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 مقدمه

نرم افزار حسابداری و کارکرد آراد جهت استفاده در صنف پیمانکاری ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی 

های این نرم افزار کارهایی از قبیل ثبت کارکنان بر اساس گروه ، ثبت کارکرد برای کارگر )کارکنان( ، دریافت و پرداخت 

قسمت نرم افزار به صورت جامع و.... می توان نام برد. استفاده آسان  ، چک و بانک ، لیست بیمه و گزارش گیری از

بدون هیچ معلومات و محیط کاربری جذاب از ویژگی های دیگر این نرم افزار می باشد که کاربر را به سوی خود فرا می 

اطالعات به صورت خودکار  پشتیبان گیری از و SQLخواند. امنیت داده ها و اطالعات به دلیل استفاده از بانک اطالعاتی 

 استفاده از تکنولوژی قفل گذاری بر روی نرم افزار از ویژگی های دیگر این نرم افزار می باشد. و
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 نگاهی کلی بر تمام محیط نرم افزار
 

 صفحه خوش آمد گویی نرم افزار :

به صفحه  Enter( نمایش داده شده و با زدن کلید Splash windowدر ابتدای ورود به برنامه فرم خوش آمد گویی )

 ( وارد می شویم.Log inورود به سیستم )
 

 
 

 

 صفحه ورود به نرم افزار :

بعد از صفحه خوش آمد گویی با صفحه مقابل روبرو می شویم که در این صفحه با وارد کردن رمز عبور کاربر مورد نظر 

صورت اتوماتیک بروز می شود ولی اگر رمز عبور مورد نظر در بانک اطالعاتی اطالعات  نام کاربری و تاریخ روز به 

 نمایش داده می شود. "رمز عبور اشتباه می باشد"موجود نباشد پیغامی مبنی بر 
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 فرم اصلی نرم افزار و محیط کاری :

کاربر نمایش داده می شود. در فرم  بعد از وارد کردن رمز عبور و بروز شدن اطالعات فرم اصلی برنامه و محیط کاری

اصلی همانطور که مشخص است در سمت چپ فرم ساعت ، تاریخ و نام روز هفته نمایش داده می شود کاربر برای 

استفاده از امکانات نرم افزار می تواند از منوها یا کلیدهای ترکیبی این منوها استفاده کند در زیر به بررسی منوهای برنامه 

 .می پردازیم

 
 (0تصویر )

 : عناوین توضیحات منوهای برنامه

 (0 تصویر)منوی تعریف عناوین   (1

 معرفی و تنظیم نام کارکنان 

 صدور برگ مالی 

 صدور برگ صورت متره 

 لیست بیمه 

 لیست کاالهای خریداری شده 

 تنظیم فهرست گروها 

 

 معرفی و تنظیم نام کارکنان :

 می توان ثبت کرد. در این زیر منو اسامی کارکنان و کارگران را

 فرمی شبیه شکل زیر ظاهر میشود. "معرفی و تنظیم نام کارکنان"با کلیک بر روی منوی 
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این فرم اسامی گروهها را مشخص میکند که با انتخاب گروه مورد نظر و با کلیک روی گروه مورد نظر زیر مجموعه های 

 نمایش داده می شوند )شکل زیر(.گروه مورد نظر و اسامی که در این گروه ثبت شده اند 
 

 
 

 

این لیست اسامی کارکنانی هست که در این گروه ثبت شده بودند در پایین لیست اسامی دکمه هایی جهت اضافه کردن ، 

فرمی مانند شکل زیر باز می شود که  "جدید"حذف کردن ، ویرایش و ثبت کارکرد وجود دارد که با کلیک روی دکمه 

الزامی است و  ات مربوط به هر کارگر را باید تکمیل شود در این فرم پر کردن فیلدهایی که ستاره دارنددر این فرم اطالع

فرمی مانند فرم جدید باز شده و می توان  "ویرایش"باید خالی نمانند بعد از ثبت اطالعات می توان با کلیک روی دکمه 

اگر شخص مورد نظر بدهکار یا بستانکار نباشد آن شخص را  "حذف"اطالعات را ویرایش نمود و با کلیک روی دکمه 

 می توان حذف کرد.
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بعد از ثبت اطالعات به صفحه اسامی بر میگردد و با کلیک روی کارکرد فرمی مانند شکل زیر باز شده و میتوان برای فرد 

د بیش از یک بار در روز نمی تواند مورد نظر کارکرد ثبت کرد که این کارکرد به صورت روزانه محاسبه می شود و هر فر

 کارکرد ثبت شود.
 

