
 غیرمکانیزهراهنمای پخش 

 

 برای شروع فرآیند پخش باید از طریق زیر عمل نمایند:

همه موارد مشخص شده در  نوع وسیله حمل(_اطالعات پایه_مدیریت حمل و تحویل_از مسیر )تدارکات و لجستیک .1

 تصویر را تکمیل نمایید.

  



وسیله حمل( موارد مشخص شده _اطالعات پایه_تحویلمدیریت حمل و _. تعریف وسیله حمل از مسیر )تدارکات و لجستیک2

 باید تکمیل شوند. در تصویر حتماً



کارمند ویزیتور مورد نظر  واسط/کارمند فروش(_فهرست ها_مدیریت طرف تجاری_اطالعات پایه_از مسیر )فروش و خدمات. 3

 را انتخاب نمایید.

 

  



 دو نقش فروشنده گرم و مسئول وصول را اضافه نمایید.ها، . پس از انتخاب کارمند مربوطه باید در تب نقش4

  



 حمل کننده(_اطالعات پایه_مدیریت حمل و تحویل_تعریف حمل کننده از مسیر )تدارکات و لجستیک. 5

  



 معرفی مسیر(_برنامه ریزی و عملیات پخش_تعریف مسیر از قسمت )تدارکات و لجستیک. 6

 . انتخاب مسیر به صورت تکی یا گروهی7

 

  



 صدور حواله پخش(_برنامه ریزی و عملیات پخش_)تدارکات و لجستیک ثبت حواله پخش از مسیر. 8

 باشد.انتخاب موارد مشخص شده در حواله اجباری می

 . کارمند فروش و کارمند فروش اصلی را انتخاب نمایید.8

 حساب کتاب اصلی با این شخص می باشد()کسی که  )کسی که بار را برده است(، کارمند فروش اصلی نکته: کارمند فروش

 . وسیله حمل و حمل کننده باید انتخاب شود.9

 . مسیر مورد نظر را انتخاب کنید.10

  



 از این قسمت انتخاب نمایید.را . اقالم مورد نظر حواله پخش 11

 شود.می. اگر مشتری بخواهد کاالیی را برگرداند در این قسمت اضافه 12

  



 یید شده تغییر دهید.أتغییر وضعیت، وضعیت سند را از ثبت شده به ت. از قسمت 13

  



 :از مسیر زیر اقدام نماییدسند تحویل پخش  برای صدور. 14

، پس از انتخاب مجوز مجوز خروج_هافهرست_عملیات انبار_انبار و حسابداری انبار_مدیریت موجودی کاال_تدارکات و لجستیک

را انتخاب  (56کد )تحویل پخش و الگوی سند  نمودهثبت سند انبار عملیات اقدام به اب گزینه سایر تخنمورد نظر با کلیک راست و ا

 نمایید.

باید قرار دارد. یید شده أتتور در حالت وضعیت اولیه کند و به صورت اتوماتیک تور را صادر می، سیستم پخشیید حواله أبا ت .15

 تغییر داد.پایان یافته یید شده به أوضعیت تور را از ت

 ثبت گردد، کاربر بایدسند انبار  بر مبنای مجوز خروج بایدشود، در نهایت یید حواله پخش مجوز خروجی صادر میأ: با تمهم  نکته

 .کندانتخاب را  (56)کد پخش  تحویلالگوی سند 

  



 صورت زیر عمل کرده و برای ثبت نتایج و بستن تور اقدام نمایید.باید از منوی سایر عملیات به . 16

 

  



 شود.ه است در این قسمت نمایش داده میهای برگشتی با توجه به اسنادی که انباردار ثبت کرد. در صورت داشتن رسید17

 . موجودی باقی مانده کف خودرو باید در این قسمت وارد شود.18

 های فروش گرم را به ازای هر مشتری ثبت نمایید.در این قسمت باید فاکتور. 19

  



 شود.یستم ثبت کرده است نمایش داده میداری در سدریافتی که کاربر خزانهدر این قسمت وجوه . 20

  



 رسید دریافت( اقدام نمایید._فهرست ها_دریافت و پرداخت_رسید دریافت از مسیر )مالی ثبت. برای 21

  



 ابتدا در این قسمت کلیک کنید. .22

 برای تور مورد نظر ثبت نمایید. را . حال از این قسمت باید رسید دریافت23

 

  



 . از این قسمت تور شخص مورد نظر را انتخاب نمایید.24

  



 تکمیل نماید.داری باید طبق روال همیشه خود فرم را کاربر خزانه .شودصورت اتوماتیک وارد میت تور به . اطالعا25

  



 شود.ها، اگر مغایرتی وجود داشته باشد نمایش داده می. با انتخاب تب مشاهده مغایرت26

 

  



 . در نهایت باید وضعیت تور را به بستن تغییر داد.27

 


