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تحت عملکرد نرم افزار تدبیر طراحی و پیاده سازی   انبارگردانیاپلیکیشن به منظور سهولت ورود اطالعات در انبارگردانی، 

 . توضیح داده خواهد شد انبارگردانی  نحوه استفاده از اپلیکیشن شده است در ادامه

 اولیه  تنظیمات

الزم است اطالعات وب سرویس در پیکربندی شبکه وارد    ، با نرم افزار تدبیر  اپلیکیشنبرای برقراری ارتباط نسخه  ابتدا  

الزم به توضیح است این اطالعات توسط بخش دیتابیس تدبیر، برای هر شرکت انحصارا تهیه شده و در اختیار کاربران قرار  شود.  

در زمان اجرای برنامه   تنظیمات،یعنی فرم    اولین فرم  همانطور که در تصویر زیر مشاهده میفرمایید این اطالعات در  .خواهد گرفت

 ثبت و ذخیره انجام میشود: 



 

 انبارگردانیاپلیکیشن  کلمه عبور تعریف شده وارد    ،کاربرینام  کاربر میتواند با وارد نمودن    پس از ذخیره تنظیمات باال 

 تدبیر شود:

از طریق نرم افزار حسابداری تدبیر از منوی مدیریت کاربران،    که  وارد شودالزم بذکر است نام کاربری میبایست به التین  

 کاراکتر باشد.   6حداقل  باید  نیزنام کاربر سرویس وب قابل تعریف می باشد و کلمه عبور 



 

مطابق تصویر زیر قابل   از پایین صفحه، تنظیمات کاربری و گزارشات، انبارگردانی بخش  ،تدبیر انبارگردانیاپلیکیشن با وارد شدن به 

  مشاهده می باشد: 



 

 تنظیمات کاربری 

 د: ظیمات کاربری می شویتنوارد صفحه  گزینه  با انتخاب

 ز



 

 مدیریت شرکت و دوره مالی •

دسترسی دارد قابل  آن   تمامی شرکتها و دوره های مالی که بهدر این صفحه کاربر با انتخاب این گزینه و  

 تغییر دهد. انتخاب یا را  مورد نظرمیتواند شرکت یا دوره مالی مشاهده می باشد و کاربر 

 ز



 
 به شرکت و دوره مالی، اولین شرکت ورود به برنامه، با توجه به دسترسی های کاربر  اولین  در هنگام  الزم بذکر است  

برای ورود کاربر    خودکار دسترسی داشته باشد، بصورت  آن    که کاربر به و دوره مالی جاری )با توجه به تاریخ سرور(  

به کاربر  خطای عدم دسترسی به شرکت    ، انتخاب میکند. در صورتی که کاربر به هیچ شرکتی دسترسی نداشته باشد

 . نمایش داده میشود

 تنظیمات •

تم   -در این صفحه کاربر میتواند اندازه قلم )کوچک، استاندارد، بزرگ( و رنگ پس زمینه با انتخاب گزینه تنظیمات 

 .تیره( برنامه را تغییر دهد -)روشن 



 
 تماس با ما  •

 این صفحه سایت شرکت را بارگذاری میکند.

 خروج از حساب کاربری  •

 کاربری خود خارج شود.با تایید این فرم کاربر میتواند از حساب 

 انبارگردانی 

  :دوارد بخش انبارگردانی می شوی با انتخاب گزینه 



 

 به شرح ذیل میباشد: مطابق تصویر فوق   گزینه های های موجود در بخش انبارگردانی برنامه

 اول تگ  ورود اطالعات شمارش •



 دومتگ ورود اطالعات شمارش   •

 سوم تگ  ورود اطالعات شمارش •

 انبارگردانی گزارش   •

می شویم و بایستی   پارامترهای ورود اطالعات شمارش تگ اول با انتخاب گزینه ورود اطالعات شمارش تگ اول وارد صفحه

  .انتخاب نمایید جستجوو سپس دکمه انتخاب  را ... انبار و قفسهمانند  مورد نظر  پارامترهای ورودی

 

  :قابل رویت است کاالهایی که تگ برای آنها ایجاد شده هایاول تا سوم رکورد تگ در فرم های ورود اطالعات شمارش



 

