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 مشتری گرامی  توجه داشته باشید راهنمایی تهیه شد فقط مربوط به پنل شغلی میوه و تره بار 

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

می توانید از راهنمایی زیر میوه و تره بار  و برای نحوه کار پنل شغلیاقدام نمایید  در سایت نام 

 استفاده کنید. 

 

 غلی میوه و تره بار :بسته بندی پنل ش

 تنظیم سیستم میدان

 صورت بار روزانه

 نمایش بارنامه خرید

 نمایش فاکتور فروش

 نمایش بار تسویه نشده/ شده
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 کاالی اولیه انبار/اطالعات اول دور

 گروه بندی کاال 

نحوه معرفی کاال در اول دوره و پس از آن کمی تفاوت دارد. برای معرفی کاال در اول دوره ابتدا 

 باید گروه های اصلی و فرعی خود را در برنامه معرفی نمایید.

 

 کاالی اولیه انبار /اطالعات اول دور

 کاالی اولیه انبار

برای تعریف کاال در اول دوره پس از تعیین گروه اصلی و فرعی مورد نظر، در قسمت نام کاال، 

 را وارد نمایید.پرتقال 
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در قسمت مشخصات اصلی می توانید وزن و لنگه را وارد نمایید موجودی انبار براساس وزن است 

یم وزن میوه های موجود و مفهوم لنگه بیشتر جنبه محاسباتی دارد و به ما کمک می کند که بدان

 در انبار چند لنگه است

 در قسمت مشخصات تنظیمی می توانید وزن در هر لنگه را وارد نمایید.

: مفاهیم وزن و لنگه در برنامه با نام های دیگری تعریف شده اند. برای تغییر نام آن ها توضیحات

، "تعداد کاال"در قسمت  خدماتی کار/ کاالباید از مسیر اطالعات اول دوره/ تنظیمات نرم افزار /

 تغییر دهید.، کارتن را به لنگه "دوم  نام واحد"تعداد را به وزن، در قسمت 

/  کاالرات در طی دوره، باید از مسیر تنظیمات مدیریتی/ تنظیمات نرم افزار / برای انجام این تغی

 عمل نمایید. یتخدما کار

می توانید کار با وی آیتم انتهای عملیات اول دوره، پس از ورود اطالعات اول دوره، با کلیک بر ر

 برنامه را شروع نمایید.

 تعریف کاال /عملیات مرتبط

 معرفی کاال

 برای معرفی کاال پس از اول دوره باید به شرح زیر اقدام نمایید:

فرض کنید بخواهید کاالیی را که در اول دوره توضیح داده ایم را در طی دوره تعریف نمایید. کلیه 

و فقط گزینه غیرفعال  لنگهو  وزنمراحل مانند اول دوره می باشد با این تفاوت که گزینه های 

را  10دد فعال بوده و می توانید برای آن مقدار تعیین نمایید که در این مثال ع وزن در هر لنگه

به هنگام صدور فاکتور خرید در برنامه تعریف می شوند.  لنگه ووزن وارد می نمایید. گزینه های 

 سایر گزینه ها مانند قیمت فروش، آخرین قیمت خرید و... را می توانید وارد نمایید.
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 تنظیمات مدیریتی 

 تنظیم سیستم )میدان(

از منوی تنظیمات مدیریتی گزینه تنظیم سیستم برای اعمال تنظیمات مخصوص میوه و تره بار 

)میدان( را انتخاب نمایید. فرم زیر نمایش داده می شود. میزان درصد حق العمل و مبلغ کرایه 

تخلیه بار و یا کرایه حمل بار بر حسب لنگه و یا وزن می توان وارد نموده و دکمه تایید را انتخاب 

 نمایید.
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 میدان میوه و تره بار /کاالبه  مرتبط عملیات

 صورت بار روزانه

یکی از کلیدهای کیبورد را  "نوع"برای ثبت صورت بار روزانه )صدور بارنامه( ابتدا در ستون 

انتخاب کنید فرم جستجوی نوع نمایش داده می شود که در آن لیست کلیه کاالهای تعریف شده 

شود. پس از انتخاب نوع بالفاصله نام اولین انتخاب می  پرتقال  مشاهده می شود در اینجا کاالی

درج می شود که قابل تغییر  "صاحب بار"در ستون  "رضا هاشمی "شخص تعریف شده یعنی 

 است.