 
 

 صدور برگ مالی :

 در این زیر منو می توان برگ مالی هر پروژه را تنظیم و چاپ نمود.

( فرمی مثل شکل زیر ظاهر می شود این فرم برای تنظیم برگ مالی یک پروژه F2با کلیک بر روی این زیر منو یا کلید )

 خروجی جامع از کل برگ مالی ثبت شده با احتساب آخرین تغییرات برگ مالی ثبت شده.ساختمانی و چاپ 
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 صفحه ای مانند زیر باز شده می توان مشخصات پروژه مورد نظر را ثبت کرد. "جدید"با کلیک روی دکمه 
 

 
 

اینکار اطالعات برگ مالی پروژه مورد نظر را وارد کنیم برای بعد از ثبت کردن مشخصات پروژه حال نوبت آن است که 

کلیک می کنیم و صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده شده و در این صفحه می توان اطالعات  "ویرایش"بر روی دکمه 

ی چاپ وارد نمود برا ذخیره( –چاپ  –حذف  –ویرایش  –برگ مالی مورد نظر را با استفاده دکمه های کنترل )جدید 

اطالعات باید نرم افزار کریستال ریپورت بر روی سیستم نصب باشد در غیر این صورت اطالعات پیش نمایش چاپ 

 نمایش داده نمی شود به خاطر استفاده از این نرم افزار گزارش به صورت دقیق و کامل برای کاربر نمایش داده می شود.
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 صدور برگ صورت متره :

 توان برگ صورت متره مربوط به هر پروژه را مشاهده نمود.در این زیر منو می 

یا با استفاده از کلید میانبر  "تعریف عناوین"نیاز دارد که می توان از منوی  نیز پروژه یک صورت مترههر برگ مالی یک 

(F3.این فرم را مشاهده نمود ) 
 

 
 

فرم معرفی برگ صورت متره باز شده و می  "جدید"این فرم نیز مانند فرم برگ مالی می باشد که با کلیک روی دکمه 

توان یک پروژه جدید ایجاد کرد در سمت چپ فرم می توان بین پروژه ها جستجو انجام دارد که این جستجو بر اساس 

 می باشد. "نام پروژه"و  "شماره قرارداد"



11 

 

 
 

 و چاپ نمود مثل شکل زیر. می توان اطالعات دقیق تر برگ صورت متره را ویرایش "ویرایش"با کلیک روی 
 

 
 

 لیست بیمه :

 این زیر منو برای نمایش لیست بیمه افراد تحت بیمه تامین اجتماعی می باشد.

در این فرم افرادی که بیش از یک ماه کار کرده باشند در لیست بیمه تامین اجتماعی باید ثبت شود و تحت بیمه تامین 

می توان  "جدید"این لیست با کلیک بر روی دکمه اجتماعی قرار گیرد و لیست به اداره بیمه تحویل داده شود. در 

 اطالعات جدیدی را درج نمود.
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پنجره زیر باز شده و ماه و  "چاپ"چون بیمه باید به صورت ماهانه تحویل داده شود هنگام زدن دکمه الزم به ذکر است 

 سال تحویل لیست را می پرسد.
 

 
 

کلیک کرده و گزارش کامل از لیست بیمه را در  "تهیه گزارش"بعد از وارد کردن اطالعات ماه و سال بر روی دکمه 

 پنجره بعد مشاهده می کنید.
 

 کاالهای خریداری شده :لیست 

 در این زیر منو مصالح خریداری شده برای هر پروژه ساختمانی را می توان ثبت کرد.

با فرض اینکه کاربر نرم افزار چند پروژه را با هم اداره می کند مطمئناً کاربر برای هر پروژه مصالح و کاالهایی را 

 کندروه بندی شده و هر کدام را مختص به پروژه مربوطه ذخیره خریداری کرده و برای اینکه این کاالها را به صورت گ

( استفاده کتد با کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر باز می F5یا کلید میانبر ) "تعریف عناوین"باید از این گزینه از منوی 

 شود.
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میتوان نام پروژه مورد  "ویرایش"می توان پروژه دیگری ایجاد کرد و با کلیک روی  "جدید"در این پنجره با کلیک روی 

می توان پروژه مورد نظر را با تمامی اطالعات مورد نظر حذف کرد. بعد از ثبت  "حذف"نظر را ویرایش و با کلیک روی 

 به پنجره زیر هدایت می شوید. "ورود به بخش کاالهای خریداری شده"پروژه با کلیک بر روی دکمه 
 

 
 

تمامی  "چاپ"توان کاالی مورد نظر را اضافه ، حذف و ویرایش نمود با کلیک روی دکمه حال در این پنجره نیز می 

 کاالهای ثبت شده این پروژه چاپ می شود.

