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 آموزش نرم افزار خرید،فروش و حسابداری ربوت

 و پشتیبانی نصب .1

 و ارتقای نرم افزار فعالسازی .2
 ، پشتیبان گیری تنظیمات ، داشبورد .3

  کاردکس کاال لیست کاال ، ، معرفی کاال .4
 صورت وضعیت اشخاصلیست اشخاص ، معرفی اشخاص ،  .5
 ها، لیست فاکتور ، فاکتور خرید فاکتور فروش .6

 دریافت و پرداخت .7
 درآمدهزینه و  .8
  و گزارشات حسابداری گزارشاتطراحی  .9

 

 نصب برنامه

ن نسخه خریآ ShahirSoft.comبجای نصب از طریق دی وی دی خریداری شده از سایت  سعی کنید

 .ن را نصب کنیدبرنامه را دانلود کنید وآ

فایل ن قرار داده رفته و یا مسیری که فایل نصب برنامه درآبه دی وی دی برنامه برای نصب برنامه ، 

Autorun.exe  .اجرا کنید 

  

 در صورت داشتن اینترنت برروی پشتیبانی و سپس اجرای نرم افزار پشتیبان  یبرای گرفتن پشتیبان

ر و سپس برنامه تیم ویو (در دسکتاپ قرار میگیردیکن پشتیبانی ربوت بعد از نصب برنامه آ ) کلیک کنید

و مقداری را نشان داد  IDچنانکه این برنامه در قسمت  .اجرا خواهد شد که در شکل زیر نشان داده شده است

ا شرکت ن ببعد ازآ میباشداستفاده  ایجاد شده است و آمادهدرستی  یعنی ارتباط بهرنگ پایین فرم هم سبز بود 
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 .را نشان نداد یعنی اینترنت شما مشکل دارداگر عددی تماس بگیرید و 

 

یا ویندوز  xpو سپس باتوجه به اینکه ویندوز شما  برای نصب برنامه بر روی دکمه نصب کلیک کنید

 .میباشد گزینه مناسب را انتخاب کنید 7،8،11

برنامه بر روی دسکتاپ سیستم  های یکندرست برنامه آ ، در صورت نصبادامه دهیدنصب را  مراحل

 : شما قرار می گیرید

 « یکن پشتیبانی و آموزش و اجرای برنامهسه آ»                                 

 .نصب نشد ویندوز را رستارت کنید و دوباره اقدام به نصب کنید در صورتی که برنامه به درستی

 : شما باز میشودد به برنامه برای وبعد از اجرای برنامه فرم ور

تازمانی که تغییر نکرده است میباشد.  adminو رمز عبور پیش فرض admin نام کاربری پیش فرض 

 .ه ورود وارد برنامه شویدمن ندارید و می توانید با کلیک کردن برروی دکآنیازی به وارد کردن 

غییر رمز عبور را انتخاب برای تغییر رمز پیش فرض بعد از ورود به برنامه از قسمت مدیریت گزینه ت

 .کنید
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 فعالسازی 

  و نرم افزاری (USB)قفل سخت افزاری :  نرم افزار ربوت دارای دو نوع قفل است 

 قفل سخت افزاری استفاده میکنیدآن را به سیستم وصل کنید. اگر از 

صبر  !استن چراغ چشمک زن باشد یعنی قفل توسط سیستم شناسایی نشده فل دارای یک چراغ است اگرآق

 .چراغ سبز ثابت شود در این حالت قفل توسط برنامه قابل استفاده می باشدتا کنید 

قفل  و اطالعاتی منطبق کردن بانکاگر برای اولین بار است که از قفل استفاده می کنید برای شما فرم 

 .می کند ن کار نک قفل منطبق شود با قفلی غیر ازآدقت کنید که اگر یک بانک با ی .ظاهر میشود

م ن برای ورد به سیستکنید و آن را به خاطر بسپارید . از این به بعد، ازآنام کاربری و کلمه عبور را وارد 

 .استفاده میشود

در این حالت فرم فعالسازی  .اگر قفل سخت افزاری ندارید برنامه از قفل نرم افزاری استفاده خواهد کرد

 برای شما ظاهر میشود

 .شروع میشود ACBMبرروی دی وی دی وجود دارد و با جمله  سلایر نرم افزار

پیامک  11118725251251کد سیستم توسط نرم افزار تولید می شود سلایر و کد سیستم را به شماره 

ی ن را درقسمت کد فعالسازشما کد فعالسازی ارسال خواهد شد آکنید یا با شماره شرکت تماس بگیرید برای 

 .نرم افزار فعال میشود ؛ دراین حالتدکمه فعالسازی کلیک کنیدوارد کنید و برروی 

د ه به دلخواه می توانیهایی ک، پیشرفته میباشد و همچنین کیت  نرم افزار دارای نسخه های پایه ، متوسط

برای ارتقای نرم افزار از پایه به متوسط یا از متوسط به پیشرفته نیاز نیست که نرم افزار جدیدی فعال کنید. 

