دفترچه راهنمای نرم افزار مدیریت صرافی ارز

دانلود و نصب نرم افزار:
جهت دانلود نرم افزار شما میتوانید از سایت  www.isofts.ir :ن سخه دموی نرم افزار را دانلود کرده و آن
را روی سیستم عامل ویندوز نصب نمایید.
نکته :نسخخخده ی نر ناف ار اق یباً تم ییت م ا کتنت
یفتن

که د

م تن استفتیه ام اً ا کتنت

ن انوت ن مًا انوتر ناف ار اق ا خخخدم قا یاقی ت اً

حدنی م تشد.

نکته :شما میتوانید جهت اطمینان از عملکرد نرم افزار ،بعد از نصب نسخه دمو ،اطالعات مشتریان واقعی و
ا سناد واقعی را در سی ستم ثبت کرده و گزارش دریافت نمایید .و چنانچه میل به خرید نرم افزار دا شتید،
فقط با یک کد فعال سازی همین نرم افزار فعال شده و نیاز به حذف و یا ن صب نرم افزار جدید نمی با شد و
اطالعات نسخه دمو حذف نخواهد شد.
نصب فونتهای مورد نیاز نرم افزار:
همراه با نصب نسخه دموی نرم افزار ،فونتهای مورد نیاز نرم افزار نیز نصب خواهد شد ،اما چنانچه فونتهای
نرم افزار نصبببب نشبببده و ملیط اصبببلی نرم افزار ارز همانند عکسبببهای نمونه میل نباشبببد ،شبببما نیاز به
بروزرسبببانی و جاینزینی فونتها دارید .لذا بسبببته فونتهای مورد نیاز را از سبببایت  www.isofts.ir :دانلود
نموده و برروی سیستم خود نصب کنید تا مشکل برطرف گردد.
ورود به نرم افزار:
جهت ورود به نرم افزار ،در نسخه دمو شما میتوانید عدد ( )1را بعنوان رمز در سیستم وارد کرده و بعنوان
کاربر عمومی با باالترین سطح دسترسی وارد نرم افزار شوید.
نکته :برای راحتی کار ،نام کاربری و رمز عبور پیشفرض در سیستم وارد شده است.

1

بخش اول  :ثبت اطالعات پایه
برای استفاده از نرم افزار ارز باید ابتدا اطالعات اولیه مورد نیاز ثبت هر سند را وارد سیستم کنیم.

معرفی صرافی:
معرفی صرافی جهت شناساندن اطالعات اصلی صرافی که این اطالعات در فاکتورهای صادره بصورت خودکار
در هر فاکتور قرار خواهد گرفت.
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اطالعات طرف های حساب:
اطالعات طرف های حساب از جمله اشخاص ،صندوق ها ،باجه ها ،حساب های هزینه ای ،حساب شرکا ،حساب
های سود و زیان و  ...در این بخش مدیریت می شوند که همنی از بخش اطالعات پایه قابل دسترسی و ثبت
می باشند.

از این بخش شببما میتوانید گروه یا سببرفصببل حسبباب را انتخاب کنید و زدن دکمه افزودن حسبباب ،حسبباب
جدیدی را در همان سرفصل انتخاب شده اضافه نمایید.

3

در ادامه در منوی تعریف اولیه ارز میتوانید ارز ها را ثبت کنید که بطور پیشبببفرض اکثر ارزهای رایج در
سیستم ثبت شده است .برای کار با نرم افزار و دریافت گزارشات صلیح سود و یا زیان ،شما باید اطالعات
نرخ خرید و فروش ارز را نیز ثبت نمایید.

در ادامه شبببما میتوانید در منوی عملیات کاربران ،برخی فعالیت های مربوه به مدیریت کاربران از جمله
لیسبببت کاربران که خود شبببامل (ثبت کاربر جدید ،ویرایش اطالعات کاربر و حذف کاربر و جسبببت)وی کاربر)
اسببت و ضببمنات تعیین سببطح دسببترسببی برای هر کاربر و ثبت پیام یادآوری و ت ییر رمز عبور و  ....را در این
قسمت می توانید ان)ام دهید.

4

جهت تعیین سطح د ستر سی برای کاربران شما باید ابتدا با کاربری که د ستر سی کامل دارد ،وارد سی ستم
شده و از این طریق برای کاربران زیرم)موعه ،سطوح کاربری را نمایش دهد.

نکته :برای ت ییر رمز عبور حتما باید از همان کاربری که میخواهید رمز عبورش را ت ییر دهید وارد سیستم
شده باشید.

