
 پروسه ایجاد و ارسال خریدار از طریق اپلیکیشن ثبت سفارش 

  

 ثبت سفارش به دو صورت انجام میشود:   در اپلیکیشنخریدار   

   تعریف خریدار با ایجاد حساب مستقیم  •

  تعریف خریدار با ایجاد حساب دو مرحله ای   •

 

   تعریف خریدار با ایجاد حساب مستقیم 

اادا  تعریف خریدار با ایجاد حسااب مساتقیم ایونونه اسات خه خریدار ارسااه اادا ار اندروید به صاورت  عاه

و در برنامه تدبیر دینر نیار به   و پروساه ایجاد حسااب  ا ار یریو وب سارویو صاورت مینیرد  ارسااه میشاود

  عاه خردا خریدار ندارد. 

اپشان  برای ایوکه خریدار به صاورت مساتقیم تعریف ااود باید ساه اپشان  عاه باااد خه اپشان اوه استام  اسات و

 اپشن اختیاری  عاه بااد.   ون ددوم و سوم به صورت اختیاری است وس  حتما باید یک  ار ای

   (استام )  عاه ادا مشتری ایجاد ادا ار سیستم اندروید به صورت خودخار -1

 (اختیاری) اد سر  صل حسابداری بصورت خودخارایج -2

   (اختیاری)ایجاد تفصیل  اواور به صورت خودخار  -3

  

ر  خ دکا فعال شند  مشنترا ایجاد شندز از سنیسنتم اددروید به  ن ر   <ل  اپشنن او

   خریداراا و  رواودگاا <مووی خرید و  روش / انبار  <مدیریت توظیمات برنامه 

  این اپشن استام  است و برای تعریف خریدار با ایجاد حسا ب مستقیم باید  عاه بااد . 

ار  ایجاد سنرفلنح حسنابدارا به  ن ر  خ دک <اپشنن دو  

  خلیک راست  رم خریداراا و  رواودگاا



ایجاد تفلنیل  شنواور به  ن ر  خ دکار   <اپشنن سن    

   خلیک راست  رم خریداراا و  رواودگاا

  

  

  

  

تافصااایالا   توضیحات    ایاجاااد 

  به صااورت  اااواور

  خودخا ر

  صل ایجاد سر 

 به حسابداری

 ر صورت خودخا

 ایجاد خریدار به صورت دو مرحله ا ی 

  

 0  0 

ااواور به   اگر در  رم تفصایل  ااواور ااا اط ساوری ونود نداااته باااد یک تفصایل  -1
   اسم خود خریدار ایجاد میکود

خریدار    اگر در  رم توها یک حسااب ونود داااته باااد نماا تفصایل  ااواور را برای -2
   انت اب میکود

انت اب تفصایل  ااواور   "تعداد تفصایل  ااواورنای  رم  در حاه حاضار و در حاست  خه   -3

ارساااه    امکاابیشااتر اریک مورد بااااد برنامه یک پینام نماید میدند و     "  اااا اط

 .  اندروید نیستخریدار ار  

 در مورد بریرف خردا این مشکل راا نای پیشوهادی ارائه ادا :

توسا     انت اب تفصایل  ااواور ااا اطدر قسامت  ار تدبیر یک  ار حسااب نای   -1

مدیر سایساتم انت اب ااود و پو ار تعریف خریدار توسا  ویتیتور نماا حسااب  

 به صورت ارساه ادا ار یریو اپلیکیشن پر ادا بااد

در اپلیکیشن اندروید بار اود و خود    انت اب تفصیل  اواور اا اطایوکه سیست   -2

 حساب خاط تفصیل  را انت اب خود  ویتیتور

  در  رم تفصایل  ااواور ااا اط ساوری ونود نداااته بااادمانود حاست اوه خه  -3

 اواور به اسم خود خریدار ایجاد میکود یک تفصیل 

 

 بعد ار بررس  نلسه با خانم نوروری و خانم  رانان   

انت اب  باااد سیسات  در صاورت  خه خاربر درخواسات  مبو  بر این حا ت داااته  

و ویتیتور با داند قبل  ار    در اپلیکیشان اندروید بار ااود  تفصایل  ااواور ااا اط

 نانب مدیر سیستم گتیوه مورد نظر را انت اب خود.

