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  نت.  تولید امکانات سیستم 
  

 ط در آنهاباعالم برنامه تولید براساس واحد هاي کاري و سایر خصوصیات مرت 
 خبرگیري ، پیش بینی سفارشات بر اساس نیاز بازار 
 .ارتباط دائمی و کنترل لحظه اي با سیستم انبار جهت کنترل مواد اولیه و محصوالت موجود 
 ا عمومی بر اساس باقیمانده انبار امکان ارائه دستورات ساخت خاص ی 

  ....................و
  
  
  
  

  : بخش اصلی تقسیم می شودشش به سیستم
  

 ایجاد فرمول ساخت و ثبت کارت تولیدامکان  
 متر هااتنظیمات اولیه به همراه پار 
  واطالعات پایه تعاریف 
 رشاتا مشاهده گز 
 عملیات سیستم   
  قیمت تمام شده و  تسهیم 
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  ود به سیستمور

و یا انتخاب از منوي ) 1تصویر شماره(در ابتدا با کلیک کردن بر روي آیکون سیستم محاسبان دات نت            
  .برنامه  فرم ورود به سیستم نمایان می شود

  
  

  
  

  )1(تصویر شماره
  

  تولیدپس از نمایان شدن فرم ورود به سیستم  با وارد کردن نام کاربري و اسم رمز وارد محیط سیستم 
  .می شویم و می توانیم از امکانات آن استفاده کنیم 

  
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

  
  نام کاربري وکلمه عبور  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ران داده می شود  نام کاربري و کلمه عبور کامال منحصر بفرد بوده و از طرف مدیر سیستم به کارب
  .تا هر کاربر با حق دسترسی مخصوص به خودش در سیستم کار کند
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  فصل اول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 اطالعات پایه
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  اطالعات پایه   : فصل اول 
                                                                           

باز می شود که شامل  قسمتهاي ذیـل  ) 2تصویر شماره(با کلیک برروي گزینه اطالعات پایه منوي اطالعات پایه   
  :می باشد

  )2تصویر شماره(
  
            نوع فرمول)1-1
  مرکز تولید)2-1
  م     یگروه تسه)3-1
  )2تصویر شماره( شده                                                                                  گروه قیمت تمام ) 4-1
  

                                                                                              
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قرار دارد پر کردن آن  در کنار هر بخش که این عالمت تولید فرمهاي سیستم در کلیه
 . بخش در فرم الزامی است
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   نوع فرمول)1-1
نـوع   »روي منـوي اطالعـات پایـه      ، بر نوع فرمول   براي تعریف   

   کلیک نمائیدفرمول را
  
  

  نمایان می شود) 3تصویر شماره (فرم انواع فرمول 
  .اطالعات این فرم در فرمول ساخت مورد استفاده قرار می گیرد

  
  
  
  

                                                                                                   
  )3تصویر شماره(

   مرکز تولید)2-1
تـصویر  ( فرم مرکـز تولیـد    . مرکز تولید را کلیک نمائید »براي تعریف مرکز تولید ، برروي منوي اطالعات پایه     

 . نمایان می شود) 4شماره
همانطور که می دانید در موسسات تولیدي هدف نهـایی ترکیـب            

  .واد اولیه و تولید کاالي نهایی در خط تولید می باشدم
کاالها جهت تکمیل چند مرحله از خط تولید را سپري ممکن است   

یا حتی بنا به نیاز بر  حسب نـوع تولیـدات، چنـدین مرکـز            کنند  
  .تولید وجود داشته باشد

ولید را به صورت مجزا تعریف کـرد و  مراکز ت در این فرم می توان،      
  .عملیاتی را انجام داد، ان به تفکیک ر هر سازمد

                                                                                                                   
بعد از تعریف مراکز تولیـد، الزم اسـت بـراي کـاربر سـطح                

 .دسترسی نیز تعیین شود
  
  

                                                                                                                        
  )4تصویر شماره(
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  گروه تسهیم)3-1
  )5تصویر شماره( . کلیک نمائید گروه تسهیم را »، برروي منوي اطالعات پایهگروه تسهیم براي تعریف  

 
  
  
  

  .می شودنمایان ) 6تصویر شماره ( گروه تسهیمفرم 
  )5تصویر شماره(

  
  )6تصویر شماره(

  
  . تسهیم مورد استفاده قرار می گیردفرم گروه تسهیم در فرم اطالعات داده شده در
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  گروه قیمت تمام شده)4-1
تصویر ( .کلیک نمائید گروه قیمت تمام شده  »، برروي منوي اطالعات پایهگروه قیمت تمام شده براي تعریف 

  )7شماره
  
  
  

  .نمایان می شود) 8تصویر شماره ( گروه بندي قیمت تمام شدهفرم 
  )7(تصویر شماره 

  
  )8تصویر شماره(

  
  . در فرم فرمول قیمت تمام شده استفاده می گردد،این فرم
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نکته مهم این که جهت انجام عملیات اصلی در کلیه فرم هاي سیستم راههاي متنوعی گنجانـده            

  : اشدشده است که به شرح ذیل می ب

  ) Ctrl+N( ، استفاده از کلید هاي ترکیبیاستفاده از کلید : جهت افزودن رکورد جدید

  )Ctrl+U( ، استفاده از کلید هاي ترکیبیاستفاده از کلید : جهت ویرایش رکورد

  )Ctrl+S( ، استفاده از کلید ترکیبی استفاده از کلید : جهت ذخیره رکورد

  )Ctrl+D( ، استفاده از کلید هاي ترکیبی د استفاده از کلی: جهت حذف رکورد

  )Ctrl+F( ، استفاده از کلید هاي ترکیبیاستفاده از کلید : جهت جستجو رکورد

  )Ctrl+P(  ، استفاده از کلید هاي ترکیبی استفاده از کلید : جهت پرینت از فرم

 ESC ، استفاده از کلید استفاده از کلید : جهت خروج از رکورد
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  دومفصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    تنظیمات

