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مشتری گرامی  توجه داشته باشید راهنمایی تهیه شد فقط مربوط به پنل شغلی کارواش  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. کارواش سایت  اقدام نمایید و برای نحوه کار پنل شغلی  

 

 

 

 پنل شغلی کارواش:

 طرف حسابتعریف 

 خدماتتعریف 

 اکتور فروشصدرو ف

 تنظیمات نرم افزار

 طراحی فاکتور

 صالحاتا

 گزارشات
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 تعریف طرف حساب 

نمایید. در این  استفاده طرف حسابامکانات / اطالعات پایه / به منظور تعریف اشخاص در نرم افزار ، از مسیر 

 فرم امکان تعریف / اصالح و حذف طرف حساب در برنامه وجود دارد.

در عکس زیر مشخص شده است امکان درج اطالعات طرف حساب همان طور که  مشخصات شخصیدر قسمت 

 های تعریف شده در برنامه وجود دارد.

ثبت شماره شهربانی )شماره پالک خودرو در این نرم افزار به منظور تعریف مشتریان ثابت کارواش در برنامه امکان 

 نیاز که نیز در عکس مشاهده می شود وجود دارد .( ، تلفن، نوع خودرو، کد اشتراک و سایر اطالعات مورد 

 

 

وجود دارد و همان طور که در عکس زیر نمایش داده شده است با انتخاب  نوع خودرودر این قسمت امکان تعریف 

باز شده که در آن می توان خودرو جدید تعریف نموده و آن  نوع خودرودکمه مشخص شده فرمی جهت تعریف 

 مایید. را ویرایش یا حذف ن
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برای صدور کارت اشتراک طرف حساب درمقابل نام طرف حساب طبق عکس زیر بر روی عالمت مشخص شده 

 کلیک کرده و گزینه ی صدور کارت اشتراک کارواش را انتخاب می کند.
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در صورت تمایل به انتخاب طرف حساب تعریف شده در برنامه به عنوان مسئول شستشو در قسمت تعریف نوع 

 را انتخاب نمایید. مسئول شستشوحساب می توانید گزینه 
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 کارهای خدماتی کارواش:

در کارواش از قسمت عملیات مرتبط به کاال/ فرم کارهای خدماتی به منظور تعریف کارهای خدماتی انجام شده 

کارواش را انتخاب نمایید. در فرم نمایش داده شده امکان ثبت ، اصالح و حذف کارخدماتی وجود دارد. در قسمت 

ود دارد و در زمان ثبت فاکتور می توانید قیمت پایه امکان تعیین تیپ قیمت برای کار خدماتی تعریف شده وج

مبلغ کارخدماتی را از میان تیپ قیمت های تعریف شده انتخاب نمایید. همچنین با انتخاب دکمه مشخص شده 

  در عکس زیر فرمی جهت ثبت شرح تیپ قیمت تعیین شده نمایش داده می شود.

 

 

 صدور فاکتور کارواش:

توانید از قسمت عملیات مرتبط به کاال/ صدور فاکتور کارواش استفاده نمایید. جهت ثبت فاکتورهای کارواش می 

 "صدور قبض "الزم به ذکر می باشد عملکرد این فرم ها مشابه فاکتور های هلو می باشد و عنوان فاکتور فروش به 

 تغییر یافته است.
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 صدور قبض:

 ر قبض باز می شود.با انتخاب این فرم فاکتور مانند شکل مقابل در حالت صدو

در  "بزرگ نمایی فاکتور "همانطور که در عکس صفحه ی بعد مشخص شده است در صورت فعال بودن گزینه 

مراجعات طرف حساب انتخاب شده را  تنظیمات در باالی فرم فاکتور قسمتی نمایش داده می شود که تعداد

 نمایش می دهد.

تعریف  "و  "محاسبه "دو دکمه  "مسئول شستشو "اب گزینه همانطور که در عکس زیر مشخص شده است با انتخ

 فعال می شوند."لیست انتظار
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باز می شود. در اینجا لیست تمام اشخاصی که به عنوان  "تعریف لیست انتظار "لیست انتظار فرم با انتخاب دکمه 

 مسئول شستشو معرفی شده اند نمایش داده می شود.