 

 تنظیم فهرست گروها :

 این زیر منو برای گروه بندی افراد ثبت شده در سیستم می باشد.

پنجره ای باز  "معرفی و تنظیم نام کارکنان"گزینه همان طور که در لیست اسامی کارکنان مشاهده کردید هنگام انتخاب 

می شد که از کاربر می خواست گروه مورد نظر خود را انتخاب کند در این قسمت می توان این گروه ها را ایجاد ، 

 ویرایش و حذف نمود با کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر باز می شود.
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 فرم زیر باز می شود و فیلدهایی که ستاره دار هستند باید پر شوند. "جدید"در این پنجره با کلیک روی گزینه 
 

 
 

اطالعات مورد نظر ذخیره شده و می توان گروه جدیدی نیز بدون  "اعمال"بعد از پر کردن فرم با کلیک روی دکمه 

 بعد خارج می شود.اطالعات ذخیره شده و از این فرم  "تایید"برگشتن به فرم قبل ایجاد کرد ولی با کلیک روی دکمه 

از ذخیره کردن اطالعات می توان نام گروه را ویرایش یا حذف کرد برای حذف یک گروه باید هیچ افرادی در این گروه 

 مواجه خواهید شد. "برای حذف این گروه باید کارکنان آن را حذف کنید"ثبت نشده باشد در غیر این صورت با پیغام 

 (2)تصویر   دریافت و پرداختمنوی  (2

 عملیات دریافت 

 عملیات پرداخت 
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 (2تصویر )               
 

 
 
 
 
 

 

 
 عملیات دریافت :

 این زیر منو همان طور که از نامش پیداست عملیات دریافت وجه یا .... را انجام می دهد.

نمایش داده می شود منظور از  با کلیک روی گزینه عملیات دریافت پنجره ای مبنی بر اینکه گروه خود را انتخاب کنید

این که گروه خود را انتخاب کنید این است که از چه کسی میخواهید وجه دریافت کنید و شخص مورد نظر در کدام 

 گروه ذخیره شده است بعد از انتخاب گروه پنجره زیر نمایش داده می شود.
 

 
 

در قسمت کد پرداخت کننده باید نام و کد شخصی که میخواهد پرداخت کند نوشته شود برای این کار جلوی کد 

 : کلیک کنید تا لیست اسامی کارکنان نمایش داده شود مثل تصویر زیر "..."پرداخت کننده دکمه ای با عنوان 
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با تایپ کردن نام شخص در قسمت جستجو فرد مورد نظر  بعد از نمایش دادن اسامی اگر تعداد اسامی زیاد باشد می توان

را پیدا کرد بعد از پیدا کردن فرد مورد نظر با دو بار کلیک بر روی فرد مورد نظر اطالعات آن فرد به فرم دریافت منتقل 

د مورد نظر اعمال شده و باید بقیه فیلدهای ستاره دار را پر کرده و دکمه ثبت را کلیک کنیم تا اطالعات مورد نظر روی فر

 شود.
 

 عملیات پرداخت :

 این زیر منو هم مثل زیر منوی باالیی می باشد با این تفاوت که این زیر منو عملیات پرداخت را انجام می دهد.

فرم پرداخت نیز همانند فرم دریافت می باشد با این تفاوت که در این فرم بجای اینکه کد پرداخت کننده نوشته شود باید 

یافت کننده وجه نوشته شده و نوع وجه دریافتی توسط فرد مورد نظر و اطالعات دیگر این فرد نوشته شود و بعد کد در

 از ثبت اطالعات می توان تغییرات را در لیست اسامی در منوی تعریف عناوین مشاهده نمود.

 (3)تصویر   چک و بانکمنوی  (3

 مرورگر چکهای وارده 

 مرورگر چکهای صادره 

  چکاطالعات 

 معرفی حسابهای بانکی 

 
 
 
 
 
 
 

   
 (3تصویر )         
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 مرورگر چکهای وارده :

 این زیر منو برای ثبت چکهایی است که ما دریافت می کنیم.