 فروشمووئکوکوك
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  تنظیمات :فصل دوم
  ) 9تصویر شماره ( .نمایید  کلیک  منوي تنظیماتقرار دارد بر روي تولیدبراي تنظیمات عمومی که در سیستم 

  .که شامل بخشهاي زیر می باشد
 تنظیمات سیستم) 1-2
  تولیدتعیین کد حساب )2-2
  کاربرکز تولیداتعیین مر)3-2

  
  )9تصویر شماره (                                                                                         

  

  تنظیمات سیستم) 1-2
کلیک را  تنظیمات سیستم» روي منوي تنظیمات قرار دارد بر تولیدبراي تنظیمات عمومی که در سیستم 

  )10تصویر شماره ( .نمایید

  
  )10تصویر شماره (
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در این قسمت با انتخاب هر مرکز   می توان،   . طی توضیحاتی که در قسمت مراکز تولید ذکر شد        : مرکز تولید )1
  .نمودظیمات جداگانه اي را مشخص  تن،تولید

  :تنظیمات عمومی) 2
  . می شودمشخص  تولیدکارت هايدر این قسمت محدوده شماره  :تولیدمحدوده شماره )1-2
 ، هنگام صدور حواله، موجودي گزینه  اینبا فعال کردن :کنترل موجودي منفی کاال هنگام صدور حواله)2-2

اجازه ثبت ( منفی سیستم به کاربر پیغام می دهدرت داشتن موجودي کاالي مورد نظر کنترل می شود و در صو
  .)حواله وجود ندارد

بعد از صدور رسید در فرم کارت تولید محصول، آیتم با فعال کردن این  :صدور همزمان رسید وحواله )3-2
   . و بالعکسنیز ظاهر می گردد)جهت صدور حواله(بالفاصله فرم صدور حواله 

یعنی می توان سند  . ( با انتخاب این گزینه می توان سند دوبل صادر کرد:ه صورت دوبل ایجاد سند ب)4-2
  ).را با یک شماره سند صادر می نماید) کارت تولید( وسند تولید) رسید و حواله (انباربه ازاي 

 در قسمت کارت تولید را ویرایش نمود،مثالگزینه می توان  با انتخاب این : امکان ویرایش کارت تولید )5-2
  .....هاي مقدار، مواد اولیه و محصول 

   .تاریخ در اسناد کنترل می شودال نمودن این گزینه رعایت ترتیب  با فع :تاریخ تولید  رعایت ترتیب)6-2
 اگر ازفرمول ساخت در کارت  با فعال نمودن این گزینه :عدم امکان ویرایش فرمول ساخت با صدور کارت  )7-2

  . وجود نخواهد داشتده باشد،  دیگر درفرم فرمول ساخت اجازه ویرایشتولید استفاده ش
  .   امکان پذیر نخواهد بودتکراريحسابداري صدور سند ،  با فعال بودن این آیتم  :عدم صدورسند تکراري)8-2
ولید  با فعال بودن این گزینه هنگام ثبت عملیات در کارت ت.:کنترل نوع ونام فرمول ساخت بطور همزمان )9-2

  .اگر نوع ونام ثبت شده تکراري باشد در زمان  ذخیره اطالعات پیغام می دهد و اجازه ثبت را نمی دهد
  .را کنترل می نمایید این گزینه به طور همزمان نام فرمول و نوع فرمول 

  :مشخص کردن آیتم مربوط به گزارشات) 10-2
 این فرمدر . نمایان می شود) 11تصویر شماره(شات فرم آیتم هاي مربوط به گزاردر این قسمت با زدن دکمه 

  .هر یک مشخص نمائیدعنوان می توانید اسامی امضا کنندگان گزارشات را به همراه 
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  )11(تصویر شماره

  
  :تنظیمات مشاهده) 11-2

در فـرم هـا اعمـال    ) نمایش شاخص ، شماره مرجع ، نمایش مقدار دوم( در این قسمت می توان تعیین نمود که      
  ).ید تیک مربوط به هر یک را برداشتدر صورت عدم نمایش با (شود یا خیر

  :تنظیمات چاپ) 12-2
 ات در صورتیکه بخواهید عناوین کنترل کنندگان در انتهاي گزارش :درج عناوین کنترل کنندگان )1-12-2

  . تیک این بخش را فعال نمائید،نمایان شود
این بخش را )صفحه آخر( ه ي استفاده از پاورقی در انتهاي صفحبرا : درج پاورقی در انتهاي صفحه)2-12-2

  .نماییدفعال 
این گزینه نیزمانند مورد قبل است ولی با این تفاوت که در تمام صفحات متن پاورقی  : درج پاورقی ثابت) 3-3

  .منتقل می گردد
  :بازه آالرم ) 13-2
  

  .بعد از انجام تنظیمات مورد نظر دکمه تائید را بزنید
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  تعیین کد حساب ) 2-2
تصویر .(تعیین کد حساب تولید کلیک نمائید» براي تعیین کد حساب تولید کاالها برروي منوي تنظیمات 

  .)12شماره 
  

  
  )12(تصویر شماره

  
  

  )13تصویر شماره .(فرم تعیین کد حساب نمایان می شود

  )13(تصویر شماره
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  .د دوبل در تنظیمات به وارد نمودن این اطالعات نیازي نمی باشددر صورت فعال بودن گزینه سن:   نکته 

در این فرم می توانید براي هر یک از کاالهاي موجود در انبار یک کد حساب محصول و یک کد حساب ماده اولیه      
 اسـتفاده عنوان مواد اولیـه درسیـستم تولید  یک کاال می تواند هم به عنوان یک محصول و هم به     (تعریف نمائید، 

   ).شود
  همچنین در صورتیکه کل کاالهاي یک گروه داراي کد حساب یکسان باشند، می توانید با انتخاب گروه

  .  مورد نظر، کد حسابها را براي آن گروه تعیین نمائید
  .  استفاده نمائیدبرا ي ذخیره کردن اطالعات خود از دکمه 

  
  