و انتخاب دکمه تایید شخص از لیست خارج شده و در لیست انتظار قرار می گیرد. با  نظربا انتخاب شخص مورد 

فرم لیست انتظار نمایش داده می شود. در پایین فرم لیست انتظار با انتخاب دکمه  "لیست انتظار "انتخاب دکمه 

 د دارد.های حذف امکان حذف طرف حساب از لیست انتظار و بازگشت مجدد به لیست فرم قبل وجو

تایید شود،  "تعریف لیست مسئول شستشوها "پس از انتخاب شخص و قرار گرفتن در لیست انتظار اگر فرم 

شستشو در فرم فاکتور قرار می گیرد. در راست کلیک فرم فاکتور نیز امکان شخص مورد نظر به عنوان مسئول 

 وجود دارد. "صدور کارت اشتراک کارواش"
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 تنظیمات مدیریتی 

 تنظیمات نرم افزار

مشاهده می شوند و در اکثر موارد  "قبض"در فرم تنظیمات نرم افزار نیز عناوین مربوط به فاکتور فروش با عنوان 

ی مواردی است که به عنوان امکان  عملکردی مشابه فاکتور فروش هلو دارند. بنابراین توضیخات ذکر شده درباره

 اضافه شده و یا نوع عملکرد آن تغییر یافته است.جدید به نرم افزار 

 کارواش:_نحوه محاسبه تعداد مرجعات اشخاص )خودرو( در فاکتور 

 "کارواش _نحوه محاسبه تعداد مراجعات اشخاص )خودرو( در فاکتور "در فرم تنظیمات نرم افزار / فاکتور، گزینه 

اشد که در این صورت اگر در قسمت تنظیمات عمومی مشاهده می شود.این گزینه به صورت پیش فرض فعال می ب

بزرگنمایی / بزرگنمایی فاکتور فعال باشد در قسمت باالی فرم فاکتور کارواش قسمتی مشاهده می شود که در  /

 سمت راست آن تعداد مراجعات طرف حساب انتخاب شده در فرم فاکتور نمایش داده می شود.

ابتدا تاکنون: با انتخاب این گزینه تعداد مراجعات طرف حساب انتخابی از اولین محاسبه تعداد مراجعات از  -

 کنون نمایش داده می شود.ا مراجعه تا

تعداد مراجعات از.... روز قبل تا کنون: با انتخاب این گزینه تعداد مراجعات طرف حساب انتخابی محاسبه  -

 از تعداد روز انتخاب شده تا اکنون نمایش داده می شود.
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 : هنگام صدور قبض:مسئول شستشو ها

 مشاهده می شود.  "مسئول شستشوها : هنگام صدور قبض"در فرم تنظیمات نرم افزار/ فاکتور/ مالی ، گزینه 

 مبلغ پورسانت به حساب مسئول شستشو منظور شود: -

منظور ین شخص ، مبلغ پورسانت به حساب مسئول شستشوی فاکتور اعمال شده و در معبا انتخاب این گزینه 

 خواهد شد. در صورت عدم انتخاب این گزینه ، پورسانت در معین شخص اعمال نخواهد شد.

 

 

 محاسبه درصد پورسانت مسئول شستشو براساس گروه اصلی: -

با انتخاب این گزینه مطابق عکس زیر در فرم گروه بندی کاال قسمتی برای درج مبلغ پورسانت نمایش داده 

در  تعیین درصد پورسانت در فرم تعریف گروه ، با انتخاب کاالی موجود در این گروه اصلیمی شود. پس از 
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شستشو درصد پورسانت تعیین شده قرار می گیرد و پس از انتخاب مسئول  "درصد م.ش"فرم فاکتور در ستون 

 مبلغ پورسانت برحسب این درصد تعیین می شود.

انتخاب شده درصد پورسانت در نظر گرفته شده باشد با انتخاب اگر در فرم تعریف اشخاص برای مسئول  نکته:

فقط درصد تعیین شده برای محاسبه درصد پورسانت مسئول شستشو براساس گروه اصلی، گزینه 

 گروه اصلی در نظر گرفته می شود.

 محاسبه درصد پورسانت مسئول شستشو براساس گروه فرعی: -

مبلغ پورسانت نمایش داده م گروه بندی کاال قسمتی برای درج با انتخاب این گزینه مطابق عکس زیر در فر

 می شود.

پس از تعیین درصد پورسانت در فرم تعریف گروه ، با انتخاب کاالی موجود در این گروه فرعی در فرم فاکتور 

درصد پورسانت تعیین شده قرار میگیرد و پس از انتخاب مسئول شستشو مبلغ  "درصد م.ش "در ستون 

 پورسانت برحسب این درصد تعیین می شود. 