یکی از کلیدهای کیبورد را انتخاب کنید فرم جستجوی نام  "صاحب بار"در صورتیکه روی ستون 

ساب های تعریف شده مشاهده می صاحب بار نمایش داده می شود که در آن لیست کلیه طرف ح
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، و "کارتن"، "سبد"، "گونی"، "جعبه"لیستی از مقادیر پیش فرض  "نوع بسته"شود. در ستون 

مشاهده می شود که می توانیم یکی از مقادیر را متناسب با بار مورد نظر انتخاب کنیم در  "بسته"

 انتخاب می شود. "بسته"اینجا نوع 
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ثبت خواهد شد. در صورتیکه پس از درج اطالعات مربوط به لنگه، وزن و غیره صورت بار روزانه 

برای سطری از بار روزانه سند مربوط به کرایه و... ثبت شده باشد اجازه تغییر عنوان صاحب بار را 

ه تعویض نام نخواهیم داشت مگر اینکه مبلغ مربوط به کرایه و... را صفر نموده و بعد از آن اقدام ب

 صاحب بار نمایید.

برای تعریف کاالی جدید از طریق این فرم می توانید روی دکمه کاالی جدید کلیک کنید.  ✓

 در این صورت فرم تعریف کاال نمایش داده می شود.

برای تعریف طرف حساب جدید از طریق این این فرم می توانید روی دکمه طرف حساب  ✓

 رم تعریف حساب جدید داده می شود.جدید کلیک کنید. در این صورت ف

پس برای وارد کردن مشخصات بارنامه در فرم صورت بار روزانه یک کاال را انتخاب نموده س ✓

دکمه مشخصات را انتخاب نمایید. فرم زیر نمایش داده می شود. در این فرم پس از 

برای راننده بر اساس شماره خودروی تعریف شده  "شماره خودرو "انتخاب نام راننده فیلد 

مشخص شده مقدار دهی می شود. می توانیم  "تعریف طرف حساب "انتخابی که در فرم 

را وارد نموده و فرم  "کرایه برحسب وزن"، "وجه دستی"، "سایر کسورات "، "بنه"عناوین 
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از  "لنگه"و یا  "وزن )کیلو("را تایید کنیم. بسته به اینکه در فرم تنظیمات )میدان( گزینه 

 "مشخصات بارنامه"انتخاب شده باشد نام فیلد مذکور در فرم  "کرایه بار برحسب"قسمت 

 خواهد بود. "برحسب لنگهکرایه "و یا  "کرایه برحسب وزن "فیلد 

می توانیم طرف  "نمایش بار فرد خاص "برای مشاهده بار یک فرد خاص با انتخاب گزینه  ✓

صورت اطالعات بار شخص مورد نظر نمایش حساب مورد نظر را انتخاب نماییم. در این 

 داده می شود.

فعال باشد امکان ثبت بار جدید در این فرم  "نمایش بار فرد خاص"در صورتیکه گزینه  ✓

 .وجود ندارد

 

 میدان میوه و تره بار /عملیات مرتبط به کاال

 فروش)میدان(

آغار شده و سپس هر بار یک  1در قسمت شماره فاکتور، شماره ها به صورت سریال و اتوماتیک از 

شماره به آن اضافه می گردد، با کلیک روی این قسمت می توان شماره فاکتور را تغییر داد، تاریخ 

ر صدور فاکتور که به صورت اتوماتیک تاریخ روز سیستم درج گردیده، نیز قابل تغییر است. د

م فرم جستجوی طرف کلید های کیبورد را انتخاب کنیصورتیکه روی ستون خریدار یکی از 

ه می شود که در این فرم لیست کلیه طرف حساب های تعریف شده در سیستم حساب نمایش داد

عنوان "بالفاصله فرم جستجوی  "رضا هاشمی "وجود دارد. پس از انتخاب خریدار در اینجا 
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شود که در این فرم تنها کاالهایی مشاهده می شود که برای آن ها صورت  نمایش داده می "جنس

انتخاب می شود و پس از انتخاب نام کاال ال قپرتبار روزانه ثبت شده است. در اینجا کاالی 

نمایش داده می شود که در این فرم نیز تنها نام  "نام صاحب بار"بالفاصله فرم جستجوی 

ه نام این افراد برای کاالی انتخابی صورت بار روزانه ثبت شده اشخاصی نمایش داده می شود ب