 قابلیتت  ،در فرم اطالعات بیشترفرم زیر نمایش داده میشود.  ر،  روی هر سط "اطالعات بیشتر"  با کلیک برروی  ،مطابق تصویر فوق 

برای این کار تعداد شمارش شده را در اپلیکیشن وارد نموده   تغییر مقادیر شمارش شده و مقدار فرعی اول و دوم وجود دارد.  و  ورود

اول و    یقاادار فرعاا م   مشاااهده  "و پیغام ثبت شد مشاهده میشود و همچنین در زمانی که آپشن   انتخاب نماییدو دکمه ثبت را  



ه می باشد و میتتوان تعتداد دعی اول و مقدار فرعی دوم قابل مشاهمقدار فر  ،فعال باشد  ویندوزراست ایجاد تگ در    در کلیک  "دوم

  را از طریق اپلیکیش نیز ثبت نمود. آنهاشمارش 

  

بستگی به فعال بودن آپشن  پارامترهای ورودی اطالعات شمارش تگها مشاهده سریال اول در فرم فیلتر   ،الزم بذکر است

 .  دارددر ایجاد تگ سیستم ویندوز   "انبارگردانی به تفکیک سریال اول "



در ایجاد تگ سیستم  "انبارگردانی به تفکیک قفسه  "بستگی به فعال بودن آپشن نیز در فرم فیلتر قفسهمشاهده همچنین 

 .  داردویندوز 

 

 نمایش مغایرت ها 

 است.  قرار داده شده  فرمهای شمارش تگ هابر روی  مغایرت هانمایش قابلیت   همچنین



 :مشاهده می شود  مغایرت نوع اولدر شمارش تگ اول 

تعداد شمارش شده ها در شمارش اول با موجتودی کتارت انبتار مقایسته متی گتردد و کاالهتایی کته   مغایرت نوع اول: •

 .نمایش داده میشود ندمغایرت دار

 ، و انتخاب نوع مغایرت فرم نوع مغایرت باز می شوددر فرم های شمارش تگ ها  با انتخاب بررسی مغایرت ها  

 

  :میدهدنمایش  آن را و نتیجه  دادهانجام فیلتر الزم را سیستم آن در صورت وجود مغایرت   و با انتخاب هر یگ از گزینه ها و تایید



 



بتا انتختاب  .انتخاب شتود کلیه اطالعاتدکمه   برگشت به وضعیت قبلی و خروج از وضعیت مشاهده مغایرت ها، از پایین فرمبرای  

   :سطرها نمایش داده شود این گزینه مجدد همه

 



 :مشاهده می شود مغایرت اول و دومو   مغایرت دوم  ،مغایرت اولدر شمارش تگ دوم  

 .در شمارش اول مغایرت داشتند نمایش داده میشود که  کاالهایی  :مغایرت اول •

کاالهایی که در شمارش دوم تعداد شمارش شده های آنها با موجودی کارت انبتار مغتایرت دارنتد نمتایش   :مغایرت دوم •

 .داده می شود

شمارش اول و شمارش دوم با هم مقایسه می شوند و کاالهایی که مغایرت دارنتد نمتایش داده متی   :مغایرت اول و دوم •

 .شود

 



 



 



 مشاهده می شود:  مغایرت دوم و سومو   مغایرت نهایی،  مغایرت دومدر شمارش تگ سوم 

 در شمارش دوم مغایرت داشتند نمایش داده میشود. که  کاالهایی  :مغایرت دوم •

کاالهایی که در شمارش سوم تعداد شمارش شده های آنها با موجودی کارت انبار مغایرت دارند نمتایش   :مغایرت نهایی •

 داده می شود.

شمارش دوم و شمارش سوم با هم مقایسه می شوند و کاالهایی که مغایرت دارند نمایش داده متی   :مغایرت دوم و سوم •

 شود.

 

 



 



 

 



 بارکد خوان

کتاالی   کمه بارکد خوانسپس زدن دن  ر صفحه ورود اطالعات شمارش تگ های اول تا سوم با زدد  استفاده از بارکدخوانبرای  

  گردد:میانتخاب جستجو و ال ثبت شده است سیستم ویندوز در معرفی کاال قبدر آن   دارای بارکد که شماره بارکد

 



میتوان تگ مورد نظتر   ،داشته باشد  دسترسی  به جستجو فرم هابرای مشاهده این امکان الزم است کاربر  در قسمت بارکدخوان که   

 شتده جستجو برای کاال بارکددارامکان ورود داده . حال دوارد فرم اطالعات بیشتر شویآن   پس از  و  هرا بر اساس بارکد کاال پیدا کرد

  فراهم می شود.