   کاربرکز تولیداتعیین مر) 3-2
کلیـک  کز تولید   اتعیین مر  » لید برروي منوي تنظیمات     براي تعیین مرکز تو   

  )14تصویر شماره .(نمائید
  
  

  )14تصویر شماره  (                                                                                                                  
  )15تصویر شماره .( نمایان می شودمرکز تولید فرم تعیین 

  

  
  

  )15تصویر شماره (

۲ ۱ 
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تعریف شده بود، نمایش داده می ) 4(کزتولیدي که در تصویر شماره    ااسامی مر ) 1شماره  (در لیست مراکز تولید     

  .شود
ابتدا نام کاربر را تعیین نموده وسپس مرکز تولید را ازلیـست         )2شماره  (تولید فعال کاربر  اکزدرقسمت لیست مر  

  .منتقل و دکمه تایید را کلیک نمایید)2شماره (به و با دکمـه     انتخاب نموده   )  1شماره  (
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                                                                                                                                                                                        فصل سوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
 فروشمووئکوکوك         تولید
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  تولید :فصل سوم
  
  

  :باز می شود که شامل  قسمتهاي ذیل می باشد) 16تصویر شماره ( تولید منوي تولیدبا کلیک برروي گزینه
  
  فرمول ساخت محصول )3- 1
  ید محصولکارت تول )2-3
   مرحله ايکارت تولید محصول )3-3
  

  )16(تصویر شماره                                                                                              
  
  
  

   ل ساخت محصولفرمو )۱-۳-
تـصویر  .(مائیـد فرمول ساخت محصول کلیک ن    » براي مشاهده فرم فرمول ساخت محصول بر روي منوي تولید           

  )17شماره 
  

  . می باشدf4کلید میانبر این فرم 
                                                                                                                                                        

  )17(                                                                             تصویر شماره                                                   
  .نمایان می شود) 18تصویر شماره (فرم فرمول ساخت محصول 
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  )18(تصویر شماره

  
  

این فرم از چندین بخش تشکیل شده است که هر . استفاده نمائید  براي ثبت محصول جدید ازدکمه 
  .ک را جداگانه توضیح خواهیم دادی
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ایـن گزینـه در   (  نماییـد مـشخص با انتخاب از باکس مرکز تولید ، مرکز مـورد نظـر را      : مرکز تولید   )1-1-3

  )اطالعات پایه تعریف شده است
  
، در به صورت دسـته بنـدي شـده      می توان تمام فرمول هاي ساخت را        در این قسمت    : گروه بندي   )2-1-3
  .وههاي مشخص جایگزین نمودگر

  ) 19تصویر شماره ( فرمی نمایان می شود با زدن دکمه 
  

  
  )19تصویر شماره (

  .دارد انتقال ، وجود –گروه بندي فرمول ها را انجام داد و همچنین امکان حذف در این فرم می توان 
  
 را نمایان می سـازند بـه    در این قسمت تمام فرمول ها در گروه ها        :لیست فرمول هاي ثبت شده    )3-1-3

این نحو که در فرم فوق از گروه مورد نظر فرمول را انتخاب نموده و در این قسمت تمام فرمول ساخت هاي صادر 
  .شده از این نوع را مشاهده می نمایید
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نگام ثبت فرمول جدید    شماره اي است که توسط سیستم بطور اتوماتیک در ه           :کد فرمول ساخت  ) 4-1-3
  .می شودداده 

  .نمایید، را در این قسمت وارد م فرمولی که در حال ساخت آن هستیدنا  :فرمول ساخت) 5-1-3
نـوع  –در این قسمت نوع فرمول را برحسب محصول که قبال در منوي اطالعات پایـه    :  فرمول   نوع   ) 6-1-3

  .مشخص نمایید. ایدفرمول تعریف نموده 
  
 جدیـد سیـستم     فرمول    براي وارد کردن هر     :تاریخ)  7-1-3

 را در بخش تاریخ نمایش مـی   فرمولبطور خودکار تاریخ روز ثبت   
تاریخ درج شده الزم است که در محدوده سال مالی تعریف           . دهد

 شما می توانید با تایپ تاریخ و یا استفاده از فرم تقویم . شده باشد 
)calendar(       که در کنار تاریخ موجود       که با استفاده از دکمه  
  )20تصویر شماره ( .ی باشد، تاریخ را ثبت نماییدم
  
  

  )20تصویر شماره (
ستفاده نکردن می توان از ابطال فرمول استفاده نمود که در ادر صورت معوق شدن فرمول و   :ابطال)  8-1-3

  .ت محتواي فرمول از بین نمی رود ولی امکان صدور کارت تولید با فرمول ابطال شده وجود ندارداین صور
  
    :گروه مربوط به محصول )  9-1-3
  .دمشخص نمای نام انباري که محصول مورد نظر وارد آن خواهد شد را در این قسمت :انبار) 1
  . دنمای که با این فرمول ساخته خواهد شد، در این قسمت مشخص  نام کاالیی :محصول) 2
  .مایدخص ندر این ستون نیز مقدار تولید شده به ازاي فرمول را مش: مقدار) 3
ین یبا مشخص نمودن درصد ، میزان قیمت تمام شده محصول را به ازاي درصد تع : از قیمت تمام شده درصد) 4

  .نمایید
  :می نماییمدر این بخش جزئیات فرمول را مشخص   :گروه مربوط به مواد اولیه  )  10-1-3

  .انباري که مواد اولیه از آن خارج می شود )1
  . نیاز براي تهیه محصولاولیه موردمواد  )2
  .تعیین شاخص مواد اولیه  )3
  .مقدار موردنیاز از هر یک از مواد اولیه )4
  .)در این بخش به صورت دستی می توانید فی را مشخص نمائید.(مواد اولیه) فی(قیمت )5

  .مبلغ نیز توسط سیستم محاسبه شده و نمایش داده می شود
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ساخت مـورد نظـر را تعیـین    فرمول مربوط به اقالم  سربار، این بخش   در   :گروه مربوط به سربار     )  11-1-3
  .)این بخش مستقیما از سیستم حسابداري آورده می شود کد حسابهاي .(نمائید