است. در انتهای ستونهای لنگه/ خالص / ناخالص /قیمت کل و مبلغ نقد می بایست با ورود به سطر 

 جمع این ستون ها محاسبه می شود. " F6جمع  "بعد یا انتخاب دکمه 

 

 

و مبلغ نقد می بایست با ورود به سطر بعد  در انتهای ستون های لنگه/ خالص/ ناخالص/ قیمت کل

، جمع این ستونها توسط سیستم محاسبه شده و به ترتیب در " F6جمع "یا انتخاب دکمه 

نمایش داده می شود. در فیلد  "نقد"و  "مجموع فاکتور"، "ناخالص"، "خالص"، "لنگه"فیلدهای 

 و نشان داده می شود. ، مبلغ جمع کل فاکتور توسط سیستم حساب شده "مجموع فاکتور"
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صندوق لیست کلیه صندوق های تعریف شده در سیستم مشاهده و می توانیم نام  ددر فیل ✓

 صندوق مورد نظر را انتخاب کنیم.

طرف حساب جدید "برای تعریف طرف حساب جدید از طریق این فرم میتوانید روی دکمه  ✓

F7 " .کلیک کنید. در این صورت فرم تعریف طرف حساب جدید نمایش داده می شود 

فرم دریافت چک از طرف حساب نمایش داده می شود و  "معرفی چک "با انتخاب دکمه  ✓

تور را به صورت چک دریافتی ثبت نماییم. مبلغ می توانیم تمام یا قسمتی از مبلغ کل فاک

 نمایش داده می شود. "مبلغ چک"اتوماتیک در فیلد چک به صورت 

در هنگام ثبت فاکتور نیز تا زمانیکه مجموع مبلغ نقد چک و تخفیف با مبلغ کل فاکتور  ✓

 برابر نباشد امکان ثبت فاکتور وجود ندارد.

 ه بارمیدان میوه و تر/عملیات مرتبط به کاال

 ضایعات

ی از کلید های کیبورد را انتخاب کنیم فرم انتخاب کاال یک "نوع جنس"چنانچه روی ستون 

نمایش داده می شود که در این فرم تنها عنوان کاالهایی نمایش داده می شود که برای آن صورت 

 با روزانه ثبت شده است.

نمایش داده می شود که در این فرم  پس از انتخاب نام کاال بالفاصله فرم جستجوی نام صاحب بار

تنها نام اشخاصی نمایش داده می شود که به نام این افراد برای کاالی انتخابی صورت بار روزانه 

 ثبت شده است.

ا و قیمت کاال با ورود به سطر بعد یناخالص، قیمت واحد  خالص، لنگه،در انتهای ستون های 

، مبلغ  "مجموع فاکتور"جمع این ستون ها محاسبه می شود. در فیلد  " F6جمع "انتخاب دکمه 

 جمع کل فاکتور توسط سیستم حساب شده و نشان داده می شود.

طرف حساب  "دکمه روی برای تعریف طرف حساب جدید از طریق این فرم می توانید  ✓

می  کلیک کنید. در این صورت فرم تعریف طرف حساب جدید نمایش داده " F7جدید 

 شود .
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فیلد قیمت واحد به صورت فقط خواندنی بوده و پس از انتخاب نام کاال توسط سیستم بر  ✓

  اساس قیمت میانگین کاال مقداردهی می شود. 

 

 میدان میوه و تره بار /عملیات مرتبط به کاال

 صدور بارنامه 

 هده می باشد.پس از ثبت صورت بار روزانه، بار ثبت شده در فرم صدور بارنامه قابل مشا

نمایش بارهای شخص "برای صدور بارنامه برای یک شخص خاص، شخص مورد نظر را از قسمت 

انتخاب نمایید. سیستم لیست صورت بار روزانه ثبت شده برای شخص انتخابی را نمایش   "خاص 

در  می دهد تاریخ صدور بارنامه )که به صورت پیش فرض تاریخ ثبت صورت بار روزانه می باشد( را

 صورت تمایل می توانید تغییر دهید.

با توجه به شخص مورد نظر بارهایی که برایش سند زده شده بود در قسمت پایین فرم نمایش 

داده می شود. تعداد بسته فروش رفته و وزن فروش رفته با توجه به فاکتور فروش زده شده برای 
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( را انتخاب  F2ه صدور بارنامه )را مشاهده می نمایید. دکمنوع بار و طرف حساب مورد نظر 

 نمایید.

