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 افزارنصب نرم
ک ماز اینکه نرم افزار سپیدار را برای مدیریت بهتر کسب و کار خود انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم. استفاده از این راهنما به شما ک

کمترین زمان ممکن نصب نمایید.خواهد کرد تا نرم افزار سپیدار را در 

 :لطفاً پیش از نصب برنامه به نکات زیر توجه فرمایید
سیستم شما باید حداقل های تعیین شده برای نصب برنامه را داشته باشد )به اطالعات بر روی جعبه سپیدار مراجعه شود(  -1

:احل زیر را انجام دهیدویندوز شما باید دارای آخرین سرویس پک باشد. برای چک کردن این مورد مر -2

 بر رویMy Computer  .راست کلیک نمایید

  در صفحه باز شده نوع ویندوز و سرویس پک آن مشخص می شود. برای اجرای سپیدار ویندوز شما باید دارای سرویس پک

  :زیر باشد

Window 7 – Service Pack1

:استاطالعات مربوط به سرویس پک، مانند تصویر زیر  7در ویندوز 
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 به شما نشان داده می شود. نحوه  فارسی کردن ویندوزچناچه زبان سیستم شما فارسی نباشد در مرحله شرایط نصب  -3

 
 

 )همچنین برای اجرای هر برنامه ای با کاربر .ویندوز استفاده نمایید Administratorبرای نصب برنامه حتما از کاربر  -4

Administrator بر روی برنامه راست کلیک کرده و گزینه ،Run as Administrator ).را انتخاب نمایید 
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  :مراحل نصب برنامه
 دوبار کلیک کنید.  My Computerبر روی سی دی در منوی  -1

 
 نیز استفاده کردرا   CDموجود در محتویات   Autorunهمچنین می توان از   -2

 
 گذاشته و کلید ادامه را انتخاب کنید.م را تیک موافق DVDبعد از اجرای  – -3
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 .در ادامه بروی دکمه نصب بروی سرور کلیک کنید – -4

 
 

 
تمامی آیتم های موجود توسط برنامه در صفحه باز شده نام شرکت، مسیر نصب برنامه  زدنپس از نصب تمامی برنامه ها و تیک  -5

و ویندوز دردرای نبایداجرایی و بانک اطالعاتی را مشخص نمایید و کلید نصب را انتخاب کنید. )توجه داشته باشید که مسیر نصب 

 باشد(
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را طبق آخرین نسخه برنامه سپیدار به روز نمایید در صفحه باز شده پس از نصب برنامه اجرایی و بانک اطالعاتی باید برنامه خود  -6

را انتخاب نمایید سپس کلید به روز رسانی  Patchلدر وف  DVDهای به روز رسانی، در مسیر  کافی است از قسمت انتخاب مسیر فایل

 را کلیک کنید.

 
 حال برنامه شما به روز شده کلید خروج را انتخاب نمایید. -7

 
 های پشت کیس استفاده نمایید( قفل سخت افزاری را به پورت خود متصل نمایید ) لطفا فقط از پرتحال  -8

 .بگیرید  Copyسی دی قفل سخت افزاری را در درایور گذاشته از فایل موجود  -9
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 را انتخاب نمایید.  propertiesسپیدار راست کلیک کنید و گزینه  Short Cutروی  -10

 
استفاده می  XPو چنانچه از ویندوز  Open File Locationاستفاده می نمایید کلید  7ه از ویندوز در صفحه باز شده چنانچ -11

 بزنید.  Pastرا   Licenseرا انتخاب نمایید و در صفحه باز شده فایل  Find Targetنمایید کلید 

 
 نامه را اجرا نمایید.بدون کلمه عبور میتوانید بر  Adminپس از اجرای برنامه با استفاده از نام کاربری -12
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 تصل هستید کلید دریافت مستقیم را انتخاب کنید.د فعال سازی چنانچه به اینترنت مدر صفحه باز شده برای دریافت ک -13

 
 و بعد از وارد کردن عبارت موجود و کلمه عبور کالب خود، کلید تایید را انتخاب نمایید. -14

 
 کلیک نمایید.پس از دریافت کد فعال سازی کلید تایید را  -15

 
چنانچه بر روی سیستم موجود اتصال به اینترنت وجود نداشت با استفاده از سایت سپیدار از سیستم های دیگر موجود وارد  -16

 .( شده و کد فعال سازی را دریافت نماییدsepidarsystem.comسایت سپیدار، به آدرس )