در این قسمت از نرم افزار می توان چکهایی را که دیگران برای ما می دهند ثبت کرد و آنها به لیست دارایی ها افزود این 

ظاهر می شود.  "چک و بانک"از منوی  "مرورگر چکهای وارده"( یا انتخاب زیر منوی F9کلید ) قسمت با فشار دادن

 .)شکل زیر(
 

 
 

کلیک  "جدید"در این پنجره لیست چکهای دریافتی را مشاهده می کنید برای ثبت کردن چک جدید باید روی دکمه 

 .باز می شودکنیم بعد از کلیک روی دکمه فرمی مثل شکل زیر مربوط به چک ها 
 

 
 

 در این قسمت باید فیلدهای ستاره دار پر شود در غیر این صورت دکمه ثبت فعال نمی شود و نمی توان ذخیره کرد.

پنجره ای مثل باال ظاهر شده و می توان هر  "وبرایش"بعد از ثبت اطالعات با انتخاب چک مورد نظر و کلیک روی دکمه 

می توان چک مورد نظر را حذف کرد در سمت چپ این  "حذف"کدام از فیلد ها را ویرایش کرد و با کلیک روی دکمه 
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جو مثل شکل زیر و مقدار دهی به آن در کادر مقابل و فشار دادن پنجره جستجو را می توان انجام داد با انتخاب نوع جست

 می توان چک مورد نظر را یافت. Enterکلید 
 

 
 

 

می توان آن را یافت ولی اگر  Enterالزم به ذکر است اگر جستجو بر اساس شماره حساب باشد با فشار دادن کلید 

 و هر بار بـا می توان مقدار دیگری را یافت Enterنتیجه جستجو نتیجه مورد نظر ما نباشد با فشار دادن دوباره کلید 

 مقدار جدیدی نمایش داده می شود اینقدر این عمل انجام می شود تا نتیجه مورد نظر یافته شود. Enterفشار دادن 
 

 صادره :مرورگر چکهای 

 این زیر منو برای ثبت چکهایی است که ما به دیگران می دهیم.

برای ثبت چکهایی که ما به دیگران می دهیم حتماً حساب بانکی داریم که می خواهیم این چک را بدهیم در این صورت 

شناسد و از موجودی آنها برای صدور چک باید حسابهای بانکی خود را در برنامه تعریف نماییم تا برنامه این حسابها را ب

 کسر یا اضافه کند پس قبل از ثبت چک نحوه تعریف حساب بانکی را یاد می گیریم.
 

 معرفی و تنظیم حسابهای بانکی :

را انتخاب می  "معرفی و تنظیم حسابهای بانکی"گزینه آخر یعنی  "چک و بانک"برای تعریف حسابهای بانکی از منوی 

 زیر نمایش داده می شود.کنیم و پنجره ای مشابه شکل 
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بعد از باز شدن این پنجره می توان حسابهای بانکی خود را تعریف کرد برای تعریف حساب بانکی جدید روی دکمه 

استفاده می  "حذف"و برای حذف از دکمه  "ویرایش"برای ویرایش حسابهای بانکی از قبل تعریف شده دکمه  "جدید"

در قسمت موجودی افتتاحیه سوال می کند که موجودی شما فعال در حساب چقدر است که آن را دستی می  کنیم.

نویسیم ولی در قسمت موجودی فعلی موجودی بر اساس چکهایی که از حساب کسر می شود یا به حساب واریز می 

 شود متغییر است و خود به خود تغییر می کنند.
 

 ثبت چکهای صادره :

و صفحه ای  را انتخاب می کنیم "مرورگر چکهای صادره"گزینه  "چک و بانک"از منوی ثبت چک دریافتی حال برای 

 مانند زیر باز می شود که تقریبا مشابه فرم چکهای دریافتی می باشد که در زیر تفاوتهایی آن بیان می شود.
 