فقط کافیست که با شرکت تماس بگیرید و با پرداخت اختالف قیمت  ؛ خریداری شود یا چیزی نصب کنید
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م ه ارتقای نرکد جدیدی دریافت کنید و سپس از داشبورد به قسمت مدیریت رجوع کنید و گزین ،دونسخه

 .و کد جدید را وارد کنید تا امکانات جدید برای شما فعال گرددافزار را انتخاب 

  شبورددا

 : داشبورد نرم افزار برای شما نمایش داده میشود ،ورود به نرم افزار  بعد از

 

 نبرروی هر بخش می توانید امکانات آبا کلیک منوی اصلی : شامل بخش های اصلی برنامه است و  .1

 .بخش را مشاهده کنید

گزارش مورد نظر برای مشاهده به تفکیک در این قسمت قرار دارد.  گزارشات : گزارشات هر بخش .2

گزارشی ذکر شود برای  در این آموزش هروقت اسم .را انتخاب کنید و بروی دکمه نمایش کلیک کنید

 .ن میتوانید از این قسمت استفاده کنیددسترسی به آ

ن روز مربوط به آاطالعات روزانه : میزان فروش و سود و دریافتی و موجودی صندوق و حساب  .3

کنار عنوان و انتخاب گزینه "نمایش ساعت"  یمنو یکن انید با کلیک بر روی آ. می تو نمایش داده میشود

 .بجای این اطالعات ساعتی را در این قسمت داشته باشید
را در این  نرم افزار ربوت تمام اطالعات و سندهایی که نیاز به بررسی و پیگیری دارداخطارها :  .4

ن عد آمانند چک های در جریان که مو؛  شما نیستقسمت در اختیار شما قرار میدهد ونیازی به رجوع 

 .ن نیز دست شماستتنظیم زمان آ ... ورسیده یا اقساط و

ش رس باشند در این بخفاده قرار میگیرند و باید در دستامکاناتی که بیشتر مورد است  دسترسی سریع: .5

 .چیده شده است

 .ن دوبار کلیک کنیدآ را نشان میدهد برای تغییر بررویتاریخ و زمان جاری سیستم  .6
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برای قفل کردن محیط برنامه سیستم شده است را مشخص کرده است.  نام حساب کاربری که وارد .7

 .برروی این قسمت دوبارکلیک کنید
ای بروانید ازبخش تنظیمات تغییر دهید. اطالعات اولیه و سایر تنظیمات مربوط به بخش ها را می ت .8

 .کنید مدیریت همین گزینه انتخاب برگهگزینه تنظیمات یا ازسریع  تغییر تنظیمات سیستم از بخش دسترسی

 

 تنظیمات

   : در بخش تنظیمات شش برگه وجود دارد

 

مواردی مثل نام و آرم شرکت وجود دارد که در فاکتور وگزارشات قرار می : تنظیمات شرکت  اول برگه

 .گیرد

از ستونهای اختیاری مانند مواردی مانند اندازه فاکتور و بعضی  :است  برگه دوم برگه تنظیمات فاکتور

د و همچنین توضیحاتی که می توان در پایان فعال یا غیر فعال کر تخفیف آیتمی و توضیح آیتمی را می توان

 .وارد کردفاکتور 

، و موارد مواردی مانند ارز مورد استفاده ،معرفی دستگاه بارکدخوان  برگه سوم تنظیمات نرم افزار :

 .دیگررا می توانید انجام دهید

 

 پشتیبان گیری 

 

چنانکه سیستم عات از اهمیت خاصی برخوردار است. گرفتن پشتیبان به صورت روزانه و مرتب از اطال

داشتن یک پشتیبان از اطالعات برنامه برروی فلش یا یک جای دیگر خیال شما را  شما با مشکل مواجه شود

 !!یک فاکتور را اشتباها حذف میکنید هنگامی که مثال  ؛ راحت میکند
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 «هنگام خروج از برنامه فرم گرفتن پشتیبانی برای شما نمایش داده میشود»        

ر می توانید مسی« ...  »  هد گرفت با کلیک برروی قسمتن قرار خوامسیری که فایل پشتیبان در آ .1

 .را تغییر دهید
 .انتخاب شده است و قابل تغییر میباشدو ساعت فعلی  نام فایل پشتیبان که براساس تاریخ .2

 .دکمه پشتیبان گیری و خروج که کار پشتیبان گیری را انجام داده و سپس از برنامه خارج میشود .3

 

 شروع کار با نرم افزار

و تاریخ سیستم را چک  انجام دهید باتوجه به موارد فوق در بخش تنظیمات . تنظیمات اولیه نرم افزار را1

 کنید.

 

دسته بندی کنید و در نرم افزار وارد کنید ) و شمارش  میباشد. کاالهایی را که در فروشگاه شما موجود 2

ی های) اگر قصد دارید که مقدارکاالها را با فاکتور خرید (  وارد کردن مقدار درست این کاالها اختیاری است

 مقدار اولیه را خالی بگذارید (  وارد کنید که قبال انجام داده اید

و میزان بدهکاری و  (و..طرف حسابهای خود )مشتری ، فروشنده ، ویزیتور ، ادارات و سازمانها . لیست 3

)اگر قصد دارید که فاکتورهای فروش و خرید قبلی مشتریان را   نها را در نرم افزار وارد کنیدبستانکاری آ

 .را خالی بگذارید(نها آاری اولیه وارد کنید میزان بدهکاری و بستانک

 .نها را معرفی کنید. حسابهای بانکی و موجودی آ4

 .نها را در نرم افزار ثبت کنیدو درآمد خود را شناسایی کنید و آ هزینه گروههایو  . مراکز5

و کاالهای فروش رفته را با )افزایش انبار( از این به بعد باید کاالهای خریداری شده را با فاکتور خرید  .6