 



 

 گزارش انبارگردانی 

و بایستی ابتتدا بتا انتختاب انبتار و قفسته   دمی شویپارامترهای گزارش انبارگردانی  با انتخاب گزینه گزارش انبارگردانی وارد صفحه  

 .انتخاب نمایید جست و جو رامورد نظر را انتخاب و سپس دکمه پارامترهای  

 

 



 :استدر فرم ظاهر شده   ،کاالهای دارای مغایرت با موجودی انبار گزارش انبارگردانی تدبیر  هماننددر مورد گزارش انبارگردانی نیز 

 

مقتدار  یامقادیر شمارش شده مشاهده روی هر سطح و در فرم اطالعات بیشتر این فرم قابلیت   "اطالعات بیشتر"با کلیک برروی   

  وجود دارد.بر حسب انتخاب پارامترهای نوع مقدار فرعی اول و دوم، همچنین موجودی انبار 



 

و برای فیلتتر کتردن  الزم بذکر است فعال بودن پارامترهای قفسه و سریال اول و نوع مقدار فرعی اول یا دوم در گزارش انبارگردانی

  الیساار  کیاا به تفک  یانبارگردان  - قفسه  کیبه تفک  یانبارگردان  "آپشن های فعال بودن بهنمایش گزارش به ترتیب بستگی 

 . در ایجاد تگ انبار در ویندوز دارد  "اول و دوم یمشاهده مقدار فرع  - اول



 



 گزارشات

 به شرح ذیل میباشد: این بخشزارش های موجود در وارد بخش گزارشات می شوید و گ آیکن با انتخاب

 
 ز



 موجودی کال 

پارامترهای متورد نظتر را   و سپس با زدن آیکن    دوارد گزارش موجودی کاال می شوی  کاال  با انتخاب گزینه موجودی

 .انتخاب نماییدانتخاب و سپس دکمه جست و جو را 

 

 



   انتخابی مشاهده می گردد:با پارامترهای گزارش موجودی کاال 

 



 

 مشاهده نمایید:  را موجودی ابتدا دوره سطر کاال انتخابی میتوان موجودی ابتدا کاال با انتخاب گزینه  دیدر گزارش موجو

 



 مشاهده نمایید:  را سطر کاال انتخابی  مشخصات میتوان اطالعات بیشتربا انتخاب گزینه همچنین 

 



مقداری موجودی گزارش ید میتوان  ، موجودی مقداری کالگزارش موجودی کاال با انتخاب گزینه   در پارامترهای ،الزم بذکراست

 مشاهده نمایید: را کاال 

 



 مشاهده نمایید:  را سطر کاال انتخابی مشخصات یدمیتوان اطالعات بیشتربا انتخاب گزینه همچنین 

 

 

 

 



 کاردکس انبار

و سپس دکمه جستت و جتو را   تعیینپارامترهای مورد نظر را    و سپس با زدن آیکن    کاردکس انباربا انتخاب گزینه  

 .انتخاب نمایید

 

 



   با پارامترهای انتخابی مشاهده می گردد: کاردکس انبارگزارش 

 

 



را  کاال گزارش کاردکس مقداری  میتوانکاردکس مقداری  با انتخاب گزینه کاردکس گزارش  الزم بذکراست در پارامترهای

 مشاهده نمایید: 

 

 



 گردش کال 

پارامترهتای متورد نظتر را   و ستپس بتا زدن آیکتن    دکاال می شوی  گردشوارد گزارش  گردش کاال  زینه  گبا انتخاب  

 .انتخاب نماییدانتخاب و سپس دکمه جست و جو را 

 



   با پارامترهای انتخابی مشاهده می گردد: گردش کاالگزارش 

 



 مشاهده نمایید: انتخابی را کاردکس انبار سطر میتوان  کاردکس انباردر گزارش گردش کاال با زدن گزینه 

 

 



را  کاال مقداری  گردشگزارش  یدمیتوانمقداری   گردش کالبا انتخاب گزینه گردش کاال گزارش  پارامترهایالزم بذکراست در 