فل باید برنامه خود را به آخرین نسخه موجود در کلوب مشتریان به خاطر داشته باشید که برای استفاده از تمامی امکانات ق -17

 :سپیدار به روز رسانی کنید برای انجام به روز رسانی الزم است مراحل زیر طی شود

  وارد کلوب مشتریان سپیدار به آدرس//club.sepidarsystem.com:http  رود به کلوب به نام شوید، برای و

 کاربری و کلمه عبور موجود در بسته نیاز دارید.

http://club.sepidarsystem.com/
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  در صفحه نخست با کلیک بر روی گزینه آخرین نسخه به روز رسانی می توانید برنامه خود را به آخرین نسخه به روز

 خواهد نمود. نمایید. همچنین در این قسمت فایل راهنمایی قرار داده شده است که به شما در به روزرسانی کمک

  نصب بروی ایستگاه کاری

 :یایستگاه کار یرو بر نصب از قبل موارد

قبل از شروع نصب در . است Administratorصورت گیرد یا با کاربری که دارای نقش  Administratorصب برنامه باید با کاربری ن

 :طی مراحل زیر فعال شود net framework.باید ویژگی  7ویندوز 

  ازControl panel  گزینهprogram and features  را انتخاب کنید 

 
  در پنجرهprogram and features  گزینهturn windows featuers on or off  را کلیک کنید و در پنجره

windows featuers   مطابق شکل زیرMicrosoft .net framework  را انتخاب نمایید 
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 :مراحل نصب بروی ایستگاه کاری
 دابل کلیک کنید.  My Computerبر روی سی دی در منوی  - 1

 
 بروی گزینه ادامه کلیک کنید . DVDپس از اجرای  - 2

 
 برای ادامه نصب گزینه موافقم را انتخاب نموده و بروی ادامه کلیک کنید  – 3

 
 در ادامه با توجه به این که بروی ایستگاه کاری نصب خود را انجام می دهید بروی گزینه نصب بروی ایستگاه کاری کلیک کنید 
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 :، پیش نیاز های برنامه آغاز می شود که ترتیب مراحل نصب به صورت زیر استبا انتخاب نصب بروی ایستگاه کاری

 
 نمایش داده می شود بعد از نصب کامل پیش نیازها پنجره زیر 
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 در ادامه مسیر نصب برنامه اجرایی را مشخص نمایید و بروی گزینه نصب کلیک نمایید 

 
 با مشاهده پیام توجه فوق نصب برنامه به پایان رسیده است و برای خارج شدن از برنامه نصب خروج را کلیک نمایید 

 پس از اجرای برنامه از روی دسکتاپ پیام زیر به شما نمایش داده می شود 

 
با مشاهده پیام فوق سی دی قفل نرم افزاری را در سی دی خوان قرار داده و فایل الیسنس موجود در سی دی را انتخاب نمایید و در محل 

 نصب برنامه کپی نمایید 

 

 و بدون کلمه عبور می باشد  Adminکاربری  هنگام ورود به برنامه برای اولین بار  نام

 

 
 

 وارد پنجره زیر می گردید تنظیم بانک اطالعاتی و قفلسپس با کلیک بر روی گزینه 
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 فرمت های زیر وارد کنید. سرور خود را با IPدر پنجره باز شده در قسمت های مشخص شده 

      IP\sepidar در قسمت سرور :

 مربوطه را وارد نمایید. IPو در قسمت قفل گزینه قفل بر روی ایستگاه کاری قرار دارد انتخاب نموده و 

 معرفی کلوب مشتریان
 برای ورود به کلوب مشتریان ابتدا به سایت سپیدار سیستم آسیا به آدرس زیر مراجعه فرمایید

www.sepidarsystem.com 

 
 سپس بر روی لینک کلوب مشتریان کلیک کنید

http://www.sepidarsystem.com/
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ه نرم افزار می باشد درج و رمز عبور بر روی کاغذ پرفراژ شده ای که داخل بست (0011111)توجه داشته باشید که نام کاربری شماره قفل

 ، با وارد کردن این دو قسمت وارد کلوب مشتریان خواهید شد.شده است

 
 ین صفحه می توانید کد فعالسازی برای ورود به نرم افزار و همچنین آخرین نسخه بروز رسانی و آرشیو بروز رسانی را دریافت کنیددر ا
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 د.می توانید دانلود کنی "دانلود فایلهای آموزشی و کاربردی"م های آموزشی قرار داده شده که از قسمت لدر کلوب مشتریان فایل های و فی
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 الکترونیکیآموزش 

همچنین مشتریان قدیمی نیز قادر هستند با  بصورت رایگان از این خدمات بهره مند گردند.دو ماه مشتریان جدید می توانند به مدت 

 پرداخت مبلغی ناچیز دوره های آموزشی را برای خود فعال کرده و از آنها بهره ببرند.