مبلغ  "و "مبلغ تخلیه برحسب وزن"، "درصد حق العمل "در فرم نمایش داده شده فیلد های 

برحسب مقادیر تعیین شده در تنظیمات مقدار دهی خواهند شد و می توان  "کرایه برحسب وزن

را به صورت دستی مقدار  "اندازه"و  "وجه دستی"، "سایر کسورات فاکتور"،  "بنه"سایر مقادیر 

 دهی کرد.

در صورتی که در فرم تعریف طرف حساب برای راننده شماره خودرو تعریف شده باشد پس از 

 انتخاب راننده فیلدهای مربوطه به صورت اتوماتیک مقداردهی خواهند شد که قابل تغییرند.

لیست کاالهای ثبت شده در  "نمایش /پنهان نمودن کاالهای فاکتور"با انتخاب دکمه  ✓

 شوند. فاکتور نمایش داده می

در صورت عدم ثبت فروش میدان برای بار ثبت شده امکان صدور بارنامه وجود نخواهد  ✓

 داشت.

 وزن خالص با وزن کاالی فروش رفته باید برابر باشد. ✓

 حذف می گردد. "صورت بار روزانه"پس از ثبت بارنامه بار ثبت شده از لیست 
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 بارمیدان میوه و تره  عملیات مرتبط به کاال/

 نمایش بارنامه )خرید(

برای دسترسی به این فرم می توانید از منوی عملیات مرتبط به کاال/میدان میوه و تره بار گزینه 

 استفاده نمایید.   Shift+kنمایش بارنامه )خرید( را انتخاب و یا از کلید کنترلی 
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ر نشده است نمایش فاکتورهایی که صورت فروش بار آن ها صاد"گزینه در صورت انتخاب  ✓

فقط طرف حساب هایی قابل نمایش است که برای آن ها  "نام طرف حساب"در فیلد 

بارنامه ثبت گردیده ولی صورت فروش آن ها صادر نشده است. و با انتخاب نام طرف 

حساب شماره فاکتورهای طرف حساب انتخابی که برای آن ها بارنامه ثبت گردیده ولی 

 شماره فاکتور نمایش می دهد.است را در لیست صورت فروش آن ها صادر نشده 

در فیلد نام طرف حساب نام کلیه طرف  "نمایش کل فاکتورها "در صورت انتخاب گزینه  ✓

حساب هایی که برای آن ها فاکتور صادر شده )هم آن هایی که صورت فروش آن ها صادر 

های طرف حساب  شماره کلیه فاکتور "شماره فاکتور"شده و یا نشده باشد( و در فیلد 

 انتخابی قابل انتخاب و نمایش می باشند.

، می توانید تاریخ مورد نظر  "نمایش کل فاکتورها در تاریخ: "در صورت انتخاب گزینه  ✓

 خود را  درج و فاکتورهای ثبت شده در تاریخ انتخابی را مشاهده نمایید.
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رت فروش فاکتور چاپ و را انتخاب نماییم صو "چاپ "چنانچه برای فاکتور انتخابی دکمه  ✓

 فاکتور مورد نظر از لیست خارج می شود. 

فعال باشد و  "نمایش فاکتورهایی که صورت فروش بار آن ها صادر نشده است "اگر گزینه  ✓

را انتخاب نماییم صورت فروش کلیه فاکتورها چاپ و فاکتورها از لیست  "چاپ همه"دکمه 

 خارج می شوند.

 فرم زیر نمایش داده می شود. "همه چاپ"در صورت انتخاب گزینه 

سیستم تمام فاکتورهایی که تعداد سطرهایشان )تعداد کاالهای فاکتور مورد نظر( کمتر از عدد 

 وارد توسط کاربر است را نمایش می دهد.

در صورتی که گزینه چاپ خطوط فاکتور را تیکدار کنید در فرم چاپی ما بین هر سطر  ✓

در غیر این صورت خطوط ما بین سطرها در فرم چاپی خطوط را نمایش می دهد و 

 نمایش نمی دهد.

