو دسته تعلق نداشت گزینه  کاالیی

کاالهای بوفه و آشپزخانه از یکدیگر تفکیک شوند) بعد به چاپگر "گزینه  "تنظیمات "در قسمت 

ه را انتخاب نمایید، هنگامی که مشتری  این غذا را سفارش دهد، ساندویچ از نوشاب "ارسال شوند( 

 تفکیک شده و برای هر کدام پرینت جداگانه فرستاده خواهد شد.

هنگام تغییر سفارش مشتریان، فقط سفارشات مجدد به بوفه و آشپزخانه ارسال شود  -ح

فرض کنید یک مشتری  ) در صورت عدم انتخاب تمام سفارش مجددا ارسال می گردد(:

غذا ها به آشپزخانه ارسال شده است.  ساندویچ هات داگ و ساندویچ مغز سفارش داده است. این

مشتری تصمیم می گیرد که یک سفارش دیگربه نام ساندویچ ژامبون گوشت به سفارش خود 

مجددا به آشپزخانه اضافه نماید، اگر این گزینه انتخاب شده باشد، فقط ساندویچ ژامبون گوشت 

عنی ساندویچ هات داگ،  ارسال می شود. اما اگر این گزینه انتخاب نشده باشد کل سفارش ی

 ساندویچ مغز و ژامبون گوشت مجددا به آشپزخانه ارسال خواهد شد.

: با انتخاب این گزینه، پیش نمایش عدم مشاهده پیش نمایش و ارسال مستقیم به چاپگر -خ

 فاکتورهنگام چاپ نمایش داده نشده و فاکتور مستقیما برای چاپ فرستاده خواهد شد.

در صورتی که از فیش پرینت برای چاپ فاکتور استفاده می  نمونه فیش پرینت:استفاده از  -د

  نمایید، باید این گزینه انتخاب کنید.

 تنظیم منو:

در این قسمت می توانید در صورتی که کاالهای رستوران شما زیاد می باشد، آن ها را دسته بندی 

کنید تا در هنگام صدور فاکتور بتوانید راحت تر آن ها را برای ثبت جستجو نمایید. می توانید هر 

نمایید. با  تعداد کاالیی را که بخواهید در یک دسته قرار داده و برای آن نام جداگانه ای انتخاب

می توانید نام گروهی که برای تعدادی از کاالها در نظر گرفته  جدید گروهکلیک بر روی دکمه 

اید وارد نمایید . پس از وارد نمودن گروه جدید، نام آن گروه نمایش داده می شود و می توانید 

 سایر تنظیمات را برای آن انجام دهید.
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انتخاب شده باشد آن گروه هنگام صدور فاکتور  "فعال "گر در کنار نام گروهی گزینهافعال : 

: به هرکدام از این گروه ها یک برگه گفته می شود. شماره شماره برگهنمایش داده می شود. 

را تعیین می کند. مثال گروه کباب  رستوران فاکتوربرگه در واقع ترتیب قرار گرفتن آنها در فرم 

انتخاب شده است . هنگام صدور فاکتور به ترتیب از سمت  2و گروه چلو خورش برگه  1ها برگه 

  نمایش داده می شود.چپ کباب ها و سپس چلو خورش 

 و دکمه )تصویر( فرم تنظیم منوی رستوران نمایش داده می شود. "تنظیم منو "با کلیک بر روی 

 بر روی هر یک از کلید های موجود، فرم کاالهای منو به شکل زیر نمایش داده می شود: با کلیک 

، می توانید کاالهایی که میخواهید در گروه کباب ها قرار دهید، را انتخاب "نام کاال"در قسمت 

 نمایید.

ماوس را بر ، می توانید نامی را وارد نمایید تا هنگام صدور فاکتور اگر "نام کامل کاال "در قسمت 

 روی آن کلید قرار دهید، نام کامل آن نمایش داده می شود.

کاال: اگر بخواهید نام غذا را به طور خالصه بر روی کلید قرار دهید، می توانید آن را در  Minنام 

 این قسمت تایپ نمایید.