  

در صورتی که بخواهیم  فرمول ساخت ایجاد نماییم که به فرمول هاي دیگـر بـسیار شـباهت                    : دکمه  
  . فرمول مورد نظر تکثیر و تغییرات الزم را اعمال نموددارند می توان با فشردن این دکمه از روي 

  
می توان اطالعات را در این بخش ) مانند عکس محصول ( نیاز به فایل ضمیمهدر صورت: دکمه فایل هاي ضمیه 

  .ذخیره نمود
  

اشد با انتخاب دکمه ذکر شده، اگر ترتیب ردیف ها در گروهبندي هاي فوق بر هم ریخته ب: مرتب سازي ردیف ها
  .،مرتب می نماید

  

   محصولكارت توليد  )۲-۳-
  )21تصویر شماره .(کارت تولید محصول کلیک نمائید» براي مشاهده کارت تولید محصول بر روي منوي تولید 

    
  
  

     
             

  )21(تصویر شماره                                                                                                         
  

  )22تصویر شماره .(فرم کارت تولید محصول نمایان می شود
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  )22(  تصویر شماره

  
  . براي ثبت کارت تولید جدید از دکمه جدید استفاده نمائید

  .در این قسمت باید مشخص گردد که کارت تولید براي کدام مرکز صادر می گردد :مرکز تولید )1-2-3
  .ین قسمت لیست کارت تولیدهاي صادر شده را می توان مشاهده نموددر ا)2-2-3
  
 کاال هاي مواد اولیه صادر شده بود، شماره رسید و نام  در این قسمت اگر رسیدي به ازاي  :رسید ها )3-2-3

  .انبار را دراین قسمت نمایش می دهد
 و نـام انبـار را   حوالـه  ده بود، شماره  صادر شمحصول در این قسمت اگر حواله  به ازاي       :حواله ها     )4-2-3

  دراین قسمت نمایش می دهد
ثبت کارت تولید جدیـد  شماره اي است که توسط سیستم بطور اتوماتیک در هنگام   : تولید  شماره  )5-2-3

   .می شودداده 
فرمول هاي ساخت تعریف شده در فرم فرمول ساخت محصول ،در این قسمت نمـایش داده             :فرمول ساخت     

  .می توانید فرمول مورد نظر را انتخاب نمائید و ساختار گروهی که با استفاده از نمودار آبشاري  وندمی ش
محصول در قسمت  .  فرمول مورد نظر را انتخاب نمایید اقالم مربوط به مواد اولیه             يبه محض این که از این کمبو      

  . نمایان می شود9و8هاي 
  
  



  

Hesab Rayan ® Group                                                                                                                  ٢٨

  تولید  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي

  
 کـارت تولیـد    ر بـراي وارد کـردن ه       :تاریخ ثبت )6-2-3

را در بخش    کارت   جدید سیستم بطور خودکار تاریخ روز ثبت      
تاریخ درج شـده الزم اسـت کـه در          . تاریخ نمایش می دهد   

شما می توانید با تایپ     . محدوده سال مالی تعریف شده باشد     
که با استفاده calendar)  (تاریخ و یا استفاده از فرم تقویم 

جود می باشد، تاریخ را ثبت   که در کنار تاریخ مواز دکمه 
  .نمایید

  
  
  : ضریب تولید )7-2-3

عـددي  . منظور از ضریب تولید یعنی این که تعداد مقدار مورد نیاز از محصول تولید شده به ازاي فرمول ساخت      
  .که در این قسمت وارد می نمایید در مقدار فرمول ساخت ضرب می شود

 این قسمت نیز با توجه به فرمول ساخت نمایش داده می   با مشخص کردن فرمول ساخت اطالعات     )3-2-8و  9
  .شود

در فرمول ساخت در این بخش      که   می سازد   را نمایان      سربار هزینه هاي معموال در این قسمت اقالم      )10-2-3
  . شده استمشخص 

ـ  در این قسمت بهاي تمام شده اقال م را با توجه به ضریب تولید     : قیمت تمام شده    )11-2-3 ا ي  و هزینـه ه
  . محاسبه کرده و نمایش می دهدسربار،

  
زمانی که بعد استفاده از فرمول ساخت در کارت تولید ، بخـواهیم  سـربار                : بروز رسانی سربارها    )12-2-3

کیلـد بـر روي   . هاي فرمول ساخت تغییر دهیم و این تغیـر را در کـارت تولیـد صـادر شـده اعمـال نمـاییم              
  . می توانیم این کار را انجام دهیم 

  
تولید رسید و حواله صادر شده باشد و سپس  کارت تولید     مانی که از روي کارت       ز اگر:بروز رسانی   )13-2-3
 را  تغییر دهیم و بخواهیم این تغییر را در رسید وحواله صادر شده داشته باشـیم بایـد دکمـه                    را  

  .کلیک نماییم
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بـا زدن    .گر محتواي فرمول ساخت استفاده شد  در کارت تولید بدون فی باشـند             ا: قیمت گذاري   )13-2-3
فی هر یک از کاالها با توجه به قیمت واقعی که در سیستم انبار براي آنها مـشخص شـده               دکمه  

این قیمت ها بر اساس روشهاي ریالی کردن انبار براي انبارهاي مواداولیه که در سیستم    .است، محاسبه می شود   
   .نبار تعیین شده است،بدست می آیدا

تـصویر  .(نمائید  کلیکدکمه   کافی است بر روي   منظور صدور رسید   به   : صدور رسید )14-2-3
  )23شماره

  
  )23(تصویر شماره

  . و سپس براي صدور رسید دکمه تائید را بزنید نمودهدر فرم صدور رسید سفارش دهنده را مشخص
  

   را فعال نمائید، بالفاصله بعد تم تیک بخش اگر در بخش تنظیمات سیس    : نکته  
  .از تائید و صدور رسید، فرم صدورحواله نمایان می شود