  

 1  0 



نااری "برای خادناای ویژا     "اب ی ویژا  ساااتعریف ح"اگر حسااااب  در  رم    -1

انت اب اادا باااد   "بساتانکاراا تجاری "و     "بدنکاراا تجاری "و   "ااا اط 

  نماا حساب برای خریدار انت اب میشود 

اگر حساااب  در تعریف حساااب نای ویژا متصاال نبااااد برای خریدارحساااب   -2

   نمیسارد؟ 

 ؟؟؟؟

 0  1 

حسااب   باااود خلیه موارد کخر اادا در با   ه برای ایجاداگر دو تا اپشان نمتماا  عاه  

و  ه برای ایجاد تفصایل  ااواور برای این مورد نم صادی میکود و اگرحسااب  در تعریف  

انت اب تفصایل  ااواور    حساابهای ویژا متصال نباااد و تعداد تفصایل  نای ااواور در  رم

 وید را ندارد.   اندر اا اط بید ار یک مورد بااد انارا ارساه خریدار ار

 1  1 

  

  

 تعریف خریدار  دو مرحله اا: 

اندروید  در این حاست خریدار ارسااه اادا ار اندروید ریر  عاه ارسااه میشاود و در  رم خریداراا ارسااه اادا ار

در تدبیر نیار به  عاه سااری دارد و برای ارسااه خریدار به صاورت دو مرحله ای نیار به  عاه اادا یک اپشان 

 دارد: 

  تعریف سریع مشترا از فر  هاا عملیات  -1

  خریداراا و  رواودگاا <-خرید و  روش / انبار  <-مدیریت توظیمات برنامه 

در ریر    عاه خردا خریدار حسااب خریدار را بدنکاراا متفرقه در نظر مینیرداگر این اپشان  عاه باااد بعد ار 

  این صورت بعد ار  عاه خردا خریدار نیچ حساب  برای خریدار نمیسارد. 

  

 

 

 

 

 

  

 



 عاه ادا  

مشتری 

ایجاد ادا  

ار سیستم  

اندروید به  

صورت  

 خودخار 

ایجاد  

سر صل 

حسابداری 

به صورت 

 خودخار 

ایجاد  

تفصیل   

اواور به 

صورت  

 خودخار 

تعریف  

سریع 

مشتری ار 

 رم نای 

 عملیات  

 توضیحات 

یک پینام خوا نماید میدند و خاربر انارا ارساه خریدار را ندارد  وا خل اپشن   • 0 0 0 0

 نای مربویه ریر  عاه است و حساب  برای خریدار  ساخته نمیشود 

  داریخر فی حساب در تعر جادیبا ت جه به عد  ا "متن پینام نماید دادا ادا :   •

 "دی ریتماس بگ  ستم یس ری وج د ددارد. لطفا با مد داریخر جادیامکا  ا

 

 

 .در این حاست خاربر باید این پینام را ببیود •

ب    0 0 1

 تاثیر
 میشود تمام موارد کخر ادا در حاست قبل برای این حاست نم انرا   •

فعال شد  مشترا ایجاد شدز از سیستم اددروید  "اپشن    با  عاه بودا   وا •

نیج حساب و یا تفصیل  اواوری برای خاربر ساخته نمیشود و    " به   ر  خ ردکار 

     عاه بودا این اپشن به توهای  خاربرد ندارد.

 



حاست بستن  به این برای این حاست دو ارط ونود دارد خه ارساه خریدار در این   • 0 0 1 0

 دو ارط دارد: 

به   جارا اشخاصیا    بدهکارا  تجارایا    بستادکارا  تجاراخدنای ویتا     •

 حساب  وابسته ادا اند و یا وابسته نشدا اند. 

