
 
 

 

 

 
 

 

 

 شرکت مشاوره هاله افزار
 

021-38427شماره تماس واحد فروش :  

 

9092305062شماره پشتیبانی تهران :  
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مشتری گرامی  توجه داشته باشید راهنمایی تهیه شد فقط مربوط به پنل شغلی عینک  می باشد  

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

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

 

 
 

 راهنمای پنل شغلی عینک سازی

 مطالب فهرست

 شناخت كلي پنل شغلي عينك سازی
 فرآيند پنل شغلي عينك سازی

 معرفي قسمت های مختلف پنل عينك سازی تعريف كاال و طرف حساب جديد
 صدور قبض

 اصالح/حذف قبض
 تبديل به فاكتور

 تنظيمات
 گزارشات عينك سازی

 شناخت کلی پنل شغلی عینک سازی                 

ساخت و تعمير و فروش  پنل شغلي عينك سازی با هدف ارائه نسخه ای جامع و يکپارچه برای افرادی كه در زمينه شغلي  



 
 

فعاليت ميکنند ، بتوانند از امکانات نرم افزار هلو  عينك فعاليت مي كنند توليد شده است تا افرادی كه در اين زمينه شغلي  
سهولت بهرمنده شوند . ي و شغلي خود بهجهت ساماندهي امور مال  

:ز ویژگی های مهم این پنل می توان به برخی موارد زیر اشاره نمودا  
تجميع همه امکانات كيت عينك سازی در يك صفحه-1  

امکان ثبت قبض ساخت و تعميرات عينك و اصالح آنها-2  
امکان تبديل به فاكتور قبض های ثبت شده-3  
عينك سازیامکان گزارشات -4  

 5-تنظميات پنل عينك سازی
 6-امکان دسترسي به امورمالي اتوماتيك

 ..امکان ثبت سند دستي و- ۷

 

سازی عینک شغلی پنل  
پنل شغلي  پيدا كرد مي توان به پنل شغلي عينك دسترسي فروشی عینک شغلی پنل:  کاال به مرتبط عملیاتاز مسير   

:عينك فروشي شامل سه بخش مي باشد  
كاالی جديد ، تبديل به  سمت راست پنل شامل كليدهای پنل شغلي عينك از جمله: تعريف طرف حساب جديد، تعريف. 1

اصالح/حذف قبض، گزارشات عينك سازی و تنظيمات عينك مي باشد فاكتور ،  
تعميرات مي باشد. قسمت مياني، فعاليت های اصلي پنل شغلي عينك ثبت قبض ساخت عينك، لوازم جانبي و.2  
مي باشد. سمت چپ پنل، شامل كليدهای فوری جهت دسترسي سريع به قسمت های پركاربرد نرم افزار.3  

 



 
 

 

 معرفی قسمت های مختلف پنل عینک سازی  

 
جدید حساب طرف و کاال تعریف  

كاال مي توان اطالعات خود  ابتدا بايد طرف حساب ها و كاالهای پنل عينك تعريف شوند .در اول دوره در فرم طرف حساب و  
های جديد و كاالهای مورد نظر خود را تعريف كرد . را وارد كرد و در طي دوره در سمت راست پنل مي توان طرف حساب  

 
قبض صدور  

باشد ، در تب ساخت عينك  قابل مشاهده مي تعمیرات و جانبی لوازمو  عینک ساختدر پنل شغلي عينك سازی، دو تب   
عينك های دوربين را وارد كرد و در قسمت  آن مي توان اطالعات مربوط به چشم چپ و راست  Distant عينك در بخش 

راست عينك های نزديك بين را وارد كرد . آن مي توان اطالعات مربوط به چشم چپ و  Reading  
در هر  تعيين نماييد. محور بين دو چشم را      AXIS در قسمت مقدار سيلندر و  CYL شماره چشم، در قسمت SPH در   

فريم را وارد  اقالم اطالعاتي نوع عدسي و بهاء عدسي نوع فريم و بها   Distant  وReading كدام از قسمت های    
  نماييد.



 
 

 
 

نظر گرفته شده است را به  جانبي دردر تب دوم، آيتم لوازم جانبي و تعميرات، نام قطعاتي كه جهت تعمير يا به عنوان لوازم   
.همراه تعداد و في واحد مي توان وارد كرد  

 

 



 
 

مجموع مبالغ پايين فرم  در  بعد از ورود تعداد و قيمت عدسي ها و نوع فريم و قيمت فريم و لوازم جانبي و موعد تحويل ،  
مي شود.قسمت مالي نمايش داده مي شود و با تائيد، قبض فروش صادر   

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  اصالح/حذف قبض 
راست قبض عينك سازی  پس از ثبت قبض عينك سازی، در صورت نياز به اصالح و يا حذف قبض بر روی آيکون ، در سمت  

داده مي شود و مي توان اقدام به اصالح يا حذف آن  كليك كنيد و پس از وارد كردن شماره قبض ، قبض ثبت شده نمايش

 نمود. 
 تبدیل به فاکتور

هايي كه ثبت شده اند  در سمت راست پنل عينك سازی، با انتخاب گزينه تبديل به فاكتور ، در فرم مربوطه، تمام قبض  
ه مي شود.هر فرم نمايش داد مي شود و با انتخاب هر قبض ، ريز اقالم  هر قبض پايين نمايش داده  

عینک و قبض تعمیرات و ساختدر ستون تبديل به فاكتور دو آيکون وجود دارد .با انتخاب آيکون ، مي توان از قبض   
 كارگاه پرينت گرفت .

 
تبديل به فاكتور كرد . با انتخاب آيکون تبديل به فاكتور، فرم فاكتور باز مي شود و مي توان قبض های مورد نظر را  

 

 



 
 

قسمت تبديل به فاكتور شده  قبضي را به فاكتور فروش تبديل كنيد آن قبض در "تبديل به فاكتور  "پس از اينکه در قسمت   
.ديده مي شود  

 تنظیمات
داشت  در اين فرم از سمت راست پنل، با كليك بر روی آيکون تنظيمات عينك مي توان به تنظيمات عينك دسترسي  

كرد كه تاريخ تحويل چند روز بعد از تاريخ صدور قبض باشد .توان  تعيين مي   

در قسمت نحوه ثبت بيعانه نيز مي توان همچنين گزينه هايي برای چاپ فاكتور و چاپ كارگاه بعد از ثبت قبض وجود دارد  
امور مالي اتوماتيك باز شود يا به صورت اتوماتيك نقد يا كارت خوان باشد. نحوه تسويه بيعانه قبض را مشخص كرد كه فرم  

صدور قبض ، با ورود مبل در سمت بيعانه با توجه به تيك تنظيمات ، سند بيعانه ثبت مي شود . در اين حالت هنگام  

 

 

 
   

 گزارشات عینک سازی
: گزارشات عينك سازی ، شامل موارد زير مي باشد  

گزارشات عينك سازی.1  
نمايش تيتر.2   
نمايش به صورت ستوني.3  
موعد تحويل عينك.4  

 021-38427با شماره عینک  شغلی ی مربوط به پنلوصصجهت آموزش خ

تماس حاصل فرمایید. 112-111داخلی   


