
 رویه انجام فروش

 ق زیر عمل نمایید.یبه طر درب کارخانه فروشبرای انجام 

 از آدرس زیر اقدام نمایید: «فاکتور فروش»برای ثبت سند 

فاکتور فروشصدور  _عملیات فروش _فروش و خدمات .1

  



 مرکز فروش مربوطه را انتخاب کنید: .1

خلی گیان )دااگر مرکز فروشی به شما نمایش داده نشود به دلیل عدم دسترسی می باشد، برای رفع این مشکل با آقای قلی بی :توجه

 ( تماس بگیرید.1991

 

 



 پر شود: «تنباکو و سیگار-درب کارخانه-داخلی»باید با  :حوزه فروش .2

  



 

 پر شود، مطابق تصویر: مربوطه مرکز فروشدرب کارخانه  عاملبا  گزینه باید: این مشتری. 3

 

  



 را باید انتخاب کند. : هر کارمند نام خودکارمند فروش .4

 مربوطه انتخاب شود. کارمند فروشباید پرداخت کننده  :رداخت کنندهپ .1

 پس از اینکه پرداخت کننده را انتخاب کنید، حساب به صورت خودکار پر می شود. :حساب .6

 مربوطه کارمند فروش، برای ایجاد حساب برای برای آن نمایش داده نشود حسابی، کارمند فروشدر صورتی که پس انتخاب : توجه

 تماس بگیرید. (4170) داخلی آقای سلمان زاده با 

 

  



 مرکز نگهداری: مرکز مربوط به خود را انتخاب کنید. .7

 :ترتیب زیر عمل نمایید، به نمایش داده نشود، دو حالت پیش می آید مرکز نگهداری: اگر وجهت

 تماس بگیرید.  (4991قلی بیگیان)داخلی کاربر می باشد، برای رفع این مشکل با آقای  عدم دسترسی.به دلیل 1

مربوطه متصل شود، برای رفع این مشکل با  مرکز فروشمورد نظر به  انبارمربوطه وصل باشد، باید  مرکز فروشباید به  مرکز نگهداری.2

 تماس بگیرید.  (4991قلی بیگیان) داخلی آقای 

 انتخاب نمایید.انبار: انبار مورد نظر را .8

 توجه: اگر انبار نمایش داده نشود، دو حالت خواهیم داشت، به ترتیب زیر عمل نمایید:

 تماس بگیرید. (4991قلی بیگیان) داخلی کاربرا می باشد، برای رفع این مشکل با آقای  عدم دسترسی.به دلیل 1

 تماس بگیرید.  (4991قلی بیگیان) داخلی آقای مربوطه وصل شود، برای رفع این مشکل با  مرکز فروشمورد نظر باید به  نبار.ا2

 توجه: انتخاب مرکز نگهداری و انبار الزامی است 

 



 مورد نظر را انتخاب نمایید. محصوالتبا زدن دکمه، . 9

 را در این قسمت سرچ کنید. کد محصولیا  نام محصول .11

در صورتی که محصولی نمایش داده نشود، به این دلیل است که محصول مورد نطر در انبار مربوطه تعریف نشده است، از  وجه:ت

 پیوست شده کاالی مد نظر را در انبار خود تعریف نمایید. راهنمای انبارمسئول مربوطه با توجه به 

 را وارد نمایید. محصولمورد نیاز از این  مقدار .11

 

  



 :را انتخاب کنید «شرایطمحاسبه »هر قلم گزینه  «فی»ی مشاهده برا .12

 به صورت خودکار نمایش داده می شود. «فی»، بزنیدرا   saveگزینه  «محاسبه شرایط» از قبل: اگر توجه

 

  



 قرار خواهد گرفت: «ثبت شده»پس از ذخیره، فاکتور در وضعیت  .13

 

  



 مطابق تصویر عمل کنید: «تایید شده»به  «ثبت شده»برای تغییر وضعیت فاکتور از  .14

 انبار به صورت اتوماتیک صادر می شود. «مجوز خروج»، « ور فروشفاکت»تایید : پس از توجه

 

 

  



 .ابدی برگشت «ثبت شده»به   «شدهتایید»در  فاکتور فروش وجود داشته باشد، ابتدا باید از وضعیت نیاز به ویرایش اگر  .11

 

 