اگر وابسته نشدا بااود خاربر انارا ارساه خریدار ار سمت اندروید را ندارد و یک  •

بستادکارا   " ژزیو اکدهاپینام خوا به خاربر نماید دادا میشود. :  

 وابسته دشدز ادد   به حساب "اشخاص اجار"  ایو   "ابدهکارا  تجار "، "اتجار

 

خاربر انارا ارساه خریدار را    اگر وابسته بااود و اا حساب دارای ریر مجموعه نبااد •

دارد خه ار اندروید به صورت ریر  عاه ادا ارساه میشود و نیار به  عاسساری دارد و  

یک حساب به نام خود خریدار  ارساه ادا ساخته میشود و بعد ارساه یک پینام به  

آ     شد وامکا  فراخ اد  دییارسال و تا   داریخر"خاربر نماید دادا میشود :  

 "وج د دارد

 
 

ب    0 1 1

 تاثیر
برای این حاست دو ارط ونود دارد خه ارساه خریدار در این حاست بستن  به این    •

 دو ارط دارد: 

به   جارا اشخاصیا    بدهکارا  تجارایا    بستادکارا  تجاراخدنای ویتا     •

 حساب  وابسته ادا اند و یا وابسته نشدا اند. 

اگر وابسته نشدا بااود خاربر انارا ارساه خریدار ار سمت اندروید را ندارد و یک    •

بستادکارا   " ژزیو اکدهاپینام خوا به خاربر نماید دادا میشود. :  

 وابسته دشدز ادد   به حساب "اشخاص اجار"  ایو   "ابدهکارا  تجار "، "اتجار



 

رساه خریدار به صورت تک مرحله ای )مستقیم( را ااگر وابسته بااود خاربر انارا   •

  خود خریدار  دارد خه ار اندروید به صورت  عاه ادا ارساه میشود و یک حساب به نام  

ارساه ادا ساخته میشود و بعد ارساه یک پینام به خاربر نماید دادا میشود :  

 " آ  وج د دارد   شد وامکا  فراخ اد  دییارسال و تا دار یخر"

 

 حساب ساخته ادا خود را ببیود  اندرویدو خاربر میتواند در بردار حساب در     •

برای این حاست سه ارط ونود دارد خه ارساه خریدار در این حاست بستن  به این  • 0 1 0 0

 سه ارط دارد: 

:  در این حاست یک تفصایل     باشندخال    تفلنیل  شنواور اشنخاصادتخاب فر      •

میساارد و بعد ار ارسااه یک   در تدبیر ااواور با نام خود خریدار ارسااه اادا ار اندروید

   شند وامکا  فراخ اد  دییارسنال و تا  داریخر"پینام به خاربر نماید دادا میشاود :  

ساااب  و بعد ار دیدا این پینام باید خریدار ایجاد ااادا در بردار ح  "   آ  وج د دارد

 خود  در اندروید دارای تفصیل  اواور با نام خود بااد.

 

در این حاست یک داشنته باشند:  یک سنطر    تفلنیل  شنواور اشنخاص ادتخاب   فر  •

و تفصیل  اواور ایجاد ادا  را  خریدار ارسااه ادا  ساخته میشود  تفصایل  ااواور با نام  

قرار میدند و   ادتخاب تفلنیل  شنواور اشنخاصریر مجموعه تفصایل  ااواور در  رم  

شند  دییارسنال و تا  داریخر"بعد ار ارسااه یک پینام به خاربر نماید دادا میشاود :  

و بعد ار دیدا این پینام باید خریدار ایجاد اادا    "   آ  وج د دارد   وامکا  فراخ اد

ردار حسااب خود  در اندروید دارای تفصایل  ااواور با نام تفصایل  ااواور مونود در  در ب

 باادتفلیل  شواور اشخاص  رم  



 
در این  داشنته باشند : بیش از یک سنطر    تفلنیل  شنواور اشنخاص ادتخاب   فر 

   رم در نوناام  عاه خردا خریدار در تدبیرارسااااه خریدار ار اندروید یک   بعاد ارحاست  

تفلنیل  شنواور    ادتخاب  بار میشااود و سیساات تفصاایل  اااواورنای مونود در  رم

را به خاربر نماید میدند و خاربر باید یک سااور را انت اب خود تا تفصاایل     اشنخاص

ااواور سااخته اادا خه به نام خود خریدار اسات ریر مجموعه این تفصایل  ااواور قرار  

 دییارسنال و تا  داریخر"اید دادا میشاود:  بنیرد و بعد ار ارسااه یک پینام به خاربر نم

و بعد ار دیدا این پینام باید خریدار ایجاد   "   آ  وج د دارد   شند وامکا  فراخ اد

 ادا در بردار حساب خود  در اندروید دارای تفصیل  اواور با نام خود خریدار بااد.