 

در فاکتور تعریف غذا کلید های میانبر برای درج هردر این قسمت می توانید : کلید کنترلی

استفاده نمایید باید در حالی که کلید  Ctrl+Bنمایید . مثال اگر بخواهید برای کباب برگ از کلید 

Ctrl  را می فشارید، کلید حرفB د ها در قسمت را هم به طور هم زمان بفشارید تا نام این کلی

را انتخاب نمایید، باید  این پس هرگاه بخواهید در صدور فاکتور کباب برگمربوطه درج شود. از 

 را بفشارید.  Ctrl+B  کلید های

 را انتخاب نمایید، این کاال هنگام ثبت فاکتور رستوران نمایش داده می شود. "فعال"اگر گزینه 

انتخاب تصویر: با کلیک بر روی این دکمه می توانید عکس مربوطه را از هارد دستگاه تان انتخاب 

 دهید. و برای آن کاالی خاص نمایش 
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حذف: با کلیک بر روی این گزینه می توانید کاالهایی که برای یک گروه در نظر گرفته اید را 

شده و جهت وارد  رستوران حذف نمایید. پس از انتخاب کاالها می توانید وارد فرم صدور فاکتور

اب ها و نمودن کاالها از منوی جدید استفاده نمایید. فرض کنید که شما می خواهید دو گروه کب

کوبیده مخصوص چلو خورشت داشته باشید . در گروه کباب ها برگ، شیشلیک ، بختیاری ، فیله و 

 د.را قرار می دهی

 در گروه چلو خورش ها قیمه، قورمه سبزی، فسنجان و برنج را قرار می دهید:

 در هنگام صدور فاکتور رستوران، فرم نمایش یافته به شکل مقابل می باشد:

برای صدور فاکتور به جای جستجو در بین همه ی کاالها می توانید به راحتی با کلیک  در این فرم

 "بر روی هر غذا آن را به لیست غذاهای فاکتور اضافه نمایید. با انتخاب هر غذا از منو، در قسمت 

کلیک قرار خواهد گرفت. برای تغییر تعداد هم می توانید بر روی دکمه  1عدد  "تعداد

وارد نمایید. با کلیک بر روی  "تعداد  "م به صورت دستی عدد مربوطه را در قسمت نموده و ه

دیگر گزینه های موجود در فرم د نظر از فاکتور را حذف نمایید. سطر مورمی توانید دکمه 

 تنظیمات منو به شرح زیر می باشد:

با انتخاب این گزینه می توانید، می توانید از منویی  استفاده از منو در ثبت فاکتور رستوران:

که در این قسمت تعریف نموده اید، در صدور فاکتور استفاده نمایید. تعداد کاالهای هر برگه: با 

استفاده از این گزینه می توانید تعیین نمایید که مثال در قسمت کباب ها چه تعداد از آن ها قرار 

نوع کباب می توانند در این  21یعنی می باشد.  21پیش فرض عدد  بگیرند . این مقدار به طور

: با انتخاب این ه قسمت قرار بگیرند. این تعداد قابل تغییر می باشد . تعداد ستون های هر برگ

این گزینه می توانید تعیین نمایید که غذاهای انتخابی شما در چند ستون نمایش داده شوند که 

نوع غذا نمایش داده  21می باشد. به طور مثال اگر قرار باشد  3د مقدار به طور پیش فرض عد

 تایی قرار می گیرند. 3ردیف  7باشد، غذاها در  3شود و تعداد ستون ها 
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نام هر غذا بر روی یک کلید نمایش داده می شود که می توانید طول این کلید  پهنای هر کلید:

اشد که این مقدار به طور دستی قابل تغییر می ب 100را تغییر دهید. مقدار پیش فرض آن عدد 

 است . 