هنمایی می شوید که در این مرحله با وارد کردن نام کاربری خود بدون صفر )برای  با انتخاب ورود به سایت به پنجره ورود به سیستم را

 میتوانید وارد سیستم شوید. 1234باید وارد شود( و رمز عبور 11111صورت ه است ب 0011111مثال اگر شماره قفل 

الکترونیک و همچنین فیلم های آموزشی در سایت همچنین برای بهره مندی هرچه بیشتر مشتریان از نرم افزار سپیدار دوره های آموزشی 

توانند با مراجعه به سایت شرکت به  الزم به ذکر است مشتریان جدید به مدت دو ماه پس از تاریخ خرید می شرکت قرار داده شده است.

 بکنند.از آموزش ها استفاده  www.sepidarsystem.com آدرس 

 
 سپس دایره سبز رنگ را انتخاب نموده 

 

http://www.sepidarsystem.com/
http://www.sepidarsystem.com/
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 وارد پنجره زیر می شوید

 
 

 در پنجره باال گزینه آموزش الکترونیکی را انتخاب کرده و وارد پنجره زیر می شوید
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 از فیلمهای آموزشی سپیدار و دشت:استفاده 
 د.برای استفاده از فیلم های آموزشی به سایت شرکت مراجعه نموده و سپس گزینه آموزش دشت و سپیدار را انتخاب نمایی

 
 سپس با انتخاب گزینه فیلم و راهنمای آموزشی از قسمت مشخص شده وارد منوی فیلم ها و متون آموزشی می شوید

 

 
 

 دیده شده بهره مند گردید. تهیهتوانید از فایل های آموزشی  در این پنجره می
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  نرم افزارروز رسانی ه بل مراح
  :روش میتوان به روز رسانی را انجام داد دوبه 

 روش اول )به روز رسانی از طریق اتصال به اینترنت(

ینه به روز روی گز بریکون سپیدار باز کرده سپس نام کاربری و کلمه عبور را وارد کرده و آابتدا فرم ورود به سیستم  را با دبل کلیک روی 

 :رسانی کلیک میکنیم مطابق شکل ذیل

 
 (1)شکل 

 خواهد  دو طریق اتصال به اینترنت و مسیر پوشه از ما می یک صفحه باز میشود که مسیر فایل به روز رسانی را از

 
 (2)شکل

 دهیم . های به روز رسانی را در مرحله اول توضیح می که ما ابتدا در این قسمت اتصال به اینترنت و دریافت فایل

 زنیم  اینترنت را زده و گزینه تایید را می ابتدا مطابق شکل ذیل تیک اتصال به

 
 (3)شکل 

 هیمد روز رسانی را انجام میه ص میکنیم و ادامه  بشود که تک کاربره و سرور و ایستگاه کاری بودن سیستم را مشخ یک صفحه باز می
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 (4)شکل 

 بعدی را انتخاب می کنیماز پنجره باال وارد پنجره زیر شده و گزینه  بعد از انتخاب یکی از این گزینه ها

 
 (5)شکل 

 

 
 (6)شکل 

بور نام کاربری شماره قفل و کلمه ع با تایید اتصال به اینترنت مسیر ذخیره فایل ها و همچنین نام کاربری و کلمه عبور درخواست می شود.

 در کاغذ پرفراز شده که در پک نرم افزار قرار گرفته وارد می شود.
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 (7)شکل 

 کنیم. دانلود کلیک میروی کلید 

 
 (8)شکل 

 رورسانی گزینه بعدی را انتخاب کرده ه پس از اتمام دانلود فایل های ب

 
 کنیم در پنجره باز شده شرکت ها و مسیر نصب برنامه را انتخاب کرده و سپس گزینه بعدی را انتخاب می
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 گیرد. انجام می روزرسانیه و سپس گزینه بروزرسانی را انتخاب نموده و سپس عملیات ب

 
 

 روش دوم )آپدیت از مسیر پوشه(

 
 (9)شکل 

ی که اآپدیت از مسیر پوشه را انتخاب کرده  مسیر پوشه گزینه شده و ی از فرم ورود به سیستم وارد پنجره باال روز رسانک بکه با زدن کلی