 

 
ب    1 0 1

 تاثیر
خریدار در این حاست بستن  به این برای این حاست سه ارط ونود دارد خه ارساه   •

 سه ارط دارد: 

:  در این حاست یک تفصایل     باشندخال    تفلنیل  شنواور اشنخاصادتخاب فر      •

ااواور با نام خود خریدار ارسااه اادا ار اندروید میساارد و خریدار به صاورت  عاه ارسااه  

ارسنال و   داریخر"میشااود و بعد ار ارساااه یک پینام به خاربر نماید دادا میشااود :  

و بعد ار دیدا این پینام باید خریدار    "   آ  وج د دارد   شند وامکا  فراخ اد دییتا

 ایجاد ادا در بردار حساب خود  در اندروید دارای تفصیل  اواور با نام خود بااد.

 

در این حاست یک داشنته باشند:  یک سنطر    تفلنیل  شنواور اشنخاص ادتخاب   فر  •

و تفصیل  اواور ایجاد ادا  را  رسااه ادا  ساخته میشود  خریدار اتفصایل  ااواور با نام  

قرار میدند و   ادتخاب تفلنیل  شنواور اشنخاصریر مجموعه تفصایل  ااواور در  رم  

خریدار به صاورت  عاه ارسااه میشاود و بعد ار ارسااه یک پینام به خاربر نماید دادا  

و بعد ار    "   آ  وج د دارد   شند وامکا  فراخ اد دییارسنال و تا  داریخر"میشاود : 

دیدا این پینام باید خریدار ایجاد ادا در بردار حساب خود  در اندروید دارای تفصیل  

 باادتفلیل  شواور اشخاص اواور با نام تفصیل  اواور مونود در  رم  

 



در این  داشنته باشند : بیش از یک سنطر   تفلنیل  شنواور اشنخاص ادتخاب   فر  •

حاست نونام ارسااااه خریدار ار اندروید یک دیاسوا بار میشاااود و سیسااات تفصااایل   

را به خاربر نماید میدند    تفلنیل  شنواور اشنخاص ادتخاب  ااواورنای مونود در  رم

و خاربر باید یک سااور را انت اب خود تا تفصاایل  اااواور ساااخته ااادا خه به نام خود  

خریدار اساات ریر مجموعه این تفصاایل  اااواور قرار بنیرد و خریدار به صااورت  عاه  

ارسنال   داریخر"ارسااه میشاود و بعد ار ارسااه یک پینام به خاربر نماید دادا میشاود:  

و بعاد ار دیادا این پیناام باایاد    "    آ  وج د دارد   د وامکنا  فراخ ادشنن  دیینو تنا

خریدار ایجاد اادا در بردار حسااب خود  در اندروید دارای تفصایل  ااواور با نام خود  

 خریدار بااد

 
بدهکارا   یا    بستادکارا  تجارادر این حاست اگر در  رم خدنای ویتا حسابهای   • 0 1 1 0

به حساب  وابسته بااود و اا حساب دارای ریر مجموعه    اشخاصجارا یا    تجارا

وس  حساب و تفصیل  اواور برای  بااد انارا ایجاد خریدار در تدبیر دادا میشود  

در   ر  استفادز  و یک پینام به خاربر نماید دادا میشود :  خریدار ساخته نمیشود  

به عو ا     شدز  حساب ادتخاب  از تفلیل  شواور براا خریدارا  و فروشودگا 

بدهکارا  تجارا یا بستادکارا  تجارا دباید داراا زیر     جارا اشخاص یا

مجم عه باشد. لطفا با استفادز از فر  تعریف حسابهاا ویژز حساب مواسب  را  

"ایجاد تفصییل شناور به صورت  ا ایوکه گزیوه ی د  یبراا این موظ ر ادتخاب کو

خاربر انارا ارساه خریدار را دارد وس     نم  رویددر اند    را غیر فعال کوید.  خودکار"  