 .در نرم افزار وارد کنید)کاهش انبار( فاکتور فروش 

ت و فاکتور فروش و ثب افزایش میدهدطرف حساب را بستانکاری ، و دریافت . فاکتور خرید و ثبت هزینه7

  میدهد. افزایشرا  طرف حساببدهکاری  ،و پرداخت مددرآ

 : سروکار خواهید داشتلیست ، فرم و گزارش مواردی چون : این نرم افزار شما با در  •   

 

 ) مانند کاال ، فاکتور ، هزینه ، چک ( یتم یک آ یا مشاهده کامل . فرمها : برای وارد کردن یا اصالح1

 کار میرود به
اال و ک و مدیریت موارد از قبل وارد شده به کار میرود )مانند لیست. لیست ها : برای لیست گیری ، جستجو ، 2

 لیست فاکتورها ، مدیریت هزینه ، مدیریت درآمد و... ( 

)مانند گزارش  گزارشات برای گرفتن و مشاهده نتایج خاصی از اطالعات ورودی به کار میرود گزارشات : .3

 کاردکس کاال ، صورت و ضعیت اشخاص ، کمبود کاال و... (
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 :در ادامه قصد داریم مراحل فوق را به شما آموزش دهیم

 کاال و خدمات

 : کاال و خدمات قرار داردو خدمات سه روش وجود دارد که در برگه معرفی کاال برای 

 

برای وارد کردن یک کاال به صورتی که فقط اطالعات مهم از شما درخواست میشود.  : . معرفی سریع کاال1

اطالعات دلخواهی که می خواهید برای معرفی چندین کاال به صورت لیستی و همچنین  . معرفی لیستی کاال :2

 وارد کنید.

با امکان وارد کردن همه جزئیات مربوط به یک کاال و  ها: برای معرفی تک تک کاال کاالکامل . معرفی 3

 همچنین امکان معرفی چندین واحد با ضرایب مختلف و قیمت مختلف برای یک کاال.

 

 .بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید وارد کنید وبا توجه به توضیحات زیر مشخصات کاال را 

 

، از نام کامل کاال استفاده کنید  نام کاال را وارد میکنید اجازه معرفی دو کاال با یک نام وجود ندارد :نام    

 A5حتما سامسونگ را هم ذکر کنید و فقط به نوشتن  A5مثال برای وارد کردن گوشی سامسونگ گلکسی 

 .عینا ذکر میشودچرا که در فاکتور  اکتفا نکنید

به شرطی  واحد کاال را تیک بزنید امکان انتخاب چند واحد برای یک کاال وجود داردمی توانید  : واحدها   

 .که ضریب یکسانی نداشته باشند

ه ن را تایپ کنید تا بال در لیست وجود ندارد میتوانید آگروه کاال را انتخاب کنید اگر گروه کا : هزیرگرو   

 .ال اضافه شودگروه های کا

 .کاال در فروشگاه را وارد کنید مقدار موجودی  :مقدار اولیه    

 ن کاال را به ازای واحد انتخاب کنید )قیمت یک عدد از کاال(قیمت خرید آ :قیمت خرید   

 .ن کاال را وارد کنیدقیمت فروش یک واحد از آ :قیمت فروش    

دستگاه بارکد خوان وارد کنید یا برروی دکمه کناری برای دادن یک بارکد کاال را با استفاده از : کد بار   

 .بارکد تصادفی به کاال کلیک کنید

 ن برسد سیستم به شماکه اگر موجودی کاال به کمتر از آ مقداری از کاال استنقطه سفارش: نقطه سفارش     



8 
 

 .اخطار خواهد داد

 

  )از بخش کاال و خدمات در دسترس میباشد( در باال لیست کاال نمایش داده شده است           

 

 : مواردی در این لیست وجود دارد مانند سایر لیست ها که در زیر توضیح داده میشود

 

. جستجو : در قسمت جستجوی میتوانید هر چیزی را برای جستجو وارد کنید قسمتی از نام کد یا شماره یا 1

 . هر چیز دیگری

 نجاساس یک خصوصیت ستون مورد نظر را آبندی برای گروه بندی بر ا در قسمت گروهگروه بندی : . 2

 .بکشید 

 .مداد کلیک کنید یکنآ ن بررویتغییرآ برای دسترسی به اطالعات کامل یک کاال و: . ستون ویرایش 3

. با کلیک راست برروی ستونها و انتخاب گزینه "انتخابگر ستون" ستونهایی را که میخواهید در لیست 4

 . داده شود )با کشیدن و رها کردن( میتوانید مشخص کنید  نمایش

 .و سایر موارد در پایین لیست قرار گرفته است ( اتکت)عملیاتهایی نظیر حذف و جدید و چاپ . 5

. با کلیک راست برروی لیست این منو ظاهر میشود که گزینه های کاربردی زیادی نظیر چاپ لیست و 6

 . یا اندازه بندی لیست وجود دارداد یک کاال بر اساس همان اطالعات کپی گرفتن از یک کاال و ایج

لیست وجود دارد برای  برای اشخاص و کاال و خدمات و هزینه ها و فاکتورها و چکها و .... مانند همین