وضعیت  4د که همانند شکل شماره شو جدید باز می پنجره وزنیم  ب کرده و تایید را مین قرار دارد را انتخافایل های دانلود شده داخل آ

 کرده و در مرحله بعد گزینه بعدی را انتخاب نموده و وارد پنجره زیر می شویمرا مشخص سیستم 
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 بعدی را میزنیم 

 
 زنیم و مسیر برنامه اجرایی را انتخاب کرده گزینه بعدی را می دیتابیس مورد نظر

 گیرد. روزرسانی را انتخاب نموده و عملیات بروزرسانی انجام میه سپس در پنجره زیر گزینه ب

 
 زنیم. و در پایان گزینه بستن را می
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 سال مالی
در سیستم سپیدار برای تعریف سال مالی جدید، به منوی تنظیمات مراجعه کرده و از قسمت عملیات سال مالی جدید را باز کرده و مانند 

 ید.یتعریف نماتصویر زیر سال مالی جدید را 

 
 

 های مالی ایجاد شده را ببینید . های مالی می توانید سال همچنین از منوی تنظیمات، قسمت فهرست، سال

 

 

  کدینگ
یدن به جستجو در پایگاه داده است. کدینگ حسابداری ، برای سرعت بخشخصیص اعداد یا نهادها به داده هایند تآ، فرکدینگ در حسابداری

. بعضی از کدینگ های های موسسه خود پایه ریزی می کنندرا براساس نیاز موسسه یا حسابدار متفاوت است و آن، برای هر شرکت

 نیاز به توضیحاتی در مورد نحوه استفاده دارند حسابداری ساده هستند و به راحتی قابل استفاده هستند اما بعضی دیگر

، وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت عملیات ورود به سیستم در منوی سمت راست پس ازبرای تعریف کدینگ در سیستم سپیدار  

 .کلیک کنید "درختواره حسابها"ینه روی گز
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تم استفاده د شده توسط سیسبعد از نصب سیستم ، شما می توانید با توجه به نوع صنعت یا فعالیت شرکت از کدینگ پیش فرض پیشنها

درج "، بر روی عالمت سپیدار باالی فرم کلیک نموده و از گزینه "درختواره حسابها"است در پنجره  . برای این کار کافینمایید

و کدینگ  یکدینگ تولید ،کدینگ بازرگانی، کدینگ خدماتییکی از سه کدینگ پیشنهادی سیستم را که شامل  "حسابهای پیش فرض

 .ختواره حسابها ایجاد می گرددتاندارد انتخابی در در، کدینگ اسمی باشد را انتخاب نمایید. با این عمل پیمانکاری

 

 سابح تعریف فرم صورت دراین. بزنید را جدید  گزینه و نموده کلیک راست "حسابها"، بر روی شاخه اصلی برای ایجاد گروه حساب جدید

 .نمایید تعریف "اصلی اطالعات" صفحه در را جدید گروه توانید می شما و شده باز
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 کل
ت شود. ماهیها استفاده میآن از گیریگزارش و دفاتر نوشتن در همچنین و دهندمی تشکیل را مالی هایصورت اقالم  هااین طبقه از حساب

گردد. در سیستم طول کد کل عبارت است از طول کد گروه مربوطه به عالوه ارقامی که به حساب کل ها در سطح کل تعریف میحساب

خواهد بود که رقم  1110باشد حساب کل موجودی نقد و بانک  11های جاری  شود. به عنوان مثال اگر کد گروه داراییاختصاص داده می

 ابتدایی آن نشان دهنده گروه این حساب است.

 باز حساب تعریف فرم رتصو دراین. بزنید را جدید  ، بر روی حساب گروه مربوطه راست کلیک نموده و گزینهدیدبرای ایجاد حساب کل ج

 .نمایید تعریف "اصلی اطالعات " صفحه در را جدید کل حساب توانید می شما و شده

 

 

 تعریف حساب معین
نماید. باشد که در صدور سند شرکت میها است. این سطح همچنین سطح عملیاتی سیستم نیز میسطح معین آخرین سطح اصلی حساب

، کد کل و ارقامی که به معین اختصاص دارد. همچنین ماهیت یک حساب از نظر بدهکار یا بستانکار گروهد سطح معین عبارت است از کد ک

ن سطح کند در ایهایی که یک حساب در فرآیند صدور سند آن سیستم شرکت میشود. عالوه بر این سیستمبودن در این سطح تعریف می

یگیری ، تسعیر پذیر و پهای کنترل ماهیت اول دوره، تفصیلی پذیر، ارزی ویژگی های یک حساب شامل گردد. در این سطح ویژگیتعریف می