  
تصویر .(  کلیک نمائید    بر روي دکمه   کافی است   به منظور صدور حواله     :  صدور حواله   )14-2-3

  )24شماره
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  )24(تصویر شماره

  

شـید و در     را فعال نمـوده با     اگر در تنظیمات سیستم تیک بخش       
  .صورت مشاهده موجودي منفی در یکی از کاالها پیغام زیر نمایان می شود

  

  
  )25(تصویر شماره

  
  

  . براي صدور سند حسابداري کافی است بر روي دکمه صدور سند کلیک نمایید : صدور سند )15-2-3
 می توانید ید و با دکمه  در کادر شماره سند می توانید ،شماره ي سند حسابداري صادر شده را مشاهده نمای     

  .سند را نیز مشاهده نمایید
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  ل مرحله ايمحصوكارت توليد  )۳-۳-
 کلیک  مرحله ايکارت تولید محصول»  بر روي منوي تولید  مرحله اي براي مشاهده کارت تولید محصول

  )26تصویر شماره .(نمائید
    

  
  

     
  )26( تصویر شماره                                                                                                               

  )27تصویر شماره .(فرم کارت تولید محصول نمایان می شود

  
  )27تصویر شماره (

  
  :  نکته که تفاوت این دو فرم است، شامل 3اقالم این فرم مشابه فرم کارت تولید محصول است ، به غیر از 

  
  :  ین تفاوت در این فرم با فرم کارت تولید محصولاول) 1

بعد از ذخیره اطالعات فرم ، زمانی که دکمه صدور رسـید را انتخـاب نماییـد، فـرم رسـید                 :صدور رسید) الف  
  .مشاهده می شود) 28تصویر شماره (
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  )28تصویر شماره ( 

  )29تصویر شماره (ن می شودبعد از تائید فرم صدور رسید فرم محصول مرحله اي نمایا
  

  
  )29تصویر شماره (

  . ، در رسید ها ي مختلف ارسال نماید را مرحله به مرحله محصول در این فرم کاربر می تواند 
  .نام  انبارکاالي محصول  مشخص می شود: انبار 

  )محصول(نام کاالي : محصول 
  نام شاخص کاال: شاخص

  .براي رسید معین می نمایدکاربر  )28 (تصویر شمارهتاریخی می باشد که در : تاریخ تحویل 
  مقدار کل کاال را در این ستون نمایش می دهد: مقدار کلی

  .در صورتی که کاال در مراحل مختلف صادر شده باشد مقداره را دراین ستون نمایش می دهد: تحویل تاکنون
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البته اگر کاال در مراحل مختلـف صـادر شـده    ( میزان مقدار باقی ماند ه را در این ستون نمایش می دهد         :مانده  
  .)باشد، مقدار کلی منهاي میزان تحویل ، مقدار باقی مانده را نمایش می دهد

ستونی می باشد که کاربر مقدار ارسالی را مشخص می نماید و بر اساس این مقدار صدور رسـید                   : میزان تحویل 
  .صورت می گیرد

  )30(تصویر شماره.با فرم ابطال مواجه می شود . رول بک نمایددر صورتی که کاربر بخواهد رسید ها را 
  

  
  )30(تصویر شماره

بک   وجود دارد که به ازاي یک کارت تولید چند رسید ارسال نمود، به همین دلیل جهت رولنچون این امکا
  . را ابطال نماینددد را از باکس مربوطه انتخاب نموده و رسینمودن کافی است که شماره رسی

  
این فرم نیز مانن فرم صدور رسـید اسـت          . بعد از صدور رسید صدور حواله صورت می گیرد         :صدور حواله    ) ب

  )31(تصویر شماره .البته با ایت تفاوت که در این فرم مواد اولیه را صادر می نماییم
  

  
  )31(تصویر شماره

  
  )32(تصویر شماره .شودصدور حواله ، فرم مواد اولیه مرحله اي نمایان می بعد از تائید فرم 
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  32(تصویر شماره

  
  . ، در حواله هاي  مختلف صادر نماید را مرحله به مرحلهدر این فرم کاربر می تواند مواد اولیه  

  .نام  انبارکاالي محصول  مشخص می شود: انبار 
  نام کاال: مواد اولیه 

  نام شاخص کاال: شاخص
  .کاربر معین می نماید )31( یر شمارهتاریخی می باشد که در تصو: تاریخ تحویل 

  مقدار کل کاال را در این ستون نمایش می دهد: مقدار کلی
  .در صورتی که کاال در مراحل مختلف صادر شده باشد مقداره را دراین ستون نمایش می دهد: تحویل تاکنون

  .میزان مقدار باقی ماند ه را در این ستون نمایش می دهد: مانده 
  .ین ستون موجودي مواد اولیه را نمایش می دهددر ا: موجودي

  .این مقدار توسط کاربر جهت مقدار حواله تعیین می شود: مقدار پیشنهادي
  

  33(تصویر شماره.با فرم ابطال مواجه می شود . در صورتی که کاربر بخواهد حواله را رول بک نماید
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  )33(تصویر شماره

  
یک کارت تولید چندحواله صادر نمود، به همین دلیل جهت رولبک چون این امکان وجود دارد که به ازاي 

  .نمودن کافی است که شماره حواله را از باکس مربوطه انتخاب و ابطال نمایند
  
  :  دومین تفاوت در این فرم با فرم کارت تولید محصول) 2

  .ست خرید را صادر نماید دکمه صدور درخواست خرید است، کاربر می تواند از این فرم براي مواد صدور درخوا
  )34(تصویر شماره .فرم درخواست کاال نمایان می شود)27تصویر شماره (با انتخاب دکمه صدور درخواست 

  

  
  )34(تصویر شماره 

وده تا شماره درخواست ها اعمال شده بعد از خروج از فرم سپس بعد از تایید مراحل دکمه تایید را انتخاب نم
  .مشاهده نماید )27تصویر شماره (ا را می توان در کادر درخواست خرید در کاربر شماره درخواست ه
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  فصل چهارم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

  
  
  