 
 

کلیک می کنیم و پنجره زیر  "جدید"دکمه  در این پنجره برای ثبت چک جدید مثل چکهای وارده عمل می کنیم و روی

 باز می شود.
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ذخیره شده  "نام شعبه"،  "نام بانک"،  "شماره حساب"در این قسمت چون قبال در قسمت حسابهای بانکی اطالعات 

را بزنیم بقیه فیلدها در صورت ثبت  Enterوقتی در قسمت شماره حساب ، شماره حساب مورد نظر را نوشته کلید 

 "ثبت"کردن در حسابهای بانکی به صورت خودکار پر می شود و شما باید فیلدهای دیگر را پر کنید و در پایان روی 

کلیک کرده و مانند فرم  "ویرایش"کلیک کنید تا اطالعات ذخیره شود. برای ویرایش اطالعات ذخیره شده روی دکمه 

البته اگر نیاز باشد نام بانک یا شماره حساب را عوض کنیم و همچنین برای حذف می توان از دکمه قبلی عمل می کنیم 

 استفاده کرد. "حذف"
 

 اطالعات چک :

در این قسمت برنامه می توان کل اطالعات چکهایی که در قسمت چکهای وارده و صادره ثبت کردیم مشاهده کنیم و 

را انتخاب می  "اطالعات چک"گزینه  "چک و بانک"به این قسمت از منوی وضعیت آنها را مشخص کنیم برای ورود 

 کنیم و صفحه زیر باز می شود.
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در این قسمت از شما سوال می کند که میخواهید به کدام دسته از چکهای ثبت شده دسترسی پیدا کنید که با انتخاب 

 گزینه مورد نظر به پنجره زیر هدایت می شوید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اطالعات چک در صورت موجود  Enterدر این پنجره با وارد کردن شماره سریال چک مورد نظر و فشار دادن کلید 

در  "عدم وصولی"به طور پیش فرض وقتی چک ثبت می شود  "وضعیت چک"بودن نمایش داده می شود در قسمت 

گزینه یکی  3باز می شود که می توان از پنجره زیر  "تعیین وضعیت چک"نظر می گیرد که می توان با کلیک روی دکمه 

 را انتخاب کرد.
 

 
 

 (4)تصویر   گزارشات (4

 لیست کارکنان 

 گزارش کارکرد 
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 لیست بدهکاران 

 لیست بستانکاران 

 لیست افراد بی حساب 

 گزارش کلی دریافت 

 گزارش دریافت 

 گزارش کلی پرداخت 

 گزارش پرداخت 

 لیست چکهای صادره 

 لیست چکهای وارده 

 
 (4)تصویر                                                                                                                    

 

 :گزارش لیست کارکنان 

از  "لیست کارکنان"در این قسمت برنامه می توان لیست کلیه کارکنان را پیش نمایش یا چاپ نمود با کلیک روی گزینه 

 با صفحه زیر روبرو می شویم. "گزارشات"منوی 
 

 
 

در اینجا از کاربر سوال می کند که میخواهید کارکنان کدام گروه را مشاهده و چاپ کنید که در قسمت نام گروه لیست 

پنجره زیر که پیش  "تهیه گزارش"کلیه گروهها نمایش داده می شود با انتخاب گزینه مورد نظر و کلیک روی دکمه 

 یشی از چاپ است دیده می شود.نما
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 گزارش کارکرد :

 این قسمت از برنامه برای این طراحی شده که ما بتوانیم کارکرد هر کارگر )کارکنان( را مشاهده و چاپ نماییم با کلیک 

 بر روی این گزینه پنجره زیر باز می شود و باید مشخصات مربوطه پر شود.
 

 
 

کد "انتخاب کنیم یعنی فرد مورد نظر ما در کدام گروه ثبت شده و در قسمت دوم یعنی  در قسمت اول باید نام گروه را

باید کد فرد را وارد کنیم این کد در هنگام ثبت فرد به طور خودکار ثبت می شود اگر کد فرد مورد نظر را نمی  "شخص

دریافت کنید. بعد از وارد کردن کد  "کنانمعرفی و تنظیم نام کار"و زیر منوی  "تعریف عناوین"دانید می توانید از منوی 

شخص روی دکمه تهیه گزارش کلیک می کنیم اگر فرد مورد نظر در پایگاه داده باشد کلیه کارکردهای آن فرد مطابق 

 شکل زیر نمایش داده می شود.
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از صفحه قادر به  البته در پایین صفحه جمع کل کارکرد و تعداد  صفحات را نشان می دهد که به خاطر عکس گرفتن

 نمایش آنها نیستیم ولی در خود برنامه می توان مشاهده کرد.
 

