
  

  7خالصه برخی امکانات افزوده شده در نسخه 

 فاکتور به فاکتور پیش گروهی تبدیل کانام .1

 امکان ساخت و ذخیره گزارشات شخصی .2

  امکان ادغام تمام اسناد یک روز با هم بصورت اتوماتیک ، پس از ثبت فاکتور .3

  ..و 1400رقمی براي سال  4امکان درج تاریخ سال شمسی بصورت  .4

  خریدکاال آخرین فی برحسب جدید دوره ایجاد و لیام سال بستن امکان .5

  اتوماتیک وتشخیص کاال یک براي بارکد چند درج امکان .6

  پروژه اقالم درگزارش پروژه مانده دي،خروجی،ورو ریزکاالهاي از گزارش دریافت امکان .7

  امکان نمایش نام پروژه در اقالم فاکتور و حواله ها، گزارش کارکرد و کاردکس کاال .8

  دیگر حساب یا دفتر یک به دفتر کثبتهاي ی وتمام وفاکتور چکها و اسناد تغییرن امکا .9

  وسایر صندوق،بانک،تنخواه مانند دفتر ازچند ترکیبی گزارش دریافت امکان .10

  فاکتور ثبت وساعت تاریخ درفاکتوربراساس قبل مانده نمایش بهینه .11

 درتنظیمات کاال فروش فرض پیش قیمتهاي انتخاب امکان .12

 افزودن سه ستون مانده گردش دار دوره ، در گزارش گردش کاال .13

 امکان ساخت کلید میانبر از گزینه هاي ساختار درختی با درگ کردن روي پنل مربوطه .14

 نمایش نقد، واریز و چک فاکتور در ستون آخرین گردش فاکتور مشتريامکان  .15

  امکان گرفتن مغایرت بانکی با استفاده از فراخوانی فایل اکسل از بانک، درصورت فعال بودن امکان اکسل اتوماتیک .16

 کسر تخفیف در چاپ طراحی فاکتورعمال مرجوعی فروش در محاسبه سود فاکتورچاپ فی کاال پس از  .17

  جهت انتقال مبلغ به صورت مستقیم به دستگاه پوز لینک نرم افزار با کارتخوان آسان پرداخت .18



  تنظیمات دربانک فیش وسایز هاي چپ و راست فیش  حاشیهامکان تنظیم  .19

  فروشگاههاي زنجیره اي) التفاوت بین قیمت فروش و قیمت مصرف کنندهما به ( امکان محاسبه تخفیف اتوماتیک کاال  .20

  حواله براي شرکتهاي پخش و توزیع ثبت امکان .21

  توزیع به مربوط وجوه گروهی تسویه امکان .22

  کردن فعال درصورت حسابداري دفاتر دیگردرگزارش کاربر توسط شده ثبت اسناد نمایش عدم .23

24. Alt+keydown دستی سند براي جدید کادردرکادر یک کپی جهت کلید صفحه پایین روبه وفلش تمیانبرآل کلید  

25. F5 دستی سند بستانکار و بدهکار ستون تعویض براي 5 اف بر کلیدمیان  

26. Alt+18   دستی درسند سند تراز رايب 18  و لتآ میانبر کلید 

  فی و مبلغ واردکردن تردرفاکتوردرصو عدادت محاسبه امکان .27

  قانونی روزنامه دفتر درگزارش سرعت بهینه .28

  واردشده خروجی کاالهاي ازقیمت شده تمام قیمت محاسبه امکان .29

  درشرح جستجو براساس دفاترحسابداري گزارش فیلترخروجین امکا .30

  اطالعات درتست بزرگ فاکتورفروش کد اصالح امکان .31

  اطالعات درتست بزرگ کاالي کد اصالح امکان .32

  امکان اصالح موجودي اولیه در تست اطالعات .33

  وحواله ازتوزیع گروهی حوالجات پرینت و گزارش امکان .34

  دراقساط گروهی وضیعت تغییر امکان .35

  رفته فروش تعداد کاالبراساس به مشروط تخفیفات درج امکان .36

  خرید ومرجوعی فروش رجوعی، مخرید فاکتورهاي ازآفالین وبازخوانی ذخیره امکان .37

  اختصاصی بصورت فاکتور هرطرح براي کپی تعداد نتخابا امکان .38



  چاپ از قبل تنظیمات با درفاکتور مشتري حساب مانده چاپ عدم یا چاپ امکان .39

  درفاکتور آن نام ازانتخاب پس مشتري آدرس نمایش .40

   امکان انتخاب فی هاي اختصاصی براي مشتري در فاکتور فروش .41

 افزودن گزینه درخواست خرید به گزارش کارکرد کاال  .42

 ایجاد امکان تکرار پیش فاکتور از درخواست خرید و بالعکس .43

 امکان انتخاب قیمت مصرف کننده و قیمت روز کاال در قیمت گذاري جمعی فاکتور .44

  قانونی روزنامه دفتر از استخراج با ماه به ماه قانونی،بصورت کل دفتر گزارش امکان .45

  روزنامه دفتر گزارش حسابداري، دفتر سند،گزارش ریز حسابداري، اسناد ، لیست منوي در پروژه نام نمایش امکان .46

  کاربران حضور بدون و شبکه مدیر براي فقط روز، یک اسناد ادغام امکان .47

 شخصی  سایز پرینت فیش در قبل حساب مانده نمایش امکان .48

  کاال کارکرد گزارش به خرید درخواست گزینه افزودن .49

  بندي قسط گزارش در اقساط کل جمع نمایش .50

  فاکتور طراحی در ویزیتور مشخصات چاپ .51

  مشتري فاکتور گردش آخرین ستون در فاکتور چک و واریز نقد، نمایش .52

        بالعکس و خرید درخواست از فاکتور پیش تکرار امکان ایجاد .53

 ...و 