 عملیات سیستم
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  عملیات سیستم: فصل چهارم 
  :دباز می شو) 35تصویر شماره ( عملیات سیستممنوي عملیات سیستم با کلیک برروي گزینه

  
   صدور سند تولید)4- 1
  م صدور سند تسهی)2-4

  )35(تصویر شماره                                                   
  

  صدور سند تولید) 4- 1
تـصویر  .( کلیـک نمائیـد  تولیدصدور سند » بر روي منوي عملیات سیستم تولید براي مشاهده فرم صدور سند  

  )36شماره 
  

  )36(تصویر شماره
  )37هتصویر شمار.(فرو صدور سند حسابداري نمایان می شود

  

  
  )37(تصویر شماره

  . باید مرکز تولید مربوطه را تعیین نمود در این فرم ابتدا ) 1
 )38 تصویر شماره    (.بازه زمانی و محدوده شماره کارت تولید را مشخص نموده و کلید صدور را بزنید              ) 2

  .نمایان می شود
ه تفکیک مواد اولیه و هزینـه صـادر         همچنین شما قادر خواهید بود سند مورد نظر را به تفکیک محصول و یا ب              

  . نمائید
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  )38(تصویر شماره 

  

 بـه جـدول سـمت راسـت انتقـال      ردیف هاي مورد نظر را انتخاب کرد، و با اسـتفاده از دکمـه      
  .  رابراي انجام عملیات بزنیدسپس دکمه) 39تصویر شماره (دهید

  

  
  )39(تصویر شماره 
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ول حسابداري و خصوصیات سرفصل ها اسناد را بررسی کرده        سیستم به صورت اتوماتیک با توجه به اص       
  )40تصویر شماره .(و ردیف هاي تائید شده و خطاها را اعالم میکند

  

  
  )40(تصویر شماره 

 
مـشخص و تاییـد   تـاریخ سـند را   سـپس  در نهایت دکمه ثبـت سـند را زده و   و بعد از انجام کنترل ها       

  )41تصویر شماره(نمایید
  

  
  )41(تصویر شماره     

  
  

  ) 42تصویر شماره .(ه و نمایش می دهدسیستم سند مورد نظر را ثبت کرد
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  )42(تصویر شماره   

  صدور سند تسهیم) 4- 2
تصویر .( کلیک نمائید صدور سند تسهیم  » عملیات سیستم    بر روي منوي     راي مشاهده فرم صدور سند تسهیم     ب

  )43شماره 
  
  
  

  )43تصویر شماره (
  )44تصویر شماره.(ایان می شود نمتسهیمفرو صدور سند 

  
  )44تصویر شماره(

  .تولید می باشدصدور سند  صدور سند تسهیم نیز مانند مراحل 



  

Hesab Rayan ® Group                                                                                                                  ٤١

  تولید  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي

  
  
  

   پنجم فصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 قیمت تمام شده 
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  قیمت تمام شده : پنجم فصل 
  

  :دباز می شو) 45تصویر شماره ( قیمت تمام شده منوي قیمت تمام شده  با کلیک برروي گزینه
  
   تسهیم)5- 1
   محاسبه تسهیم)2-5
  فرمول قیمت تمام شده ) 3-5
  محاسبه قیمت تمام شده )  4-5

  )45تصویر شماره(                                                                                                                   

  تسهیم  )5- 1
  )46تصویر شماره .( کلیک نمائید تسهیم»  قیمت تمام شده  ي منويبر روتسهیم براي مشاهده فرم 

  
  
  

  )47تصویر شماره.( نمایان می شودتسهیم فرم
  

  )46تصویر شماره (

  )47تصویر شماره (
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  : تسهیم شونده )1-1-5
جدید داده می شـود و غیـر قابـل    ور اتوماتیک در هنگام ثبت      شماره اي است که توسط سیستم بط      : شماره  ) 1
  .ییر استتغ
  .  را باید در این قسمت مشخص نمود دوره تسهیمنام : نام ) 2
کـه ایـن   ( در این قسمتها سرفصل هاي که باید تسهیم شوند را مشخص می نماییم     : از سرفصل تا سرفصل     ) 3

  .) سرفصل ها از سیستم حسابداري باز خوانی می گردد
 مربوطه، با سرفصل هاي تعریـف شـده در   مرکز هزینهلیست کشویی می توان از در این بخش     :مرکز هزینه   ) 4

  .نمود مشخص   را بند قبلی
  در فـرم ،   جدیـد اطالعاتد کردن   براي وار  :تاریخ ثبت   ) 5

 ثبترا در بخش تاریخ   بطور خودکار تاریخ روز ثبتسیستم
تاریخ درج شده الزم است که در محدوده        . نمایش می دهد  

ی توانید با تایپ تاریخ و شما م. سال مالی تعریف شده باشد 
 کـه بـا اسـتفاده از        )calendar (یا استفاده از فرم تقویم      

  که در کنار تاریخ موجود می باشد، تاریخ را ثبت     دکمه  
  )48تصویر شماره  (.نمایید

   
  
  

  )48تصویر شماره (                                              
اطالعات پایه، ثبت  که در فرم گروه تسهیم راکشویی وانید از لیست در این بخش شما می ت: گروه تسهیم ) 6

  .مورد نظر را انتخاب نمائیدگروه شده است، 
  
  
  : تسهیم گیرنده )2-1-5

ص کردن سرفصل گیرنده تسهیم و همچنین مشخص نمودن میزان تسهیمی که از اقالم یا   در این قسمت با مشخ
  . سرفصل اختصاص پیدا می کندتسهیم شوند ها ، به این) سر فصل ها( 
   .در این قسمت لیست شماره ها ثبت شده را نمایش می دهد )3-1-5
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  تسهیم  محاسبه) 5- 2
تـصویر  .( کلیـک نمائیـد   تـسهیم  محاسبه»  قیمت تمام شده       بر روي منوي  تسهیم    محاسبه براي مشاهده فرم  

  )49شماره 
  

  
  