 .یتم های موجودی که قبال وارد شده است از این لیست ها استفاده کنیددسترسی به آ

 کاردکس کاال

انبار و نحوه محاسبه  ازیکی از مهمترین گزارشات مربوط به کاال میباشد که نشان از ورود و خروج کاال 
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 ن را انتخاب کنید(ت در داشبورد میتوانید آ)از بخش گزارشات کاال و خدماقیمت تمام شده دارد 

 

اولیه ، فاکتور خرید ، فاکتور نوع : نوع فعالیت انجام شده را نشان میدهد که می تواند مواردی مثل مقدار . 2

 .ن فاکتور یا سند رجوع کرد آد که باتوجه به شماره میتوان به فروش باش

عدد  11به عنوان مثال در سطر یک به شده را نشان میدهد اسدر قسمت فی موجودی قیمت میانگین مح

ین بار با قیمت عدد از همان گوشی ا 11و در سطر دوم  2,500,000گوشی خریداری شده است با قیمت 

عدد که در ستون فی موجودی مشخص است  21خریداری شده است در نتیجه موجودی انبار به  3,000,000

 محاسبه شده است 2,750,000=  3,000,000/21*11+2,500,000*11رسیده است و قیمت میانگین 

میزان سود حاصل از فروش با توجه به این قیمت محاسبه میشود یعنی اگر قیمت فروش این کاال 

 250,000=2,750,000-3,000,000باشد میزان سود حاصل از فروش یک عدد از این کاال  3,000,000

 .می باشد 
 .نشان میدهدن کاال را از آمقدار فعلی ، خرین سطر از مقدار موجودی در آ .3

 

د عدد منفی داشته باشی ،ته بسیار مهم این است که اگر موجودی منفی باشد یعنی در ستون مقدار موجودینک* 

ست اشتباه وارد شده ا با تاریخ به این معناست که یا فاکتور خریدی وارد نشده است یا اینکه فاکتور خریدی

 نفاکتور خریدی برای قبل از آباید  یعنی بعد از فاکتور فروش وارد شده است برای اصالح موجودی منفی

   !تاریخ ایجاد کنید

 سایر عملیات مربوط به کاال :

 

 دربخش کاال وخدمات بخشی به اسم سایر عملیات مربوط به کاال وجود دارد که بسیار کاربردی است 

 .دکنیمواردی مانند معرفی کاالهای ضایعاتی ، مصرفی ، تولیدی و مغایرت را در این قسمت میتوانید وارد 

 )ضایعات ضرر محسوب میشود( ضایعات : کاالهایی که بنا به هر دلیلی از بین میرود

 . تولید میشوداز مواد دیگر محصول تولیدی : کاالیی که در مجموعه 

) مصرفی به عنوان  مصرفی : کاالیی که توسط خود مجموعه استفاده میشود چه در تولید و چه غیر تولید

 (خرج و ماهیت ضرر دارد 

ساوی ن را مداشت باید با استفاده از مغایرت آمغایرت : بنا به هر دلیلی اگر موجودی انبار با سیستم تفاوت 
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 .وبرابر کنید

 

 :هایراهنمای استفاده از نرم افزار در رستوران ، فست فود ، یا تولید

اولیه را در بخش اول ت ؛ و مواد یک گروه به اسم مواد اولیه تعریف کنید و یک گروه به اسم محصوال

  .نچه تولید میشود را در بخش دوم وارد می کنیدوآ

فروش  با فاکتور را مواد اولیه خریداری شده را با فاکتور خرید به سیستم وارد کنید و محصوالت فروش رفته

 .ثبت کنید

ش سایر عملیات مواد اولیه ای را که در جریان کار مصرف شده است در بخمقدار هفته یا روز یا ماه هرآخر

تولیدی یا فروش رفته را نیز به عنوان  تمحصوالمقداروه کاال به عنوان مصرفی وارد کنید مربوط ب

نجا که فروش محصول درآمد)سود( است و مصرفی مواد اولیه خرج)ضرر( . از آصول تولیدی وارد کنیدمح

 .ستی محاسبه میشودشما به دردر نتیجه سود و زیان و موجودی انبار و میزان فروش میباشد 

 

.. در سیستم وجود دارد که گزارشات دیگری نظیر گزارشات فروش ، خرید ، کمبود کاال ، سود زیان کاال و.

 .نها از عهده این کتابچه خارج است به نرم افزار رجوع کنیدتوضیح آ

 

 )طرف حسابها( اشخاص و شرکت ها

نها کاال و خدماتی که از آنها خرید دارید یا به آ رف حسابهای حقیقی و حقوقیام طاشخاص ، شرکت ها و تم

را ارائه میدهید یا ادارات دولتی نظیر مخابرات و شرکت گاز و آب و غیره و هرچیزی که دریافت و 

  .پرداختی در سیستم شما دارد باید به سیستم معرفی شود
 . یداز معرفی اشخاص و شرکت ها در بخش خرید و فروش استفاده کن ، برای معرفی
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ی دسته بندی طرف حسابهای خود گروه : مواردی مانند خریدار ، فروشنده ، ویزیتور ، ادارات دولتی که برا

 .نها استفاده می کنید و می توانید گروه دلخواه خود را نیز اضافه کنیداز آ

ا ، ی وضعیت اولیه : وضعیت اولیه طرف حساب را باید مشخص کنید که در سه حالت بدهکار ، بستانکار

 .نها را نیز وارد کنیداید مقدار بدهکاری یا بستانکاری آبیحساب می تواند باشد که در دوحالت اول ب