این گزینه برای تعیین عرض کلیدها به کار می رود که مقدار آن به طور پیش  ارتفاع هر کلید:

 و به طور دستی قابل تغییر می باشد:  32فرض عدد 

 اندازه فونت : با انتخاب این گزینه می توانید فونت نوشته های روی هر کلید را تغییر دهید.
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Caller ID: 

و  "امکان نمایشگر شماره"در نرم افزار رستوران، ابتدا گزینه  Caller Idبرای استفاده از سرویس 

به کامپیوتر متصل شده است را انتخاب کنید. همچنین  Caller Idسپس پورتی که دستگاه 

ن استفاده می شود چند رقمی است. پس از مشخص نمایید که تلفن ثابت شهری که نرم افزار در آ

نام مشترکینی که با رستوران تماس گرفته  رستوران فاکتورم تنظیمات، در سمت چپ فرم انجا

، غذا به آن تاییداند به همراه شماره تلفن آن ها نمایش داده می شود. با کلیک بر روی دکمه 

، سفارش غذای مشتری مورد نظر کنسله دکم مشترک اختصاص داده می شود و با کلیک بر روی

باز باشد و فردی که تلفنش در لیست  رستوران فاکتورکه فرم در صورتی کنسل می شود. 

این فرد با شماره تلفن  "مشترکین ثبت نشده باشد با رستوران تماس بگیرد، پیغامی مبنی براینکه 

 ظاهر می شود.  بر روی صفحه "در لیست مشترکین موجود نمی باشد 

 

 طراحی پرینت توسط کاربر 

 فاکتور رستوران 

پرینت بوفه و  "،  "پرینت تسویه  "گزینه های  "فاکتور رستوران"با کلیک بر روی گزینه 

دیده می شود. با انتخاب هریک از  "نمونه فیش پرینت"و  "فاکتورهای حذف شده"،  "آشپزخانه
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پرینت فاکتور را مطابق با سلیقه خود می توانید  طراحی فرماین گزینه ها و کلیک بر روی دکمه 

 طراحی نمایید.

دو طریق می نمونه های طراحی شده به هنگام چاپ فاکتور رستوران قابل مشاهده می باشند. به 

 ورها، پرینت تهیه نمایید: توانید از فاکت

 به هنگام صدور فاکتور -1

موقت ( می شوند، به کار می برای چاپ فاکتور هایی که تسویه ) نهایی و  "پرینت تسویه"گزینه 

 رود.

 صندوق کاربران فروش:

در این قسمت می توانید فاکتورها را قبل از تایید، چاپ نمایید. برای این کار، فاکتور مورد نظر را 

برای چاپ فاکتورهای تسویه  "پرینت تسویه"انتخاب نموده و دکمه چاپ را کلیک نمایید. گزینه 

 شده به کار می رود.

برای ارسال فاکتور به چاپگر های بوفه و آشپزخانه ابتدا باید از مسیر تنظیمات مدیریتی /  نکته:

، چاپگرهای بوفه و آشپزخانه را معرفی کرده و سپس گزینه تنظیمات چاپگرتنظیمات رستوران / 

 را فعال نمایید "پرینت آشپزخانه"و  "پرینت بوفه"های 

نگامی که فاکتوری را تسویه موقت یا دائم می نمایید، آن به پس از انجام تنظیمات گفته شده، ه

 بوفه و آشپزخانه فرستاده می شود.چاپگرهای 

 پرینت های آشپزخانه و بوفه به صورت زیر خواهد بود:

 برای چاپ فاکتور های حذف شده به کار می رود. "فاکتور های حذف شده"گزینه 

 درج می شود. "چاپ مجدد"در چاپ تمامی این فاکتورها عبارت  نکته:

برای چاپ فاکتورها توسط فیش پرینت باید از مسیر تنظیمات مدیریتی / تنظیمات رستوران/ 

 طراحیفرم را فعال نمایید. سپس در  "استفاده از نمونه فیش پرینت"تنظیمات چاپگر گزینه 
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چاپی فاکتورها را در قالب فیش طراحی  شکل ،"پرینتنمونه فیش "با استفاده از گزینه  پرینت

 نمایید. این امکان شامل دو گزینه به شرح زیر می باشد:

فیش پرینت تسویه : این گزینه برای چاپ فاکتورهایی که تسویه )نهایی و موقت( می  -1

 شوند، کاربرد دارد.