 لیست بدهکاران :

 لیست بستانکاران :

 لیست افراد بی حساب :

گزینه هستند با این تفاوت که هر یک افراد مخصوص خود را نمایش می دهند با انتخاب هر یک  0گزینه در واقع  3این 

 ه زیر روبرو می شویم.گزینه با پنجر 3از این 
 

 
 

در این قسمت نام گروه را سوال می کند یعنی با انتخاب گروه مورد نظر افرادی که در آن گروه هستند نمایش داده می 

 شوند البته به شرط زیر :

را انتخاب کنیم لیست افرادی را نمایش می دهد که به ما یعنی کاربر نرم افزار  "لیست بدهکاران"اگر گزینه  (0

 (5)تصویر بدهکار هستند.  
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را انتخاب کنیم لیست افرادی را نمایش می دهد که ما به آنها )افرادی که در  "لیست بستانکاران"اگر گزینه  (2

 (6)تصویر لیست نمایش می دهد( بدهکار هستیم.  

را انتخاب کنیم لیست افرادی می آورد که نه ما به آنها بدهکاریم و نه آنها به  "لیست افراد بی حساب"اگر گزینه  (3

 (7ویر )تصما.  

 –با انتخاب هر یک از گزینه ها پیش نمایشی از چاپ آنها نمایش داده می شود که در پایین هر برک تعداد افراد )بدهکار 

 بی حساب( را نمایش می دهد و در زیر هر کدام جمعی از کل حساب ها را برای ما می دهد. –بستانکار 
 

 
 

 (5تصویر )

 
 (6تصویر )
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 (7تصویر )

 

 دریافت : گزارش کلی

همان طور که در تصویر زیر می بینید در این گزارش لیست کلیه مبلغ هایی که از کارکنان گرفتیم همراه با جزئیات و 

 جمع مبالغ نمایش می دهد.
 

 
 

 

 گزارش دریافت :

نمایش می این نوع گزارش مثل گزارش باال می باشد با این تفاوت که این گزارش فقط لیست دریافتی ها از یک فرد را 

 دهد. با انتخاب این گزینه فرم زیر باز می شود.
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و باز مثل قبل باید گروه البته این فرم آشنا به نظر می رسد چون در قسمت های مختلف برنامه با این فرم روبرو شدیم 

ک روی تهیه مورد نظر را انتخاب و کد شخص مورد نظر را نوشته و بر روی تهیه گزارش کلیک می کنیم. بعد از کلی

گزارش فرمی مثل شکل زیر نمایش داده شده و لیست دریافتی های فرد مورد نظر را نمایش می دهد منظور از دریافتی ها 

 در باال توضیح داده شد.
 

 
 

 گزارش کلی پرداخت :

کارکنان به ترتیب با این گزارش نیز مانند دریافت است. با کلیک روی این گزینه کلیه مبالغی که ما پرداخت کرده ایم به 

 جزئیات نمایش می دهد.
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 گزارش پرداخت :

با کلیک روی این گزینه فرمی همانند فرم دریافت نمایش داده شده و باید فرم مربوطه را پر کرد. در این فرم نیز باید نام 

تمامی این فرم ها در گروه را انتخاب و کد شخص را وارد کنیم تا اطالعات مربوط به آن شخص نمایش داده شود. در 

پایان هر جدول جمعی از کل مبالغ را نمایش می دهد و در پایین هر برگ تعداد صفحات را مشخص می کند و اگر تعداد 

صفحات مختلف را به نمایش در آورد. بعد از صفحات بیشتر از یک صفحه باشد در سمت چپ باالی هر پنجره می توان 

 شخص مورد نظر به صورت شکل زیر نمایش داده می شود. کلیک روی تهیه گزارش پرداختی های
 

 
 

 گزارش چکهای صادره :

با کلیک روی این زیر منو لیست چکهایی که ما به دیگران دادیم به صورت پیش نمایش قبل از چاپ نمایش داده می 

 شود.
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 گزارش لیست چکهای وارده :

دیگران به ما داده اند و ما در برنامه ثبت کرده ایم نمایش دهیم. در این در این گزارش نیز می توانید لیست چکهایی را که 

تمامی چک ها با جزئیات کامل نمایش داده می شود همچنین در پایان این جدول ها نیز جمع کل چک ها نوشته  گزارش

 می شود. با کلیک پنجره زیر نمایش داده می شود.
 