  )50ارهتصویر شم.( نمایان می شودمحاسبه تسهیم فرم
  

  )49تصویر شماره (                                                                                                              

  

  
  )50تصویر شماره (

  
  
  
  

h 
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  : سبه شده   تسهیم هاي محا)1-2-5
  یم هاي محاسبه شده را نمایش می دهددر این قسمت بعد از محاسبه تسهیم ، تسه

در این قسمت سرفصل هاي تسهیم شونده،  را نمایش می دهد که در فـرم قبـل                      : تسهیم شونده     )2-2-5
  .بستانکار را محاسبه و نمایش می دهد/ تعیین نموده اید که مبلغ بدهکار ) تسهیم ( 
  
نده،  را نمایش می دهد که در فـرم قبـل           در این قسمت سرفصل هاي تسهیم گیر      :  تسهیم گیرنده )3-2-5
  بستانکار را محاسبه و نمایش می دهد/ تعیین نموده اید که مبلغ بدهکار ) تسهیم ( 
  
 الگو هایی را که در فرم تسهیم مشخص و تعیین نموده ایم به صورت درختی در    :  الگو هاي تسهیم   )4-2-5

  .هت محاسبه  تسهیم امکان پذیر است  و امکان انتخاب آنها ج.این قسمت نمایش  می دهد
  
  :صدور سند ، چاپ ، حذف)5-2-5

تصویر .( . فرم صدور سند فعال می شود  در این قسمت با کیلک کردن بر روي دکمه      : صدور سند   
  )51شماره

 
 
 
 
 
 
 
 

  )51تصویر شماره(
  

  .وداپ  را مشاهده نم  می توان پیش نمایشی قبل از چبا کلیک بر روي دکمه  : چاپ
  . صورت گرفته را حذف نمایید  می توانید محاسباتبا  انتخاب این دکمه : حذف 

  
مل و مقادیر که در فرم ا    می توان بر حسب عو با کلیک کردن بر روي دکمه : محاسبه )6-2-5

 نکته که . دهیم ) انتقال(تسهیم مشخص نموده ایم محاسبات را انجام داده و اقالم را به سرفصل هاي مورد نظر               
 کـه درصـد تـسهیم بـه سرفـصل هـاي       .می باشد مالك محاسبات باید در نظر داشته باشید از تاریخ تا تاریخ        

  .حسابداري در چه باز ه تاریخی باید مورد محاسبه قرار گیرد
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   فرمول قیمت تمام شده ) 5- 3
تـصویر  .( کلیـک نمائیـد  یممحاسبه تـسه  »  قیمت تمام شده       بر روي منوي  تسهیم    محاسبه براي مشاهده فرم  

  )52شماره 
  

  
  
  

  )53تصویر شماره.( نمایان می شودفرمول قیمت تمام شده  فرم
  )52تصویر شماره(                                                                                                                

  

  
  

  )53تصویر شماره (
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جدید داده می شود و غیر     ور اتوماتیک در هنگام ثبت      شماره اي است که توسط سیستم بط       : شماره )1-3-5
  .قابل تغییر است

  
  .نام فرمول ساخت را در این قسمت مشخص می شود : نام  )2-3-5
  
ل قیمت تمام شده در این قسمتها سرفصل هاي که در تعیین فرمو  : از سرفصل تا سرفصل  )3-3-5

  .) که این سرفصل ها از سیستم حسابداري باز خوانی می گردد( دخیل هستند ،را مشخص می نماییم 
  
  . مشخص  نمود ه رامرکز هزینه مربوطلیست کشویی می توان از در این بخش  :  مرکز هزینه )4-3-5
  
را در    بطور خودکار تاریخ روز ثبت      سیستم  در فرم ،      جدید اطالعاتد کردن   براي وار :   تاریخ ثبت    )5-3-5

شـما  . تاریخ درج شده الزم است که در محدوده سال مالی تعریف شده باشد      .  نمایش می دهد   ثبتبخش تاریخ   
  که در کنار تـاریخ     که با استفاده از دکمه       )calendar (می توانید با تایپ تاریخ و یا استفاده از فرم تقویم            

   .ت نماییدموجود می باشد، تاریخ را ثب
  
 کـه در فـرم   گـروه قیمـت تمـام را   کـشویی  در این بخش شما می توانید از لیست    :   گروه بندي    )6-3-5 

  .مورد نظر را انتخاب نمائیدگروه اطالعات پایه، ثبت شده است، 
  
  .انبار یا انبار هاي مد نظر،در این قسمت تعیین می شود:   انبار هاي انتخابی )7-3-5
  
براسـاس نـسبت   ( جهت تعیین فرمول باید نوع روش محاسبه کـه بـه دو روش   :  سبه     شیوه محا  )8-3-5

  .موجد است را انخاب نمایید)  ضریب دستی –مقدارها 
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   محاسبه قیمت تمام شده ) 5- 4
تـصویر  .( کلیـک نمائیـد   محاسبه تـسهیم  »   قیمت تمام شده     بر روي منوي  تسهیم    محاسبه براي مشاهده فرم  

  )54شماره 
   

  
  

                                                                                                                  
  )54تصویر شماره (

  )55تصویر شماره.( نمایان می شودفرمول قیمت تمام شده  فرم

  
  )55تصویر شماره(

  
   : فرمول هاي قیمت تمام شده )1-4-5

که با انتخاب هـر مـورد بتـوان عملیـات        . در این لیست اسامی فرمول هاي قیمت تمام شده را نمایش می دهد            
  .محاسبه را انجام داد

   :  فرمول هاي محاسبه شده)2-4-5
  .شماره هاي محاسبه شده را در این قسمت نمایش می دهد.اگر عملیات محاسبه انجام شود 
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 شماره  رسید تعـدیل و نـام         انجام شده باشد ،     در این قسمت زمانی که دستور صدور رسید تعدیل           )3-4-5
  انبار را نمایش می دهد

  
بعد از مـشخص نمـودن    .با زدن دکمه جدید می توان اقالم این قسمت فرم را تعیین نمود             : محاسبه )4-4-5