 باشند. نیز قابل تعریف می

 ابحس تعریف فرم صورت دراین. بزنید را جدید  بر روی حساب کل مربوطه راست کلیک نموده و گزینه  ،معین جدیدبرای ایجاد حساب 

 .نمایید تعریف "اصلی اطالعات " صفحه در را جدید معین حساب توانید می شما و شده باز
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 تعریف کاربر
 برای ایجاد کاربرجدید در سیستم مطابق شکل زیر از منوی تنظیمات گزینه کاربر جدید را انتخاب می نماییم

 
 نام کاربری و پسورد ورود به سیستم را به کاربر تعریف شده تخصیص می دهیم سپس در پنجره باز شده مشخصات،
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تواند دسترسی داشته باشد مطابق شکل زیر با راست کلیک  برای مشخص کردن حقوق دسترسی هر کاربر و منو های که کاربر میسپس 

 بر روی منو های موجود میتوان آنها را فعال نمود.
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 انواع تفصیل:

  طرف حساب: -1

ها در سیستم ثبت شود باید در این  اطالعاتی از آنهایی که به هر نحوی و تحت هر عنوانی قرار است  ، اشخاص و شرکتتمامی افراد

 .نظر استفاده شود ها در قسمت مورد قسمت به سیستم معرفی شوند سپس از آن

 .دکلیک کنی "طرف حساب جدید"گزینه ، وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات روی ورود به سیستم در منوی سمت راست پس از

 ، اطالعات مورد نیاز را وارد کنید.گیرد، در صفحه اطالعات اصلی قرار میای که در اختیار شما در پنجره

نوع طرف حساب را بسته به این که شخص حقیقی یا حقوقی هست انتخاب نموده و در کادر های پایین فرم نام و نام خانوادگی و دیگر 

 اطالعات مورد نظر را وارد می نماییم.
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، اطالعات مورد نیاز را در صفحه جزئیات وارد شود که اطالعات طرف حساب تعریف میدر پایین قسمتی  :جزئیات طرف حساب

مشتری باشد تیک مشتری را برای آن زده و اگر تامین کننده یا واسطه است، تیک مربوطه را می زنیم   اگر طرف حساب مورد نظر،. کنید

 و نشانی و تلفن اطالعات مورد نظر را وارد می نماییم.و فرم را ذخیره می نماییم. در صورت لزوم در تب های افراد مرتبط 

 اگر طرف حساب کارمند شما است و سیستم حقوق و دستمزد را دارید در تب مشخصات کارمند، تیک کارمند را زده و فرم را ذخیره نمایید.

 

 
 

 :رکز هزینهم -2

، ورود به سیستم در منوی سمت راست پس ازمراکز هزینه هستند که برای تعریف مرکز هزینه جدید،   یکی دیگر از انواع حساب تفصیلی،

العات ، صفحه اط"تعریف مرکز هزینه"در پنجره  دکلیک کنی "مرکز هزینه جدید "وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات روی گزینه 

( مرکز هزینه را وارد 2، عنوان )ان دوم در سیستم استفاده می کنیداز امکانات زب، عنوان مرکز هزینه را وارد نمایید در صورتی که اصلی

شید که توجه داشته با. ، کد تفصیلی فعال بوده و کد تفصیلی را وارد نماییدبودن روش شماره گذاری مرکز هزینهدر صورت دستی  نمایید

توماتیک به مرکز هزینه ر فعال خواهد بود و سیستم به صورت ا، کد تفصیلی غیبودن روش شماره گذاری مرکز هزینهدر صورت خودکار 

 .، کلید ذخیره را کلیک کنید"تعریف مرکز هزینه"باالی پنجره  در ، کد تفصیل اختصاص خواهد دادذخیره شده
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 حساب بانکی: -3
 وارد قسمت دریافت و و دکنی کلیک "دریافت وپرداخت"، بر روی قسمت از ورود به سیستم در منوی عمودی سبرای ثبت حساب بانکی پ

عبه و ، ششته باشید که فرم های تعریف بانک. توجه داکلیک کنید "حساب بانکی جدید"ینه پرداخت شده و در قسمت عملیات روی گز

   نوع حساب داخل فرم معرفی حساب بانکی می باشند

 
 .کلیک نمایید "بانک وشعبه"در پنجره حساب بانکی بر روی سلکتور 
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 را انتخاب نمایید  "جدید"در لیست باز شده ، راست کلیک نموده و گزینه 

 
 