 
 

 (8)تصویر   سیستم (5

 معرفی کاربران سیستم 

 تغییر تصویر زمینه 

 پشتیبان گیری از اطالعات 

 بازیابی اطالعات پشتیبان 

 اطالعات دستگاه 

 درباره سیستم 

 ماشین حساب 
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 دفتر تلفن 

 خروج 
 

   (8تصویر )
 

 : معرفی کاربران سیستم

در هنگام ورود به سیستم بعد از فرم خوش آمدگویی با فرم ورود به سیستم روبرو شدیم که باید نام کاربری و رمز عبور 

به برنامه را وارد می کردیم در غیر این صورت برنامه اجرا نمی شد. در این قسمت می توانیم کاربران زیادی را تعریف 

تفاده کننده داشته باشد می توانیم برای هر نفر یا نام کاربری تعریف کرده و با کنیم یعنی اگر این نرم افزار بیش از یک اس

 پنجره زیر باز می شود.محیط خود کاربر وارد سیستم گردد با انتخاب این گزینه 
 

 
 

 می "ویرایش"یک کاربر جدید اضافه کرد با کلیک روی  "جدید"در اینجا نیز مثل فرم های قبلی می توان با کلیک روی 

توان نام و کلمه عبور کاربر مورد نظر را ویرایش کرد و با کلیک روی حذف می توان کاربران را حذف کرد البته باید 

حداقل یک کاربر در سیستم باقی بماند و در هنگام حذف آخرین کاربر برنامه پیغام می دهد که حداقل یک کاربر باید 

 وجود داشته باشد.
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 تغییر تصویر زمینه :

ت طوالنی استفاده از نرم افزار شاید تصویر زمینه برنامه خسته کننده شود در این نرم افزار این امکان گذاشته شده در مد

 که کاربر برای خود تصویر زمینه دلخواه را انتخاب و قرار دهد با کلیک روی این گزینه پنجره زیر باز می شود.
 

 
 

را کلیک کند تا تغییرات اعمال شود بعد  "Open"خورد را انتخاب و دکمه در این قسمت کاربر باید تصویر مورد عالقه 

از تغییر تصویر زمینه کاربر از این به بعد وقتی وارد سیستم می شود تصویر زمینه او همان می شود که خودش انتخاب 

 کرده.
 

 پشتیبان گیری از اطالعات :

های کاربر را حفاظت کند یعنی اگر کاربری اشتباهاً اطالعاتی  یکی ویژگی های یک برنامه حسابداری این است که از داده

را حذف کند برنامه قادر باشد این اشتباه کاربر را جبران و اطالعات او را بازگرداند این برنامه در هر بار خروج از سیستم 

بازگردانی استفاده شود این  از کلیه اطالعات یک کپی تهیه می کند و در مسیر خود برنامه قرار می دهد در صورت نیاز به

از اطالعات خود پشتیبان تهیه قسمت از برنامه به این دلیل قرار داده شده که شاید یک کاربر بخواهد به صورت دستی 

 کند کارکرد این بخش به ان صورت است که با انتخاب این گزینه فرم زیر ظاهر می شود.
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در این قسمت از کاربر سوال می کند که اطالعاتی که می خواهید پشتیبان تهیه کنید در کجا ذخیره شود در مرحله اول 

اول مسیر خود را انتخاب کرده و در مرحله دوم نام اطالعات پشتیبان را می نویسیم که برنامه به صورت پیش فرض 

"DATA" خواه تغییر دهید که اکثر کاربران این قسمت را به صورت تاریخ پر میگذارد که شما می توانید این نام را به دل

می نویسند در مرحله آخر بعد از وارد کردن نام  "03210116"به صورت  "16/01/0321"میکنند یعنی مثال تاریخ 

را می  "م شدپشتیبان گیری با موفقیت انجا"کلیک می کنیم و پیغامی مبنی بر اینکه  "Save"اطالعات پشتیبان روی دکمه 

 دهد.
 

 بازیابی اطالعات پشتیبان :

بعد از پشتیبان گیری شاید مواقعی الزم بشود این اطالعات دوباره بازیابی شده و مورد استفاده قرار گیرد برای انجام این 

که باید  و پنجره شبیه شکل زیر باز می شودرا کلیک می کنیم  "بازیابی اطالعات پشتیبان"گزینه  "سیستم"کار از منوی 

 اطالعات مربوطه را پر کنیم.
 