 

 میدان میوه و تره بار  عملیات مرتبط به کاال/

 نمایش فاکتورهای فروش 

برای دسترسی به این فرم می توانید از منوی عملیات مرتبط به کاال /میدان میوه و تره بار گزینه 

نمایید. در این فرم استفاده   Shift+Fنمایش بارنامه )خرید( را انتخاب و یا از کلید های کنترلی 

 چنانچه هیچ شرطی انتخاب نشود کلیه فاکتورهای فروش ثبت شده نمایش داده می شوند.
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و درج تاریخ ابتدا و  "نمایش فاکتورها طبق تاریخ وارده از ... تا ..."با انتخاب گزینه  ✓

 انتهای بازه مورد نظر فاکتورهای فروش موجود در این بازه نمایش داده می شود.

درج شماره مورد نظر  و "رده از ...تا ....اونمایش فاکتورها طبق شماره "با انتخاب گزینه  ✓

 موجود در این باره نمایش داده می شود.فاکتورهای فروش 

با انتخاب طرف حساب مورد نظر فاکتورهای فروش  "صاحب حساب "با انتخاب گزینه  ✓

 مربوط به این طرف حساب نمایش داده می شود.

و درج تاریخ مورد نظر فاکتورهای فروش موجود در  "تاریخ فاکتور"با انتخاب گزینه  ✓

 این تاریخ نمایش داده می شود.
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و درج شماره مورد نظر فاکتورهای فروش مربوطه  "شماره فاکتور "با  انتخاب گزینه  ✓

 نمایش داده می شود.

فاکتور  " F5چاپ "با انتخاب فاکتور از لیست نمایش داده شده و انتخاب دکمه  ✓

 انتخابی به صورت چاپ شده نمایش داده می شود.

 میوه و تره بار گزارشات/

 نمایش بار تسویه نشده 

ر این گزارش لیست کلیه بارنامه هایی که برای آنها فروش ثبت شده و بار نامه برای آن د

 ها صادر نشده است نمایش داده می شوند.

 

 نمایش داده می شود. "صورت بار"در صورت انتخاب دکمه صورت بار روزانه، فرم  ✓
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 ود.کلیه صورت بارها نمایش داده می ش "صورت بار کل افراد نمایش "با انتخاب  ✓

به  لیست صورت بارهای مربوط "نمایش صورت بار فرد خاص "با انتخاب گزینه  ✓

 طرف حساب انتخاب شده نمایش داده می شود.

و وارد کردن تاریخ مورد نظر لیست بارنامه های ثبت شده  "تاریخ"با انتخاب گزینه  ✓

 در تاریخ درج شده نمایش داده می شود.

فاکتور فروش ثبت شده برای  "فاکتور های فروش مربوطه نمایش "با انتخاب دکمه  ✓

 سطر انتخابی نمایش داده می شود.

گزارشی از کل سطرهای موجود نمایش داده  "نمایش لیست فوق"با انتخاب دکمه  ✓

 می شود.

 میوه و تره بار گزارشات/

 نمایش بار تسویه شده 

فروش ثبت شده و بار نامه آن ها نیز صادر در این گزارش لیست کلیه بارنامه هایی که برای آن ها 

 شده است نمایش داده می شوند.
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 نمایش داده می شود. "صورت بار"در صورت انتخاب دکمه صورت بار  روزانه ، فرم  ✓

 کلیه صورت بارها نمایش داده می شود. "نمایش صورت بار کل افراد "با انتخاب گزینه  ✓

لیست صورت بارهای مربوط به طرف  "اص نمایش صورت بار فرد خ "با انتخاب گزینه  ✓

 حساب انتخاب شده نمایش داده می شود.

و وارد کردن تاریخ مورد نظر لیست بارنامه های ثبت شده در  "تاریخ"با انتخاب گزینه  ✓

 تاریخ درج شده نمایش داده می شود.

فاکتور فروش ثبت شده برای سطر  "نمایش فاکتورهای فروش مربوطه"با انتخاب دکمه  ✓

 انتخابی نمایش داده می شود.

گزارشی از کل سطرهای موجود نمایش داده می  "نمایش لیست فوق"با انتخاب دکمه  ✓

 شود.

 

 میوه و تره بار گزارشات/

 دفتر روزانه )عمل(

در این منو گزارش بارنامه های صادر شده ما بین تاریخ های وارد شده برای طرف حساب انتخابی 

 نمایش داده می شود.

 لیست طرف حساب نام اشخاصی مشاهده می شود که بارنامه آن ها صادر شده است.در 
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