 در نونام  عاه خردا خریدار پینام با  نماید میدند  

 

بدهکارا   یا    بستادکارا  تجارااگر حساب متصل ادا در خدنای ویژا به   •

ریر مجموعه ندااته بااد نماا حساب برای خریدار در    جارا اشخاصیا    تجارا

 نظر گر ته میشود. 

 حاست توضیح دادا ادا انرا میشود.   3تفصیل  اواور نم  برای   •



ب    1 1 1

 تاثیر
 "و   "ایجاد سنرفلنح حسنابدارا به  ن ر  خ دکار" در این حاست خه اپشان     •

فعال شند  "   عاه اسات و اپشان  "اپشنن ایجاد تفلنیل  شنواور به  ن ر  خ دکار

اگر    اساتنم  عاه   "مشنترا ایجاد شندز از سنیسنتم اددروید به  ن ر  خ دکار

به یک   بسننتادکارا  تجاراو یا   بدهکارا  تجارایا     جارا اشننخاصحسااابهای  

حسااب متصال باااود و اا حسااب دارای ریر مجموعه باااد امکاا ایجاد خریدار  ه ار  

تادبیر و  اه ار انادرویاد ونود نادارد و در تادبیر یاک  پیناام خواا نوناام ایجااد خریادار  

ز از تفلنیل  شنواور براا خریدارا  و در  ن ر  اسنتفادنماید دادا میشااود:  

بدهکارا  تجارا    به عو ا  جارا اشخاص یا   حساب ادتخاب شدز  فروشودگا 

یا بسنتادکارا  تجارا دباید داراا زیر مجم عه باشند. لطفا با اسنتفادز از فر   

ا ی د یتعریف حسننابهاا ویژز حسنناب مواسننب  را براا این موظ ر ادتخاب کو

 را غیر فعال کوید.  تفصییل شناور به صورت خودکار" "ایجاد ایوکه گزیوه 

 

و یاا    بندهکنارا  تجنارایاا     جنارا اشننخناصدر حااسات دینر اگر حساااابهاای   •

به یک حساااب متصاال بااااود و اا حساااب دارای ریر مجموعه    بسنتادکارا  تجارا

نبااد برای خریدار نماا حساب متصل ادا قرار دادا میشود و اگر یک سور در داخل  

ااواور به نام خریدار میساارد  باااد یک تفصایل    ادتخاب تفلنیل  شنواور اشنخاص رم  

قرار    شنخاصادتخاب تفلنیل  شنواور او ریر مجموعه تفصایل  ااواور مونود در  رم  

در رماا     ادتخاب تفلیل  شواور اشخاصمیدند و اگر بیشتر ار یک سور داخل  رم  

ایجاد یک سیسات ار تفصایل  نای ااواور بار میشاود و خاربر باید یک  را انت اب خود و  

تفصایل  ااواوری خه برای خریدار سااخته میشاود ریر مجموعه ساور انت اب اادا قرار  

 مینیرد.

 

دااته بااد  ه ار    بدهکارا  متفرقهدر این حاست اگر ارخت ناری حساب      • 1 0 0 0

برای خریدار در نظر گر ته میشود     بدهکارا  متفرقهتدبیر و  ه ار اندروید حساب  

در ریر این صورت نونام ارساه خریدار ار اندروید یک پینام به خاربر نماید دادا  

  متفرقه امکا  ایجاد خریدار  با ت جه به عد  ایجاد حساب بدهکارا میشود :

 وج د ددارد. 