تدای در اب ،نها را وارد کنیدها یا دریافت و پرداخت های قبلی آ)دقت داشته باشید که اگر می خواهید فاکتور*  

 کار باید وضعیت اولیه بیحساب باشد(

 دریافت وجه ، چک ، قسط یا هر نوع دریافتی دیگری از طرف حساب به کاری میروددکمه دریافت : برای 

 دکمه پرداخت : برای پرداخت وجه ، چک ، قسط یا هر نوع پرداخت دیگری به طرف حساب به کار میرود

ن تمام فعالیت های طرف حساب از جمله دریافتی ها و در آمی باشد که  یصورت وضعیت : گزارش

 ن مشخص است .پرداختی ها آ

 :فرم وارد کردن پارامترهای گزارش صورت وضعیت 

 

 .. نام گزارشی که قرار است اعمال شود1

چه بازه داده های مانند خیلی از گزارشات یک بازه زمانی دارد که می توانید مشخص کنید این گزارش از .2

 .. یک روز خاص ، هفته ، ماه ، یا هر بازه دلخواه دیگرای باشد 

 .این قسمت میتوانید ستونهایی که می خواهید نمایش داده شود را مشخص کنید در.3

 .باشد  در لیست نمایش داده شود یا گزارش به صورت عمودی یا افقی.نوع نمایش فاکتور میباشد که 4
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 :نمونه گزارش نمایش داده شده 

 

 .ید : مثال گزارش گردش مالی مشتریآ . عنوان گزارش در این قسمت می1

 .یتم خاصی باشد در این قسمت ذکر میشود : مثال مشتری یک. اگر گزارش مربوط به آ2

 .. در این قسمت بازه گزارش مشخص میشود یعنی این گزارش مربوط به چه تاریخی تا چه تاریخی میباشد3

 .. تاریخ تولید یا روزی که گزارش گرفته شده است4

ماره شستون ربوط به کدام بخش است مثال بخش فاکتور و مشخص میکند که این سطر م ،. ستون مربوط به5

یعنی رفتن به لیست  ن سند رجوع کردمشخصات میتوان به آفاکتور را مشخص میکند که با این ، شماره 

 .فاکتورها و جستجوی ان شماره

 .. در این قسمت وضعیت نهایی طرف حساب از لحاظ بدهکار یا بستانکاری مشخص میگردد6

 «ه لیست مشتریان از بخش خرید و فروش در داشبورد گزینه لیست اشخاص را انتخاب کنیدبرای مشاهد»

 

 خرید و فروش

 تفادهاسن از فاکتور فروش فاکتور خرید و کاهش آ زبعد از معرفی کاال و طرف حسابها برای افزایش انبار ا

 میکند برعکس فاکتورخریدطرف حساب را نیز بدهکار میشود.فاکتور فروش عالوه برکاهش موجودی انبار،

               

 فاکتور فروش را انتخاب کنید، در داشبورد از بخش خرید و فروش                  
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 برروی ان گروه کلیک کنیدخاص کاال : برای نمایش کاالهای یک گروه  . گروه1

 مت استفاده کنید. جستجو : برای جستجو بر اساس نام یا کد یا بارکد می توانید از این قس2

در این بخش لیست کاالها نمایش داده میشود که فعال میباشد و اگر موجودی یک کاال منفی باشد لیست کاال :  .3

منفی" در تنظیمات فعال شده باشد. با کلیک  در صورتی کاال نمایش داده میشود که تیک "فروش با موجودی

 .ن کاال در فاکتور قرار میگردبرروی یک کاال آ

ن برای ویرایش یک کاال ، میتوانید از آ منویی ظاهر می شود که . منوی کاال: با کلیک راست برروی کاال4

است  مدهتصویر باال آدر نطور که ش لیست که میتواند به صورت ساده آو حالت نمایاضافه کردن کاالی جدید ، 

 )به صورت زیر(. باشد یا به صورت نمایش جزئیات

 

 .ن داده میشود و قابل تغییر نیست شدن توسط سیستم به آ هیباشد که بعد از ذخیرشماره فاکتور م .5

نرم افزار بعد از ذخیره  را در این قسمت وارد کنیدنام مشتری یا طرف حساب اگر طرف حساب جدید است  .6

 .به لیست مشتریان شما اضافه میکندن را آ

 ... کنار این کادرکلیک کنید.برای انتخاب یک طرف حساب که قبال در سیستم ثبت شده است بر روی دکمه 

 .ه + کلیک کنیدمبرای اضافه کردن یک طرف حساب جدید بر روی دک

 

وان در که میتیتمی تخفیف آ یتمی وتوضیحات آمانند  یستونهای. ستونهای فاکتور : ستونها را نشان میدهد .7

باشد به صورت درصدی  111اگر کوچکتر از یتمی ا فعال یا غیر فعال کرد . تخفیف آنها رت فاکتور آتنظیما

 .ن لحاظ میشودآ رباشد مقدا 111محاسبه میشود و اگر بزرگتر از 

قیمتی کمتر از قیمت خرید وارد شود به صورت قرمز در  ،رنگ قرمز قسمت فی : اگر در قسمت فی فروش .8
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 .اخطار میدهدو به شما  یدآ می

 .یدآ میبه رنگ زرد دراز موجودی کاال باشد  بیشتر. رنگ زرد قسمت تعداد : اگر مقدار وارد شده 9

 .خرین عملیات انجام شده را نشان میدهدوضعیت آت : یعنوار وض.11

و همچنین رفتن به  .در این بخش سه دکمه وجود دارد که اولی ... برای مرتب کردن اندازه ستون ها است11

 سبد کاال به کار میرود.