چاپگرهای بوفه و  فیش پرینت بوفه و آشپزخانه : این گزینه برای چاپ فاکتورهایی که به -2

 آشپزخانه ارسال می شوند، کاربرد دارد.

 اصطالحات

 اصالح و حذف فاکتورهای کاربران فروش رستوران

از این قسمت می توانید برای اصالح یا حذف فاکتورهای صادره استفاده نمایید، با انتخاب این 

 ر نمایش داده می شود:گزینه، فرمی به شکل زی

در این فرم اگر شما مدیر سیستم باشید، می توانید نام سایر کاربران و فاکتورهای آنها را مشاهده 

می توانید مشاهده خود را  ، فقط نام"نام کاربر"سیستم نباشید در قسمت اگر مدیر نمایید. اما 

ای تسویه ، می توانید فاکتورهای خود را از بین فاکتوره"انتخاب نوع فاکتور"نمایید. در قسمت 

شده، فاکتورهای باز و فاکتورهای حذف شده انتخاب نمایید. اگر نوع فاکتور را فاکتورهای تسویه 

شده انتخاب نمایید لیست تمامی فاکتورهایی که تسویه نموده اید، نمایش داده می شود و با 

 کلیک بر روی هر فاکتور کاالهای مربوط به آن در قسمت پایین نمایش داده می شود.

کلیک اصالح فاکتور رای اصالح هر فاکتور ابتدا آن را انتخاب نموده و سپس بر روی دکمه ب

نمایید. فرم تغییر فاکتورباز شده و شما می توانید تغییرات مورد نظر خود را اعمال نموده و سپس 

 می توانید بر کلیک نمایید. اگر از انجام تغییرات منصرف شده اید، نهایی تسویهبر روی دکمه 

 روی کلید خروج کلیک نمایید.

 جهت حذف یک فاکتور به کار می رود. فاکتور حذفدکمه 

 دکمه چاپ نیز برای چاپ یک فاکتور خاص به کار می رود.
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را انتخاب نمایید، فقط می توانید  "فاکتورهای باز"گزینه  "انتخاب نوع فاکتور"اگر در قسمت 

 ر ارسال نمایید.فاکتوری را حذف و یا آن را برای چاپ به چاپگ

را انتخاب نمایید فقط می  "فاکتورهای حذف شده"گزینه  "انتخاب نوع فاکتور"و اگر در قسمت 

 توانید فاکتورهای خود را برای چاپ به چاپگر ارسال نمایید.

 گزارشات رستوران /گزارشات

 گزارش لیست کاالهای فاکتور

مختلف از قبیل شماره فاکتور، نام کاربر، تاریخ و... با انتخاب این گزینه می توانید با تعیین شروط 

 از فاکتورهای خود گزارش تهیه نمایید.

می توانید شروط بیشتری را برای تهیه گزارش اعمال  گزارشات پیشرفتهبا کلیک بر روی دکمه 

 .نموده و گزارش دقیق تری را تهیه نمایید

 گزارش جمع فروش روزانه 

تهیه با انتخاب این گزینه فرمی نمایش داده می شود که در آن می توانید شروط مختلف را برای 

راساس نام کاال، گروه اصلی، گزارش اعمال نموده و از کل فروش که در یک روز انجام داده اید ب

 فرعی و... گزارش تهیه نمایید.

 گزارش پیکها

با انتخاب این گزینه می توانید با تعین شروط مختلف از قبیل تاریخ و نام پیک، از تمام 

 فاکتورهایی که توسط یک پیک خاص به مشتری تحویل داده شده است، گزارش تهیه نمایید.

می توانید شروط بیشتری را برای تهیه گزارش اعمال  گزارشات پیشرفتهبا کلیک بر روی دکمه 

 نموده و گزارش دقیق تری را تهیه نمایید.
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 021-38427با شماره رستوران  شغلی وصی مربوط به پنلصجهت آموزش خ

تماس حاصل فرمایید. 112-111داخلی   

 

 

 

 

 

 

 

 