مسئول انتخاب شده درصد پورسانت درنظر گرفته شده باشد  اگر در فرم تعریف اشخاص براینکته: 

در تنظیمات  پورسانت مسئول شستشو بر اساس گروه فرعیمحاسبه درصد با انتخاب گزینه 

 فقط درصد تعیین شده برای گروه فرعی در نظر گرفته می شود.

 هیچکدام از موارد فوق اعمال نشود و فقط پورسانت مسئول شستشو محاسبه شود. -

خالی نمایش داده می شود و فقط درصد پورسانت  "درصد م.ش "گزینه ستون انتخاب این  با

 تعیین شده در فرم تعریف طرف حساب در فاکتور محاسبه می شود.

 محاسبه پورسانت مسئول شستشو و پورسانت کاال: -

با انتخاب این گزینه عالوه بر درصد پورسانت تعیین شده در فرم تعریف طرح حساب برای 

تعریف شده برای گروه اصلی یا گروه فرعی نیز در فاکتور مسئول شستشو درصد پورسانت 

 محاسبه می شود.
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 طراحی پرینت توسط کاربر:

یریتی/طراحی پرینت در صورت نیاز به تغییر در طراحی کارت اشتراک از قسمت تنظیمات مد

 به این کار اقدام نمایید. صدور کارت اشتراککاربر/ کارواش/ 

 

 اصالحات

استفاده نمایید. فاکتور کارواش جهت اصالح فاکتورهای کارواش می توانید از قسمت اصالحات / 

در این قسمت می توانید فاکتورهای خرید ، قبض، برگشت از خرید، برگشت قبض، ضایعات؛ امانی 

 ختی و امانی دریافتی ثبت شده را اصالح نمایید.پردا

و درج شماره فاکتور مورد نظر در  "انتخاب شماره فاکتور"با انتخاب گزینه در فرم نمایش داده شده 

قسمت مقابل آن و انتخاب نوع فاکتور مورد نظر از لیست فاکتورها می توانید اقدام به اصالح فاکتور 

 .مورد نظر نمایید

و درج شماره سند مربوط به فاکتور مورد  "انتخاب شماره سند"همچنین می توانید با انتخاب گزینه 

 نظر و انتخاب نوع فاکتور اقدام به اصالح فاکتور نمایید.

 

 گزارشات

 گزارش مسئول شستشو

 گزارش مسئولبه منظور تهیه گزارش از مسئول شستشو می توانید از قسمت گزارشات/ 

 استفاده نمایید.شستشو 

 خالصه وضعیت مسئول شستشو 
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می و...(در این قسمت با تعیین شروطی از قبیل )نام شستشو دهنده ، کد شستشو دهنده ، منظقه 

گزارش تهیه نمایید. با انتخاب این گزینه فرم مقابل نمایش داده می توانید از مسئولین شستشو 

 شود. پس از انتخاب شروط مورد نیاز و تایید فرم گزارش به صورت زیر نمایش داده می شود.

 مسئول شستشو )جزء به جزء(

 .گزارش تهیه نماییدشستشوی هر فاکتورمی توانید از عملکرد مسئول با استفاده از این گزینه 

 نمایش مسئول شستشو طرف حساب ها

 .گزارش تهیه نماییددر این قسمت می توانید از اطالعات شخصی مسئولین شستشو 

 گزارش فاکتور کارواش 

 گزارش فاکتور کارواشرواش می توانید از قسمت گزارشات/ به منظور تهیه گزارش از فاکتور کا

 استفاده نمایید.

 مایش به صورت ستونی :ن

با انتخاب این گزینه می توانید از فاکتورهای صادره به صورت سطرهای متوالی گزارش تهیه 

نمایش فاکتور ، یکی از دو گزینه  انتخاب نوع گزارشنمایید. برای این کار ابتدا در قسمت 

، )چنانچه نمایش تیتر فاکتورانتخاب  را انتخاب نمایید نمایش تیتر فاکتوریا  صورت ستونی هب

، گروه اصلی یا انبار انتخاب گروهشود، کادری اضافه خواهد شد که باید با فعال نمودن گزینه 

 صدور قبض،  خرید، یکی از گزینه های  انتخاب نوع فاکتوررا مشخص نمایید(. در قسمت 

فاکتور یا  نوع پیش فاکتورو در قسمت بعد،  ضایعات، برگشت از خرید یا برگشت قبض، 

 را انتخاب نمایید. امانی