ا یا پرداختی های فاکتور میباشد که قابل اصالح و حذف و اضافه دکمه "دریافتی" برای مشاهده دریافتی ه

  میباشد

 

 بیشتری را از فاکتور به شما نشان میدهد. ، اطالعاتدکمه سایر اطالعات 

 ن ثبت شود.فاکتور برای آ تاریخی که میخواهیم:  تاریخ ایجاد فاکتور. 1

 .تاریخی که فاکتور باید تسویه شود .2

گروه فاکتور که می توانید گروه دلخواه خود را مشخص کنید مثال برای رستوران مواردی مثل "بیرون . 3

 میتواند باشدنالین مواردی مانند در حال ارسال و ارسال شده " یا داخل سالن یا برای فروشگاه آبر

 .یدی آن فاکتور در فاکتورهای تسویه نشده نمه که اگر تیک بخورد آتیک تسوی .4

 بر کل فاکتور تخفیف به صورت درصدی. 5

ن در تنظیمات قابل مقدار پیش فرض آووارد میشود افزوده به صورت درصدی  ارزشمالیات بر .6
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 .اشدبیمقداردهی م

 .وضعیت مشتریی که انتخاب شده است . 7

 .شماره ترتیبی است که به فاکتور داده میشود که تعداد ان مشخص باشد. سلایر فاکتور که یک 8

 .میزان سود : که میزان سود فاکتور را در لحظه نشان میدهد . 9

 .پیوست: میتوانید شماره فاکتور در دنیای واقعی یا هر پیوست دیگری را به فاکتور اضافه کنید. 11

: می توانید نام بازاریاب و مقدار درصدی یا ثابت پورسانت بازاریاب را در این قسمت  ببازاریا. 11

 .مشخص کنید

مثال ، فاکتور به کار میرود  و تنظیم قیمت فروش درخاص فروش نوع قیمت : برای اعمال قیمت های .12

درصد را انتخاب  21 درصد سود به فروش برسانید می توانید قیمت خرید + 21با  را میخواهید یک فاکتور

 . قیمت را اعمال کنید (تیک)دکمه  کیلک بر روی کنید و با

فاکتور خرید : چنانکه قبال توضیح داده شد فاکتور خرید نیز مانند فاکتور فروش میباشد با این تفاوت که 

 .فاکتور خرید موجودی انبار را افزایش و باعث افزایش بستانکاری مشتری میشود

: برای لیست گیری ، مشاهده ، ویرایش ، حذف فاکتورهایی که قبال ثبت شده است از لیست لیست فاکتورها 

 را انتخاب کنید "در داشبورد از بخش خرید و فروش "لیست فاکتورها –فاکتور استفاده میشود 

 
 

 .ن محدوده باشدده ای که میخواهیم لیست گیری از آبازه یا محدو .1

 .براساس نوع خاصی از فاکتور انجام دادنوع : که میتوان لیست گیری را  .2

 .یتمی که نمایش داده شود در لیست را مشخص میکندحداکثر تعداد آ .3
 .جمع ستونها را در این قسمت میتوانید ببینید .4
کپی برای کپی کردن یک فاکتور و ایجاد یک فاکتور جدید  گزینهمنوی کلیک راست برروی لیست :  .5

استید یک فاکتور جدید شبیه یک فاکتوری که قبال ایجاد شده است اگر خو استفاده میشود. شبیه همان

 .ایجاد کنید از این گزینه استفاده کنید 
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 سود و زیان 

 هزینه ها –جمع خرید  –سود = جمع فروش 

ن را به مبلغ یک از یک کاال خرید داشته باشید و آ به عنوان یک مثال ساده اگر شما به مقدار یک میلیون

میلیون و پانصد هزار بفروشید و در این مدت هزینه های شما صد هزار باشد میزان سود شما چهارصد هزار 

 .خواهد شد 

گزارشات زیادی برای گرفتن در نرم افزار ربوت  .)معامله( معنا میشود  پس سود وزیان در خرید وفروش

ه ازای هر فاکتور محاسبه میشود پس با جمع سودهای در فاکتور فروش سود ب، زیان وجود دارد  و سود

برای این موضوع می توانید از لیست فاکتورها ستون میزان سود ناخالص خود را بدانید.  فاکتور می توانید

سود یا از گزارش "سود و زیان براساس فاکتور" در بخش گزارشات خرید و فروش در داشبورد استفاده کنید 

ه ازای کاال را می خواهید از گزاش "سود و زیان کاال" در بخش کاال و خدمات استفاده زیان بو یا اگر سود 

و برای فهمیدن سود و زیان واقعی از بخش دریافت و پرداخت گزارش سود و زیان واقعی را انتخاب  کنید

 کنید

 

 
 

 میباشد 611نگین کابل و قیمت خرید میا 1111مثال فاکتور باال را در نظر بگیرد قیمت خرید میانگین هدست 

 1411میباشد که جمع سود فاکتور  211*3و سود ایتم دوم  411*  2در نتیجه سود فاکتور از ایتم اول 

 .میباشد

 .البته توجه داشته باشید که تخفیف از سود کم میشود
 االآن ک میانگینمنفی نباشد در محاسبه سود از قیمت خرید یک کاال نرم افزار اگر موجودی در نکته مهم : !! 