 با زدن دکمه محاسبه ، عملیات محاسـبه صـورت   مال گرددفرمول محاسبه و بازه تاریخی که باید در آن بازه اع          
  .می گیرد

  .اقالم این فرم نیز مانند فرم محاسبه تسهیم می باشد
  
و .  با فشردن دکمه صدور رسید تعدیل ، می توان رسید تعدیل را صادر نمـود       :صدوررسید تعدیل    )4-4-5

  .ارتباط را سیستم انبار برقرار نماید
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  ششمفصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

           
       گزارشات
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  گزارشات:  فصل ششم 
 می شود که شامل بخـشهاي زیـر                  نمایان) 56تصویر شماره   ( با کلیک کردن بر روي گزارشات، منوي گزارشات       

  :می باشد
  آمار مصرف مواد اولیه)   1-6
  دفتر تولید)  2-6
  اسناد مرتبط) 3-6
  گزارش تولید محصول )  4-6
  گزارش مواد اولیه مصرف شده)  5-6
  گزارش هزینه هاي جذب شده )6-6
  گردش تولد) 7-6
  انحراف تولید از استاندارد) 8-6
  کنترل خطی قیمت تمایم شده)9-6

  )56تصویر شماره(                                                                                

  يه مصرف مواد اولآمار )  ۶- ۱
فرم   .کلیک می کنیمآمار خرید مواد اولیه » آمار خرید مواد اولیه روي منوي گزارشاتبراي تهیه گزارش 

  . نمایان می شود) 57تصویر شماره  (آمار خرید مواد اوایه گزارش 
  

  
  )57تصویر شماره (
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 محـدوده زمـانی  و محـدوده    (در این گزارش می توان با انتخاب مرکز تولید مربوطه و با استفاده از فیلتر هاي       
  .آماري از مصرف مواد اولیه به کار رفته در محصوالت ، تهیه نمایید) محصول ، محدود مواد اولیه 

  .چاپ این گزارش بر اساس گرید مواد اولیه می باشد
  

  دفتر توليد )  ۶- ۲
ـ  فرم  .کلیک می کنیمدفترتولید  » براي تهیه دفترتولید روي منوي گزارشات      ) 58تـصویر شـماره   (ددفتـر تولی

  .نمایان می شود
  

  
  )58تصویر شماره (

  
  .این فرم،گزارشی از کلیه تولید هاي انجام شده را نمایش می دهد
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  اسناد مرتبط)  ۳-۶
تـصویر شـماره    (اسناد مرتبط فرم   .کلیک می کنیم  اسناد مرتبط   » براي تهیه اسناد مرتبط روي منوي گزارشات      

  .نمایان می شود) 59
ور که اطالع دارید در کارت تولید امکان صدور رسید، حواله بابت ورودي و خروجی ها ویـا صـدور سـند              همانط

  . حسابداري امکان پذیر است
  .می باشد) سند حسابداري– حواله –رسید ( محتواي این گزارش ارتباط بین کارت تولید با اسناد صادر شده

  

  
  )59(تصویر شماره

تـصویر   .ست فیلترها را براساس نوع اطالعـات تکمیـل و دکمـه چـاپ را بزنیـد     براي مشاهده اطالعات کافی ا  
  )60(شماره

  

  
  )60(تصویر شماره
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  گزارش توليد محصول)  ۴-۶
گـزارش  فـرم    .کلیک می کنیم  گزارش تولید محصول    »  براي تهیه گزارش تولید محصول  روي منوي گزارشات        

  .نمایان می شود) 61تصویر شماره (تولید محصول
  

  
  )61تصویر شماره (

  
  . اطالعاتی  ازمحصوالت تولید شد ه بر مبناي کارت تولید، را نمایش می دهددر این گزارش 
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  مواد اوليه مصرف شدهگزارش )  ۶- ۵
  

کلیـک مـی   گزارش مواد اولیه مـصرف شـده   »  براي تهیه گزارش مواد اولیه مصرف شده  روي منوي گزارشات  
  .نمایان می شود) 62تصویر شماره (اد اولیه مصرف شدهگزارش موفرم  .کنیم

  
  .مقدارمواد مصرف شده بر مبناي کارت تولید را نمایش می دهددر این فرم 

  
  

  )62تصویر شماره (
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  هزينه هاي جذب شده گزارش )  ۶-۶
لیـک مـی   کگزارش هزینه هاي جذب شـده     »  براي تهیه گزارش هزینه هاي جذب شده  روي منوي گزارشات          

  .نمایان می شود) 63تصویر شماره (گزارش هزینه هاي جذب شده  فرم  .کنیم
  

  .تولید را نمایش می دهد) سربارها( این فرم گزارشی ازهزینه هاي جذب شده 
  

  
  )63تصویر شماره (
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  گردش توليد)  ۷-۶
تـصویر  (گردش تولید فرم  . کنیمکلیک میگردش تولید »  براي تهیه گزارش گردش تولید روي منوي گزارشات    

  .نمایان می شود) 64شماره 
  

  
  )64تصویر شماره (

  
بار هاي جذب شـده را نمـایش مـی    ردر این گزارش گردش کامل محصول و مواد اولیه محصول به کار رفته و س       

  .دهد
  

  انحرافات توليد از استاندارد)  ۸-۶
  

کلیک  انحرافات تولید از استا ندارد ها    »  روي منوي گزارشات   انحرافات تولید از استانداردها     براي تهیه گزارش    
  .نمایان می شود) 55تصویر شماره ( انحرافات تولید از استاداردهافرم  .می کنیم
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  )55تصویر شماره (

  

  
  )56تصویر شماره (
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  كنترل خطي قيمت تمام شده)  ۹-۶
  

کلیـک   کنترل خطی قیمت تمام شده    »  گزارشات  روي منوي     کنترل خطی قیمت تمام شده،    براي تهیه گزارش    
  .نمایان می شود) 57تصویر شماره ( کنترل خطی قیمت تمام شدهفرم  .می کنیم

  