، بعد از معرفی بانک اقدام به . شما می توانید در این فرم، فرم معرفی شعبه در اختیار شما قرار می گیرد بعد از انتخاب گزینه جدید

 .تعریف شعبه نمایید
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 ر فرم معرفی شعبه بر روی سلکتور بانک کلیک نمایید د

 

 
در صورتی که  دشعبه را وارد نمایی "عنوان "شعبه را وارد نمایید "کدو ، بانک مورد نظر را انتخاب نمایید "بانک"، از سلکتور در فرم شعبه  

 ، شهر مورد نظر را انتخاب نمایید "شهر"از سلکتور  وشعبه را وارد نمایید  "(2عنوان )"از امکانات زبان دوم در سیستم استفاده می کنید، 

 .، کلید ذخیره را کلیک کنید. بدین صورت شعبه جدید ایجاد می گردد"شعبه"در باالی فرم  و
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 کلیک نمایید  "نوع حساب"برای معرفی نوع حساب، در پنجره حساب بانکی بر روی سلکتور    

 

 
 را انتخاب نمایید "جدید"در لیست باز شده، راست کلیک نموده و گزینه     
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 در اختیار شما قرار می گیرد  "نوع حساب"بعد از انتخاب گزینه جدید، فرم 

 
 نوع "(2) عنوان"، ان دوم در سیستم استفاده می کنیددر صورتی که از امکانات زبو  نوع حساب را وارد نمایید "عنوان"، در فرم نوع حساب

 ورا فعال نمایید  "دسته چک دارد"، گزینه ورتی که برای نوع حساب تعریف شده، دسته چک صادر می گردددر صو  نمایید وارد را حساب

 . بدین صورت نوع حساب جدید ایجاد می گردد ذخیره را کلیک کنید ، کلید"نوع حساب"در باالی فرم 

 
شماره " د وشعبه مورد نظر را انتخاب نمایی ، بانک و"بانک و شعبه"، از سلکتور بعد از ایجاد شعبه و نوع حساب، در فرم حساب بانکی

ک نترکیبی از با "عنوان تفصیل"گزینه د وانتخاب نمایی، نوع حساب مورد نظر را "نوع حساب"از سلکتور  وبانکی را وارد نمایید  "حساب

ان دوم در سیستم استفاده می در صورتی که از امکانات زبو توانید آن را تغییر دهید  ، در صورت لزوم میوشعبه و شماره حساب خواهد بود

فعال بوده و کد  "حساب تفصیلی"، انکیبودن روش شماره گذاری حساب بدر صورت دستی و   دوارد نماییرا  "(2عنوان تفصیل )"، کنید

د ، حساب تفصیلی غیر فعال خواهبودن روش شماره گذاری حساب بانکیتفصیلی را وارد نمایید . توجه داشته باشید که در صورت خودکار 

لکتور ارز انتخاب مورد نظر را از س "ارز" ، کد تفصیل اختصاص خواهد دادتوماتیک به حساب بانکی ذخیره شدهبود و سیستم به صورت ا

 می شما و شده فعال "نرخ"، گزینه انتخاب ارزی به غیر از ارز پایه در صورت نمایید. به صورت پیش فرض با ارز پایه نمایش داده می شود

، شما می توانید مانده مورد نظر را در گزینه ی تعریف شده دارای مانده می باشددر صورتی که حساب بانک و نمایید وارد را ارز نرخ توانید
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برای حساب بانکی غیر فعال "الفع"در صورتی که گزینه  وحساب بانکی را وارد نمایید  "تاریخ افتتاح "و وارد نمایید  "موجودی اولیه"

 در ونمایش داده خواهد شد  ، آن حساب بانکی دیگر در سیستم قابل انتخاب نخواهد بود ولی سوابقش وجود داشته و در گزارش هاشود

 .، کلید ذخیره را کلیک کنید. بدین صورت حساب بانکی جدید ایجاد می گردد"حساب بانکی"باالی فرم 

 
 ککلی "بانکی حسابهای"های بانکی، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت فهرست، روی گزینه برای مشاهده لیست حساب  

 کنید.