ن هم صفر باشد از قیمت خرید اولیه از آخرین قیمت خرید و اگر آمنفی باشد  موجودیو اگر میشوداستفاده 

 استفاده میشود.

 

  دریافت و پرداخت

و همچنین بر روی بدهکاری و  دریافت و پرداخت باعث افزایش یا کاهش موجودی صندوق یا حساب میشود

 ارد.ذر میگستانکاری طرف حساب تاثیب

افزایش و نقد پرداختی باعث باعث   نقدهای دریافتی –: با مقدار موجودی نقد نشان داده میشود  صندوق

 .ن میشودکاهش آ

میشود ن باعث کاهش آوصول شده چک های پرداختی  –با مقدار موجودی بانک نمایش داده میشود  : حساب

و همچنین فیش ها و دریافت پرداخت کارتی ن میشود اعث افزایش آوصول شده به حساب بدریافتی و چکهای 

 برداشت شرکا برموجودی حسابها تاثیر میگذارد. وو واریز

 پرداخت از داشبورد انجاممی توانید دریافت و پرداخت را در فاکتور یا به صورت مستقل در بخش دریافت و 

تمام  هعیت مشتری برای مشاهدنگونه که قبال توضیح داده شد میتوان از گزارش صورت وضدهید و یا آ

 .دریافت و پرداخت های او استفاده کرد
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 ثبت دریافت نقد به صورت مستقل
د پرداختی را انتخاب کنیاز بخش خرید و فروش در داشبورد گزینه نقدهای دریافتی یا نقدهای برای این کار 

 :کنید تا فرم زیر نمایش داده شودنها برای شما باز شود برروی دکمه جدید درپایین صفحه کلیک تا لیست آ

 

 

 .. طرف حسابی که قصد دریافت نقد از او را دارید در این قسمت وارد کنید1

 .اطالعات دریافت نظیر مبلغ و توضحیات را وارد کنید بخش . در این2

 ..دکمه هایی که در همه فرمها موجود است نظیر ذخیره / لغو / جدید / حذف و چاپ3

 

 

 دریافتی به صورت مستقلثبت چک 

 

 در داشبورد از بخش حساب و چک استفاده میشود وضعیت یا لیست گیری از چک ها یربرای ثبت یا تغی

ا وسپس دکمه جدید ربرای ثبت چکهای دریافتی در این بخش برروی گزینه چکهای دریافتی کلیک کنید 

 : کنید یککل

 
 

 را انتخاب کنیدنام طرف حسابی که چک را از او گرفته اید .1
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 تاریخ سررسید و سلایر چک چک نظیر مبلغ چک ، بانک ،اطالعات .2

 چک در ابتدا وضعیت دریافتی دارد. .اخرین وضعیت چک را مشص میکند3

. وضعیت چک میتواند  ن به کار میرودی تعیین وضعیت چک و تغییر وضعیت آبرا :. دکمه وضعیت 4

 "واگذار به شخص" ، "واگذار به بانک" و.."باطل شده" ، "برگشتی" ،  ، "دریافتی" ، "نقد شده"

 هنگام ثبت چک دریافتی مشتری به همان مقدار بستانکارمیشود و هنگام برگشت چک برعکس میشود و موقع

 .مبلغ چک به صندوق اضافه میشود ، نقد شدن

 

 

 قسط بندی به صورت مستقل

 

از طریق بخش دریافت و پرداخت در داشبورد هم فاکتور  رداخت+بخش دریافت وپبرای قسط بندی عالوه بر

 .برروی گزینه قسط کلیک کنیدو  نید اقدام کنیدامیتو

 ه صورت امکان پذیر است . روز ، ماه ، ترکیبیقسط بندی به س

 

 .مشتری یا طرف حساب را که قسط بندی برای او انجام میشود .1

دوره : که میتواند براساس ماه یا روز یا ترکیبی و دلخواه باشد. اگر ماه انتخاب شود طول دوره براساس  .2

روز  سو اگر روز انتخاب شود طول دوره براسا یک قسطیا دو ماه یک قسط ماه میباشد مثال یک ماه 

 .روز یک قسط 41روز یک قسط یا  21است مثال 

 ط به مدت شش ماه میباشد یعنی شش قسطمثال عکس فوق بیانگر هرماه یک قس

 .ن را چاپ و برش دهیدنید آچاپ سربرگ قسط و دفترچه اقساط که میتوا .3

ن را در این قسمت مشاهده کنید و کار دریافت از ثبت قسط میتوانید لیست اقساط آبعد لیست اقساط :  .4

 .برگه های قسط را انجام دهید
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 هزینه و درآمد

ته میکنید هزینه گفمبلغی را پرداخت به هر فعالیتی بجز فاکتورخرید که طی آن شما به یک طرف حساب، 

 خص یا شرکت()مشتری ، شیک طرف حساب  ازشما طی آن که  فروش فاکتور فعالیتی بجز به هرمیشود و

 مبلغی را دریافت می کنید درآمد گفته میشود

 یردگ ید و فروش با فاکتور انجام میچون خر

 ،حقوق پرسنل  ،کرایه  ،ب و.. اشاره کرد( آاز جمله هزینه ها میتوان به هزینه شارژ ) یعنی برق و گاز و 

 اشاره کرد تنخواه گردان و...

