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خدا بنام

 (IEBLS)بارنامه صدور دیجد افزار نرم نصب یراهنما

 دیینما اجرا را  Setup نهیگز سپس و کرده باز را( CD) فشرده لوح (1

 

 

 

 

 

  دیینما کیکل را (Install) نهیگز که شود یم ظاهر ریز ریتصو سپس( 2

 

 

 

 

 )ViewerReport   ,  Framwork 4.0Microsoft .Net   ,  Windows Installer 4.5   , نصب ازاء به (3

) Microsof SQL Server 2008 R2       دکمهه  زدن بها  کهه  شود ظاهر ریز امیپ بار هر است ممکن Yes سهم  یس 

Reset  ابدی یم ادامه فوق افزار نرم چهار هر نصب تا مراحل، دوباره و شده. 
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 را   Next نهه یگز و شهود  یمه  ظهاهر  ریه ز ریتصهو  بار نیا.دیده انجام دوباره را 1 مرحله ، مراحل نیا اتمام از پس (4

 .دیینما کیکل

 

 

 

 (8 بند به شود مراجعه XP ریغ ندوزیو در)  یکن یم کیکل   Next نهیگز یرو بر ، بعد مرحله و مرحله نیا در (5

 

 

 

 

 

 . یینما یم کیکل   Install نهیگز یرو بر  ریز فرم شدن ظاهر از بعد( 6

 

 

 

 

 

 برنامهه   یبهررو  افهزار  نهرم  یاجرا یبرا و کرده لکیکل   Finish نهیگز یرو بر فزار، نرم نصب عمل انجام از پس( 7

RUNIEBLS.bat  دابل کلیک کرده یا از آدرسsaba.ddns.ir/newsaba  برنامه را نصب می نمایی. 
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 در عامل سم یس کهی شنیوپارت ویاکم شنیپارت از ریغ به یشنیپارت در حمما 11 و 8,  7 ندوزیو در است ذکر به الزم( 8

 یبرا را یگرید یمحل و انمخاب را  Custom 5 قسمت در منظور نیای  برا.  گردد نصب دیبا باشد یم نصب آن

 . دیینما انمخاب نصب

 برنامه نصب شاخه یرو دیبا ؛ گردد نصب ؛ است شده نصب عامل  سم یس که یشنیپارت در افزار نرم که یصورت در

 (Program Files\FGTC )یمنو در و نموده کیکل راست Properties نهیگز Security و دیینما انمخاب را 

دابل  Desktopدرنهایت برروی آیکن             در  . دیینما اضافه کامل یدسمرس سطح با را Every One کاربر

  .کلیک میکنی  

و دریافت اطالعات شرکت را کلیک میکنی  و  در را وارد - 11111برای تست  -در صفحه بارشده کد شرکت  

نهایت دکمه ذخیره را کلیک می کنی  

.
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 :نحوه ورود به برنامه 

 

را وارد می کنی  و  "124356"را انمخاب می نمایی  و در قسمت رمز عبور  "مدیر "در قسمت نام کاربری کلیک کرده و

 .در نهایت دکمه ورود را کلیک می نمایید

 در این قسمت بارنامه های تحویلی از سازمان ثبت می گردد :های تحویلی بارنامه 
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. دکمه ذخیره فعال نمی گردد اطالعاتی که کادر قرمز رنگ دارند حمما باید وارد شوند اگر ه  اشمباه وارد شده باشند 

 .ی گرددهمچنین برای نمایش خطاها ی هر قسمت با نگه داشمن ماوس بر روی آن خطای مربوطه ظاهر م

 :صدور حواله 

 
 .در این قسمت حواله بارگیری صادر گردیده و می توان  با کلیک برروی گزینه رهگیری کد رهگیری دریافت نمود

قابل توجه است برای ابطال حواله و بارنامه پس از کلیک روی ابطال حمما روی کلید رهگیری کلیک شود تا در سازمان 

 .ثبت شود 
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 .باال ذکر شد حمما کارد های قرمز پر شوندهمانطور که در 

می توان در همبن فرم فرسمنده یا گیرنده را ثیت یا ویرایش . نکمه قابل توجه برنامه در قسمت فرسمنده و گیرنده می باشد 

کرده همچنین برای جسموجو در قسمت فرسمنده یا گیرنده میموان قسممی از نام  ، فامیل  ، شهر یا آدرس را وارد . نمود 

 .وبرنامه به ترتیب حروف الفبا آنها را مرتب می نماید 

 
تمامی اشخاصی که در اطالعات آنها پاکدشت وجود  "پاکدشت"همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید با وارد کردن 

 .دارد نمایش داده می شود
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دکمه اسمعالم را کلیک می نمایی  در  برای ثیت راننده و ناوگان در صورت داشمن شماره کارت در قسمت مربوطه ثیت و

غیر این صورت هنگامی که شماره کارت ها خالی می باشد دکمه اسمعالم را کلیک می نمایی  و از لیست باز شده انمخاب 

 .می کنی  

 
 .تمامی اطالعات ضروری در یک صفحه نمایش داده میشود 

 :صدور بارنامه 

 
فقظ . حواله کد رهگیری و ابطال می شوند تمام اطالعات همانند حواله می باشد در این قسمت بارنامه ثبت و همانند 

 .ضرایب مالی به آن افزوده می شود

 

تعریف ضرایب مالی اگر طرف حساب را صاحب کاال قرار دهی  در قسمت باقیمانده کرایه افزوده میشود و  در قسمت

 .همچنین در قسمت مازاد بر کرایه کل اضافات نمایش داده می شود 



 8 

 :ضرایب مالی 

 

رایب گروه در قسمت شرح مالی عنوان ضریب و در قسمت ض. در این قسمت می توان شرایب مالی مخملف تعریف کرد 

 .  ضرایب مالی تعریف می گردند
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 : ورود فرمول 

 

برای ثبت ممغییر های برنامه روی . بروی گزینه فرمول کلیک کرده و در صفحه باز شده فرمول مورد نظر را وارد می نمایی  

 .فرم راست کلیک کرده و از لیست انمخاب می نمایی  
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IF(غلط;درست;شرط) 

$fare$ * 0.5 + $bascule$ + 2000 

کرایه*  1,5+ باسکول +  2111  
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 : گزارشات

 .در این قسمت می توان گزارشات سیسم  را ساخت و در قسمت نمایش گزارشات آنها مشاهده نمود

 

 .عملکردهای جمع ، تعداد ، کمینه  و بیشینه ؛ همچنین اولویت سمون و عرض ه  برای ساخت گزارش تعبیه شده است

 