دش ینف  :عیدیت

ا دم

اار ث ت خاًد ن رانش ن دنق ساد اار اً گننه عت ال

5

تًد یق دش عیدیت

ا دم اقداف نیتًید.

استفتیه ام اً قسیت قا ت چاد ثتل ینضیح م یویم:
انل :خاًد بداق  4000یالق ه ناخ  13000ین تن ام شتار ه نتف ختنم حیدًتن
اار اً ننع ساد تًد ث ت عت ده خاًد ن رانش قا انتدتب کایه ن یق راف تم شده ناقی مًا قا یکییل
کاید:

عد ام ناقی کاین اً اطالعت
گ اقشت

ن مین یکیه یتًید ن ث ت نهتًم ،شیت اطالعت

ق د نیتًید.

اار اً کتق ام سیا مًا اقداف نیتًید.

6

قا یتنانید یق دش وتر

یق اً قسیت ت مین یکیه پیش نیتًش چتپم شیت یتنانید خانجم گ اقش قا یق سیا پیش نیتًش ن
چتپ قااق یوید.

گ اقش حستب کل
ویتنطنقًکه یق عکس تال شتوده یکاید ،حستب ا نط ه شتار ختنم حیدًتن ام لحتظ یالقر یعدای
 4000یت دوکتق ن ام لحتظ ین تنم دغ  52.000.000ین تن ستتنکتق شده است .لذا شیت تًد ت ًکم ام
7

حست هتر خنی تنم ًت حست هتر ادنق ،یالق نقی نظا قا یحنًل گیاًد ن ین تن نقی نظا قا یحنًل یوید.
یق ایا ه ت اً کتق قا صنق

نیننه یق دش ث ت عیدیت

8

انتبتلم انجتف یدویم.

گ اقش جدی ن نیتًش نضعیت حست هت:

ویتنطنقًکه یق شکل تال ی یاید نضعیت حستب یق حستب ختنم حیدًتن وم ه لحتظ یالقر ن وم ه لحتظ
ین تنم فا شده است.
دنق ساد سه اظنقه:
اً ننع عت ال
عت ال

عت الیم وسخخختاد که چاد اقم ی چاد حسخخختب جت جت م شخخخنی .اار ث ت سخخخاد اًاگننه

تًد ام انر ث ت

دنق ساد سه اظنقهً ،ک ساد جدًد تم کایه ن اطالعت آن قا ه شاح ذًل

ناقی نیتًید.
9

ا تدا تًد اطالعت

ساد ام جیده شیتقه ساد ن شاح ساد ن یتقًخ قا ناقی نینیه ن سپس

یق اً ننع عت ال

ت مین یکیه ار نین قکنقی +اطالعت

خاًداق ن رانشاده ن اقم نقی عت ده ن بیه ناقی ث ت خناود شد.

نکت

قت ل ینجه:

یقت گایی که اً راف اار ییت م عت ال
ت ینجه ه اًاکه ث ت اطالعت
تًد یقت گایی که اطالعت

عت ده یق اً
صخخنق

قت ل استفتیه است.
دش صخخخنق

نییه این تییک ن ت یانش کتق ا ناقی م شخخخنی

کترم ن کت ل ناقی شخخده ن ث ت شخخنی یت یق نتیجه گ اقشخخت یتثیا افم

نداشته تشد.

اً

دش ویتنطنق که گفته شد عینال اار عت الیم که چاد طاف حستب صنق

ستبیم یقگیا وستاد

استفتیه یشنی .ضیاتم یق واگتف دنق ساد ارتتتحیه ن سادر که ا نط ه نقنی اطالعت
م تشد نقی استفتیه قااق یگیای.
لیست اساتی یق ناف ار اق اارم اقم:
اار نیتًش ،نًااًش ًت حذف ن ًت جستجنر اساتی ه دش نیتًش اساتی انًد:

10

انلیه ستل تلم

یق اً

دش شیت یتنانید ت یاظیم یتقًخ شانع ن یتقًخ پتًتن ریدتاًاگ نیتًش اساتی ،کدیه ر اساتی قطعم

ن غیا قطعم نجنی یق تمه م تنم انتدتب شده قا انتدتب ن شتوده نیتًید .ال ته اار حذف ن ًت نًااًش
اساتی نی

یق نق

یتنانید ام دشم که یق یصنًا مًا شدص شده است اقداف نیتًید.

انم شکل ت شیتقه  09113208467ییتس گیاًد.

اًییل:
Moghimi.asghar@gmail.com
آیقس ستًت:
www.isofts.ir
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