 .... اشاره کردحمل بار ، مد میتوان به فروش ضایعات ، آاز جمله در

 

 و درآمدها : گروه بندی هزینه ها

از ثبت هزینه یا درآمد باید هزینه های خود را دسته بندی کنید برای این کار از بخش هزینه و درآمد در  قبل

 : داشبورد گزینه " گروه بندی هزینه ها و درآمدها " را انتخاب تا فرم زیر باز شود

 
 

 . گروههای هزینه ای که قبال تعریف شده 1

از  ماهیت آندکمه "جدید" ایجاد میشود و در بخش گروه میتوانید  کلیک بر روی .فرم ایجاد گروه جدید که با2

 مد)دریافت( یا هزینه)پرداخت( بودن را مشخص کنید .لحاظ درآ

 . دکمه های عملیاتی برای ویرایش و حذف و اضافه کردن یک هزینه یا درآمد3
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 : ثبت و پرداخت هزینه ها

مد از داشبورد و بخش هزینه و د کردن یک هزینه یا درآا برای واربعد از دسته بندی هزینه ها و درآمده

گزینه "مدیریت هزینه ها" یا "مدیریت درآمدها" را انتخاب کنید لیستی برای شما ظاهر میشود که  درآمد

نها را ببینید یا جستجو کنید برای اضافه کردن یک و هزینه های قبلی لیست بگیرید و آمیتوانید از درآمدها 

مورد جدید برروی دکمه جدید در پایین لیست کلیک کنید تا فرم ثبت هزینه یا درآمد به شکل زیر برای شما 

 .شود  باز

پرداخت کنید به صورت زیر عمل  به صورت فیش ن رامثال قبض برقی برای شما آمده است و میخواهید آ

 میکنید

 

به : در این قسمت نام طرف حساب ) سازمان ، شرکت ، شخص ( که باید هزینه به او پرداخت  پرداخت .1

شود مشخص میشود. )برای معرفی طرف حساب در داشبورد از بخش خرید وفروش گزینه معرفی 

 اشخاص و شرکتها رجوع کنید (

هزینه شارژ" انتخاب شده زیرگروه : همان زیرگروه هایی که در قسمت قبلی معرفی کردید که در اینجا " .2

 است

 اطالعات هزینه : نظیر مبلغ هزینه ، تاریخ و توضیحات میباشد .3

دکمه های عملیاتی که دکمه پرداخت بعد از ثبت هزینه فعال میشود و میتوانید نحوه پرداخت هزینه را  .4

ا و شم هزینه های تسویه نشده میباشد ءمشخص کنید و اگر هزینه ای ثبت شود ولی پرداخت نشود جز

 بدهکار می مانید ، همچنین دکمه چاپ برای چاپ رسید هزینه میباشد 
در لیست پایین اگر پرداختیی برای هزینه ثبت شده باشد لیست میشود که در مثال فوق کل مبلغ هزینه با  .5

 یک فیش پرداخت شده است میتوانید ان را حذف یا اصالح کنید

برای  .نها نیز میتوانید استفاده کنیدپرسنل و دریافتی و پرداختی های آ از بخش هزینه و درآمد برای ثبت حقوق

در گروه این کار کافی است که تمام پرسنل را در بخش معرفی اشخاص و شرکت های موجود در داشبود 
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خت شخص و نحوه پرداوارد کنید و سپس یک گروه هزینه به اسم حقوق پرسنل تعریف کنید و حقوق هر پرسنل 

 .ه صورتی که در باال توضیح داده شود وارد کنیدن را بآ

در بخش گزارشات موجود در داشبود و همچنین از طریق لیست هزینه ها که قبال ذکر شد میتوانید از میزان 

 .هزینه های هر بخش و یا یک محدوده زمانی خاص گزارش تهیه کنید

 

 طراحی ، حسابداری ( گزارشات )

 .به دلخواه خود تغییر دهید، رسیدها را میتوانید فاکتورها  ،تمام گزارشات ظاهر

 را اجرا کنید  Designer.exe فایلبروید و  RoboAccشاخه  :Dبرای این کار به مسیر برنامه یعنی درایو 

 باز شود تا برنامه طراحی 

در همین مسیر قرار دارد این فایل ها را با  Printsشاخه الگوهای طراحی فاکتور ، رسید ، گزارشات در 

 برنامه قبلی )دیزاینر باز کنید و هر قسمتی را که خواستید تغییر دهید(

 

از جمله گزارشات ویژه حسابداری نظیر ترازنامه ، تراز ازمایشی ، گزارشات زیادی در سیستم وجود دارد 

 گردش سرمایه و ...

نها از حوصله این کتابچه خارج است برای توضیحات بیشتر ضیح آگزارشات کاربردی دیگری که توهمچنین 

 به فیلم آموزشی مراجعه کنید

 

 سخن پایانی 

با جدیدترین ابزار و تکنولوژی توسط افراد خبره نرم افزار حسابداری ربوت به سادترین شکل ممکن 

 ز لحاظ امکانات هیچ کمبودی ندارد.طراحی شده است و ا

 .د نرم افزار و دفترچه راهنمای جدید می توانید به سایت شرکت رجوع کنیدبرای دریافت نسخه جدی

 )جدول مقایسه نسخه(

 