 مشاهده نمایید: 

 



مشاهده  انتخابی را کاالی سطر  مقداری کاردکسمیتوان  انبار مقداری  کاردکسبا زدن گزینه  مقداری  در گزارش گردش کاال

 نمایید: 

 

 



 خواب کال 

پارامترهای مورد نظر را انتختاب  و سپس با زدن آیکن  دمی شوی خواب کاالکاال وارد گزارش  خواببا انتخاب گزینه  

 .انتخاب نماییدو سپس دکمه جست و جو را 

 

 



   با پارامترهای انتخابی مشاهده می گردد: خواب کاال گزارش

 



 کالهای بدون گردش

 و ستپس بتا زدن آیکتن   دمتی شتوی  کاالهتای بتدون گتردشوارد گتزارش    گتردشکاالهای بدون  با انتخاب گزینه  

 .انتخاب نماییدپارامترهای مورد نظر را انتخاب و سپس دکمه جست و جو را 

 

 



   با پارامترهای انتخابی مشاهده می گردد: کاالهای بدون گردش گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مورد نیاز هر گزارش ی دسترسی ها  

 : مشاهده

 .برای گزارش متورد نظتر دسترستی مشتاهده نداشتته باشتد ،قرار داردآن    صورتی که گروهی که کاربر مربوط دردر  

 گزارش برای کاربر نمایش داده نمیشود.

 : جستجو

، کاربر نداشته باشد جستجوگزارش مورد نظر دسترسی   برای  ،قرار داردآن    در صورتی که گروهی که کاربر مربوط در

   ستجو در ستونهای گزارش را ندارد.مجوز الزم برای ج

 



  : فیلتر

، کتاربر نداشتته باشتد  فیلترگزارش مورد نظر دسترسی    برایقرار دارد  آن    در صورتی که گروهی که کاربر مربوط در

   مجوز الزم برای فیلتر در ستونهای گزارش را ندارد.

 
الزم به ذکر است که امکان جستجو و فیلتر در یک صفحه پیاده سازی شده است و درصورت عدم دسترسی کاربر به 

برای کاربر قابتل مشتاهده آن  )جستجو و فیلتر( بمنزله غیرفعال بودن این صفحه است و آیکون مربوط به  آنهاهر دو  

 نیست.

 

 

 



ت در نرم افزار حسابداری تدبیر در صفحه اصلی کلیک راست کرده  گزارشات ابتدا میبایسدسترسی برای الزم بذکر است 

قرار دارد( در فرم باز  آن  و با انتخاب گروه مربوطه )گروهی که کاربر در انتخاب نمود  مدیریت گروه ها سپس گزینه 

موجودی کال، شده، با توجه به در دسترس بودن ساب سیستم انبار یا خرید و فروش، از بخش فرم گزارش مورد نظر )

( را انتخاب کرده و سپس در بخش  کاردکس انبار، گردش کال، خواب کال، کالهای بدون گردش، انبارگردانی

 را به دلخواه برای گروه مورد نظر خود تغییر دهید.  مشاهده، جستجو، فیلترلیست دسترسی ها، دسترسی های 

شرکت( فعال باشد، برنامه فقط دسترسی های سیستم انبار را اگر هر دو ساب سیستم انبار و خرید و فروش برای کاربر)

  درنظر میگیرد )سیستم انبار به خرید و فروش اولویت دارد(.

 

 

 

 

 

 



 تنظیمات دسترسی کاربر به اپلیکیشن انبارگردانی در نرم افزار حسابداری تدبیر 

و  شتدهفعتال  انبااار یااا خریااد و فااروشسیستم    باید اطمینان حاصل کنید که در تدبیر  اپلیکیشن انبارگردانیاندازی  قبل از راه

استت کته در پنجتره آن    تتدبیر  در  س انبااارگردانییساارو. روش اطمینان از فعتال بتودن  در دسترس باشد  سرویس انبارگردانی

وارد صتفحه بعتد آن    فعال بودن با انتختابباشد و در صورت  فعال    »نام کاربر سرویس وب«  اصالحدکمه    »ایجاد/اصالح کاربر«

 .  فعال باشد نیز  سیستم انبارگردانیدسترسی ورود به  گزینه بایستی  شوید و  

 

 

 