  :صندوق -4

وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در د و کلیک کنی "دریافت وپرداخت"به سیستم در منوی عمودی، بر روی قسمت پس از ورود 

 کلیک کنید. "صندوق جدید"قسمت عملیات روی گزینه 
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صندوق  "(2عنوان )"در صورتی که از امکانات زبان دوم در سیستم استفاده می کنید،  وصندوق را وارد نمایید  "عنوان"در پنجره صندوق 

 . در صورت لزوم می توانید عنوان تفصیلرا با عنوان صندوق نمایش می دهد "عنوان تفصیل"سیستم به صورت پیش فرض  ورا وارد نمایید 

را با  "(2عنوان تفصیل )"، سیستم به صورت پیش فرض تفاده می کنیدان دوم در سیستم اسدر صورتی که از امکانات زب  ورا تغییر دهید 

دستی بودن روش شماره گذاری در صورت  و( را تغییر دهید 2( صندوق نمایش می دهد. در صورت لزوم می توانید عنوان تفصیل )2عنوان )

دکار بودن روش شماره گذاری که در صورت خو. توجه داشته باشید بوده و کد تفصیلی را وارد نماییدفعال  "حساب تفصیل"، صندوق

 و   ، کد تفصیل اختصاص خواهد دادورت اتوماتیک به صندوق ذخیره شده، حساب تفصیلی غیر فعال خواهد بود و سیستم به صصندوق

نتخاب ارزی به غیر از ا در صورت و. به صورت پیش فرض با ارز پایه نمایش داده می شود را از سلکتور ارز انتخاب نمایید مورد نظر "ارز"

 فعال شده و شما می توانید نرخ ارز را وارد نمایید "نرخ"، گزینه ارز پایه

اریخ ت" ووارد نمایید  "موجودی اولیه"، شما می توانید مانده مورد نظر را در گزینه ق تعریف شده دارای مانده می باشددر صورتی که صندو

 صندوق را وارد نمایید  "افتتاح

، آن صندوق دیگر در سیستم قابل انتخاب نخواهد بود ولی سوابقش وجود داشته برای صندوق غیر فعال شود"فعال"ه صورتی که گزیندر    

 و در گزارش ها نمایش داده خواهد شد 

 .. بدین صورت صندوق جدید ایجاد می گردد، کلید ذخیره را کلیک کنید"صندوق"در باالی فرم     

 
 کنید. کلیک "ها صندوق"، روی گزینه فت و پرداخت شده و در قسمت فهرست، وارد قسمت دریاندوق هابرای مشاهده لیست ص
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وارد قسمت دریافت و و  کلیک کنید "دریافت وپرداخت"، بر روی قسمت از ورود به سیستم در منوی عمودی پس :کارت خوان -5

 . کلیک کنید "ستگاه کارت خوان جدیدد"پرداخت شده و در قسمت عملیات روی گزینه 

 
دستگاه کارت خوان را وارد  "شماره ترمینال"و ، حساب بانکی مورد نظر را انتخاب نمایید "حساب بانکی"در پنجره دستگاه کارت خوان از سلکتور 

پیش فرض  سیستم به صورتو  بل تغییر می باشدابا ارز حساب بانکی انتخابی پر خواهد شد و غیر ق "ارز"، گزینه با انتخاب حساب بانکی ونمایید 

در صورتی که از امکانات  و. در صورت لزوم می توانید عنوان تفصیل را تغییر دهید می دهدرا با عنوان شماره ترمینال نمایش  "عنوان تفصیل"

. در صورت ایش می دهدنوان شماره ترمینال نمرا با ع "(2عنوان تفصیل )"، سیستم به صورت پیش فرض ان دوم در سیستم استفاده می کنیدزب

بوده و فعال  "حساب تفصیل"، وش شماره گذاری دستگاه کارت خواندر صورت دستی بودن ر و ( را تغییر دهید2لزوم می توانید عنوان تفصیل )

عال غیر ف، حساب تفصیلی وش شماره گذاری دستگاه کارت خوان. توجه داشته باشید که در صورت خودکار بودن رکد تفصیلی را وارد نمایید

ی برا"فعال"در صورتی که گزینه  .، کد تفصیل اختصاص خواهد دادوان ذخیره شدهخواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیک به دستگاه کارت خ

، آن دستگاه کارت خوان دیگر در سیستم قابل انتخاب نخواهد بود ولی سوابقش وجود داشته و در گزارش ها دستگاه کارت خوان غیر فعال شود

 .لید ذخیره را کلیک کنید، ک"دستگاه کارت خوان"در باالی فرم  ومایش داده خواهد شد ن

 
 کارت های دستگاه"، روی گزینه فت و پرداخت شده و در قسمت فهرست، وارد قسمت دریاشاهده لیست دستگاه های کارت خوانبرای م  

 کنید. کلیک "خوان
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 تفصیلی سایر جدید: -6
 پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمتهر تفصیلی که نتوان جز موارد باال تعریف کرد جز تفصیلی سایر تعریف می کنیم، 