 
 

در این پنجره از ما می خواهد اطالعاتی را که در محل مورد نظر و با نام دلخواه ذخیره کردیم را انتخاب کند تا برنامه آن 

بازیابی انجام کلیک می کنیم بعد از کلیک عملیات  "Open"را بازیابی کند بعد از انتخاب فایل اطالعات پشتیبان بر روی 

می شود و در مدت بسیار کم اطالعات مورد نظر نظر بازیابی می شود الزم به ذکر است که بعد از بازیابی اطالعات اگر از 

 اطالعات قبلی به هیچ وجه قابل بازیابی نخواهد بود. اطالعات قبلی خود پشتیبان تهیه نکرده باشید
 

 اطالعات دستگاه :

 را ارائه می دهد. محل نصب و اجراتی در اطالعات شما نمی کند و فقط توضیحاتی از این قسمت از برنامه دخال
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سریال کامپیوتر  –فضاهای درایو مورد استفاده  –محل اجرای پایگاه داده  –این فرم اطالعاتی از قبیل )محل اجرای برنامه 

 و ...( را نمایش می دهد.
 

 درباره سیستم :

 را که در اول برنامه مشاهده کردید را می بینید که توضیحات از برنامه را نمایش می دهد. با انتخاب این گزینه فرمی
 

 
 

شماره سریال برنامه و ایمیل و  –نمایش می دهد اطالعاتی نظیر )ورژن برنامه در این پنجره اطالعاتی در مورد برنامه 

 توضیحاتی در مورد نحوه پشتیبانی( را نمایش می دهد.
 

 : ماشین حساب

به نمایش در می  مانند شکل زیر ماشین حساب برنامه "Ctrl+C"با کلیک روی این گزینه یا با فشردن کلیدهای ترکیبی 

 آید که فکر نمی کنم توضیحی برای این قسمت الزم باشد.
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 دفتر تلفن :

آشنایان یا کارکنان را در اینجا ذخیره یکی دیگر از امکانات برنامه دفتر تلفن است که می توانیم شماره تلفن های دوست ، 

 کنیم تا در مواقع نیاز استفاده شود با کلیک روی این گزینه پنجره زیر ظالهر می شود.
 

 
 

این قسمت لیست کلی اسامی  را نمایش می دهد در این پنجره برای چاپ اسامی دکمه ای در باالی سمت  چپ برنامه 

و وجود دارد با کلیک روی این دکمه می توان اسامی دفتر تلفن را چاپ کرد  تعبیه شده که شکل یک چاپگر روی دکمه

 فرم زیر باز می شود. "جدید"می توان شخص جدیدی را ثبت نمود با کلیک روی دکمه  "جدید"با کلیک روی دکمه 
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می باشد با دو بار  "خانوادگینام و نام "در اینجا باید اطالعات مربوط به فرد تکمیل شود تنها فیلد ضروری این فرم 

کلیک روی تصویر کوچک پایین سمت چپ برنامه می توان عکس شخص را اضافه نمود بعد از پر کردن فیلدها با کلیک 

اطالعات ثبت می شوند. بعد از ثبت اطالعات و برگتن به فرم اسامی می توان با انتخاب فرد مورد نظر  "تایید"روی دکمه 

می توان فرد مورد نظر  "حذف"اطالعات فرد مورد نظر را ویرایش نمود و انتخاب دکمه  "رایشوی"و کلیک روی دکمه 

 "جستجو"را از لیست حذف نمود در فرم اسامی می توان جستجوی پیشرفته نیز انجام داد برای جستجو بر روی دکمه 

 پنجره زیر باز می شود.
 

 
 

ی از فیلدها می توان فرد مورد نظر را پیدا کرد در هنگام جستجو اگر این فرم پیشرفته جستجو می باشد که با پر کردن یک

 دو فیلد همزمان پر باشد جستجو انجام نمی شود و باید حداکثر یکی پر باشد.
 

 خروج :

 مرحله پایانی برنامه خروج می باشد که با کلیک روی این گزینه فرم زیر باز می شود.
 



35 

 

 
 

را بزنیم برنامه به  "تایید"گذاشته شده است. اگر گزینه اول را انتخاب کنیم و دکمه این فرم نیز برای پشتیبان گیری 

صورت خودکار یک پشتیبان از اطالعات تهیه کرده و در مسیری که برنامه را نصب نموده ایم قرار می دهد و از برنامه 

نامه بدون اینکه از اطالعات پشتیبان تهیه کلیک کنیم بر "تایید"خارج می شود ولی اگر گزینه دوم را انتخاب و روی دکمه 

 کند خارج می شود.


