
 انجام فروشرویه 

به  (تایید فاکتور فروش( تا انتها )ثبت درخواست فروشاز ابتدا) عمده فروشبرای انجام 

 ق زیر عمل نمایید.یطر

 برای ثبت سند درخواست فروش از آدرس زیر اقدام نمایید:

 ثبت درخواست فروش_عملیات فروش _فروش و خدمات .1

 

  



 روال انجام کار به صورت زیر خواهد بود:حوزه فروش مربوطه،با توجه به سپس در صفحه باز شده اطالعات مورد نظر را 

 ابتدا مرکز فروش مورد نظر خود را انتخاب نمایید .1

( 1991اگر مرکز فروشی به شما نمایش داده نشود به دلیل عدم دسترسی می باشد، برای رفع این مشکل با آقای قلی بیگیان )داخلی  توجه:

 تماس بگیرید.

  



 حوزه فروش مربوطه را انتخاب نمایید .2

 : در این قسمت سه حوزه فروش مختلف وجود دارد روال انجام کار را برای هرکدام به تفکیک شرح می دهیم:توجه

 :باشد «عمدهحوزه فروش »اگر 

  



 مورد نظر انتخاب شود. عاملدرخواست کننده باید  «فروشی حوزه عمده»درخواست کننده:  در  .3

 .به صورت خودکار پر می شودبا حسابی به نام مشتری  «حساب»با انتخاب مشتری گزینه  .4

 آقای سلمان زادهبرای مشتری مربوطه با ، برای ایجاد حساب برای آن نمایش داده نشود حسابی، مشتریپس انتخاب  در صورتی که: توجه

 تماس بگیرید. (4170) داخلی 

  



 شود. باید پر درخواست کنندههمیشه با  حوزه عمده فروشیدر پرداخت کننده:  .1

 انتخاب شود. عادیباید نحوه فروش: همیشه  .6

 

 

 

  



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

 :، به ترتیب زیر عمل نماییددو حالت پیش می آیدنمایش داده نشود،  مرکز نگهداریاگر  :توجه

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

 انتخاب نمایید.انبار: انبار مورد نظر را .8

 :تیب زیر عمل نمایید، به ترتتوجه: اگر انبار نمایش داده نشود، دو حالت خواهیم داش

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

 تماس بگیرید.(4991)داخلی قلی بیگیانمربوطه وصل شود، برای رفع این مشکل با  ز فروشمرکمورد نظر باید به  نبار.ا2

 . کاالیی به این انبار وصل نمی باشد3

  مرکز نگهداری و انبار الزامی است انتخاب توجه:

 

  



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

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

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

 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 بزنید. saveوارد کردن محصوالت، باید درخواست را ثبت نمایید، گزینه  از پس .12

 .میگیردقرار « ثبت شده»ر این حالت سند در وضعیت : دتوجه

 

  



 ایید:تغییر دهید، مطابق تصویر زیر عمل نم «بررسی شده»به وضعیت « ثبت شده»ال باید سند را از وضعیت ح .13

 شما می توانید تمامی اطالعات را تغییر دهید. «ثبت شده»: در وضعیت توجه

 برای تغییر اطالعات هدر سند باید اقالم را پاک کنید. :توجه

 امکان مشاهده فی وجود ندارد.« هثبت شد»در وضعیت  :توجه

  



مطابق تصویر زیر  «مقدار بررسی شده»را از تب  هر قلم «رخواستیمقدار د»کاربر می توانید « رسیدر حال بر»در وضعیت  .14

 تغییر دهد:

 شما می توانید تمامی اطالعات را تغییر دهید. «در حال بررسی»در وضعیت  :توجه

  



 را بزنید.« محاسبه شرایط»گزینه  یدی هر قلم بافبرای نمایش  .11

 می باشد، برای «عالمیه قیمتا»در  «فی»نداشتن  ،اگر محصولی فی نداشته باشد، دلیل آن «محاسبه شرایط»توجه: بعد از زدن 

 تماس بگیرید. (4170داخلی)سلمان زادهرفع این مشکل با آقای 

  



 باید مطابق زیر عمل نمایید: «بسته شده»به وضعیت  «درحال بررسی»برای تغییر وضعیت از  .16

 به صورت اتوماتیک صادر می شود. «فروش حواله»، «تایید»وجه: پس از ت

 

  



 «فروش حواله». در صورت نیاز به ویرایش، ابتدا باید وجود نداردجام هیچ ویرایشی ان امکان «سته شدهب»در وضعیت  توجه:

 انجام دهید:شود. از مسیر زیر می توانید این کار را  پاکمتصل به این درخواست 

 نمایش روابط .1

  



را پاک کنید، سپس سند  «حواله فروش»را مشاهده می نمایید، ابتدا  مربوطه«درخواست فروش»سناد مرتبط به این ا .2

 .شت دهیدبرگ «حالت بررسی»را به  تغییر میکند، در ادامه باید سند «شده تایید»درخواست فروش به حالت 

 

  



 از قسمت زیر اقدام نمایید: «حواله فروش»برای مشاهده  .17

 حواله فروش _فهرست ها _عملیات فروش _فروش و خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 حواله است، مطابق تصویر زیر عمل نمایید:«شده تایید»قرار دارد، مرحله بعد «شده ثبت»سند در وضعیت  .11

 می شود. انجامثبت رزرو باشد  موجودیاگر کاالی مورد نظر دارای  «تایید حواله»پس از  توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



را انتخاب کرده تا فاکتور مربوطه صادر  «فاکتورصدور »از قسمت سایر عملیات، گزینه ، در حواله فروشمطابق تصویر .19

 شود:

 

 

  



 تغییر می کند. «ثبت شده»به  فاکتوروضعیت  در نهایت ، می نماییم  saveنظر را سپس سند مورد 

 

 

  



 ل کنید:، مطابق تصویر عم «فاکتور فروش»برای تایید  .21

 

 

  



 به صورت اتوماتیک صادر می شود: «مجوز خروج»،  فاکتور فروشپس تایید  .21

 

 

  



  





 