ر پنجره د .کلیک کنید "تفصیلی سایر جدید"وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت عملیات روی گزینه  کلیک کنید "حسابداری"

 "(2ان تفصیل )عنو"، کنیدرا وارد نمایید در صورتی که از امکانات زبان دوم در سیستم استفاده می  "تفصیلیعنوان "تعریف تفصیلی سایر 

توجه داشته  .بوده و کد تفصیلی را وارد نماییدفعال  "کد تفصیلی"، ودن روش شماره گذاری تفصیلی سایردر صورت دستی ب، را وارد نمایید

شماره گذاری کد تفصیلی ، کد تفصیلی غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیک کد باشید که در صورت خودکار بودن روش 

  .، کلید ذخیره را کلیک کنید"تعریف تفصیلی سایر"در باالی فرم  د.تفصیل اختصاص خواهد دا

 
 

 

 :چکهای استقرار
پیدار دریافت یا پرداخت سیستم دریافت و پرداخت سمنظور از چک استقرار چک های دریافتنی و پرداختنی ای است که قبل از خرید 

 .کرده ایم

 :کنیم برای ثبت چک های استقرار در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل می

نیم ک . تاریخ ثبت رسید دریافت را وارد میزنیم در سیستم دریافت و پرداخت فرم رسید دریافت را باز کرده باالی فرم تیک استقرار را می

 کنیم . چک مشخص چک استقراری را وارد میسپس در تب 

 
 (واخواست، واگذار به بانک و )نزد صندوق. کنیم که این چک چه وضعیتی داردتوانیم مشخص  در مشخصات چک دریافتنی می
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 .ری و تاریخ واگذاری را مشخص کنیمهمچنین در صورت انتخاب گزینه واگذار به بانک می بایستی حساب واگذا

 
 .ی پرداختنی استقراری را ثبت کنیم ها توانیم چک ترتیب میبه همین 

 
رداختنی . مبلغ چک پتواند از نوع مدت دار باشد درثبت چک استقرار پرداختنی نکته قابل توجه آن است که چک استقرار پرداختنی تنها می

 .د هر چند که هنوز وصول نشده باشداز نوع روز باید از موجودی حساب بانکی کسر شو

 :موجودی اول دوره کاال

موجودی اول دوره کاال یعنی موجودی انبار در زمان خریداری سیستم تامین کنندگان و انبار . برای ثبت موجودی ابتدای دوره انبار ابتدا 

فاده از کنیم و با است . در باالی فرم موجودی اول دوره را انتخاب میکنیم در سیستم تامین کنندگان و انبار فرم رسید انبار جدید را باز می

 .کنیم دکمه مثبت پایین فرم کاالهای مورد نظر و تعدادشان را وارد می

 .ین در این نوع رسید غیر فعال استنکته قابل توجه در ثبت رسید انبار از نوع موجودی اول دوره آن است که تحویل دهنده و حساب مع
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 عملیات اول دوره
 ،ابعریف طرف حسمشتری و تامین کننده( را تعریف کرده و در فرم تبر باید لیست کلیه طرف حساب ها )،کاربرای انجام عملیات اول دوره

 مانده اول دوره هر طرف حساب را وارد کند.

 

 
ا در کاالها را تعریف کرده و رسید انبار از نوع موجودی اول دوره را تعریف را ذخیره کند ) به این صورت میتواند موجودی اول دوره کااله

 انبار را وارد کند(
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 د ید کنرتعریف کرده و در فرم تعریف صندوق و حساب بانکی مانده را واصندوق و حساب های بانکی را 

 
 

 
کاربر باید چک های داخل صندوق و واگذار شده به بانک را که هنوز وصول نشده ) چک های دریافتی و پرداختی از نوع استقرار را ثبت کند

 ی پرداختی که هنوز وصول نشده است را ثبت کند(است و چک ها
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 کند عملیات اول دوره را انتخاب می قسمت عملیات، وارد منوی شرکت شده و از بعد از انجام فرآیند باال

باشد باید  تایید میت مورد اد ببیند که در صورتی که اطالعندر این قسمت تمام اطالعاتی که کاربر از نوع استقرار ثبت کرده است را می توا

 بر روی هر صفحه راست کلیک کرده و تایید همه موارد را انتخاب کند و بعد بر روی کلید ذخیره  کلیک کند
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 .برای صدور سند افتتاحیه کاربر باید یک حساب معین را در باالی صفحه انتخاب کند

 

 