 

بدهکارا   در این حاست نونام ایجاد خریدار ار تدبیر اگر ارخت ناری حساب   •

 ندااته بااد نیچ حساب و یا تفصیل  اواوری برای خریدار ساخته نمیشود.  متفرقه

ب   )1 0 0 1

 (تاثیر
خریدار را ندارد  وا خل اپشن  یک پینام خوا نماید میدند و خاربر انارا ارساه      •

 نای مربویه ریر  عاه است و حساب  برای خریدار  ساخته نمیشود 

  داریخر فی حساب در تعر جادیبا ت جه به عد  ا "متن پینام نماید دادا ادا :   •

 "دی ریتماس بگ  ستم یس ری وج د ددارد. لطفا با مد داریخر جادیامکا  ا

 

 .پینام را ببیوددر این حاست خاربر باید این   •

دااته بااد  ه ار تدبیر    بدهکارا  متفرقهدر این حاست اگر ارخت ناری حساب   • 1 0 1 0

برای خریدار در نظر گر ته میشود  در ریر    بدهکارا  متفرقهو  ه ار اندروید حساب  

با   ار اندروید یک پینام به خاربر نماید دادا میشود :  این صورت نونام ارساه خریدار

 ت جه به عد  ایجاد حساب بدهکارا  متفرقه امکا  ایجاد خریدار وج د ددارد. 



 

بدهکارا   حساب    ارخت ناری  در این حاست نونام ایجاد خریدار ار تدبیر اگر •

 ساخته نمیشود.  خریدارندااته بااد نیچ حساب و یا تفصیل  اواوری برای    متفرقه

ب   )  1 0 1 1

 (تاثیر
برای این حاست دو ارط ونود دارد خه ارساه خریدار در این حاست بستن  به این  •

 دو ارط دارد: 

به   جارا اشخاصیا    بدهکارا  تجارایا    بستادکارا  تجاراخدنای ویتا     •

 حساب  وابسته ادا اند و یا وابسته نشدا اند. 

اگر وابسته نشدا بااود خاربر انارا ارساه خریدار ار سمت اندروید را ندارد و یک    •

بستادکارا   "  ژایو  یخدناپینام خوا به خاربر نماید دادا میشود. :  

 وابسته نشدا اند    به حساب  اشخاص اجار  ایو    "ابدهکارا  تجار"،"اتجار

اگر وابساته باااود خاربر انارا رسااه خریدار به صاورت تک مرحله ای )مساتقیم( را   •

دارد خه ار اندروید به صااورت  عاه ااادا ارساااه میشااود و یک حساااب به نام حساااب  

متصال اادا در خدنای ویژا برای خریدار ارسااه اادا سااخته میشاود و بعد ارسااه یک 

   شند وامکا  فراخ اد  دییارسنال و تا  داریخر"پینام به خاربر نماید دادا میشاود :  

 "آ  وج د دارد

 
دااته بااد  ه ار تدبیر    بدهکارا  متفرقهدر این حاست اگر ارخت ناری حساب   • 1 1 0 0

برای خریدار در نظر گر ته میشود  در ریر    بدهکارا  متفرقهو  ه ار اندروید حساب  

با   این صورت نونام ارساه خریدار ار اندروید یک پینام به خاربر نماید دادا میشود :

 ت جه به عد  ایجاد حساب بدهکارا  متفرقه امکا  ایجاد خریدار وج د ددارد. 

  متفرقه  بدهکارا حساب    ارخت ناری  در این حاست نونام ایجاد خریدار ار تدبیر اگر

 ساخته نمیشود.  خریدارندااته بااد نیچ حساب و یا تفصیل  اواوری برای  



 

  "تعریف سنریع مشنترا از فر  هاا عملیات  "به یور خل  با  عاه بودا اپشان     •

بدنکاراا متفرقه برای خریدار ساااخته میشااود و تفصاایل  اااواور برای   ق  حساااب  

   خریدار در نظر گر ته نمیشود.

ب   )1   1 0 1

 (تاثیر
برای این حاست سه ارط ونود دارد خه ارساه خریدار در این حاست بستن  به این  •

 سه ارط دارد: 

:  در این حاست یک تفصایل  ااواور با    باشندخال   فر  تفلنیل  شنواور اشنخاص   •

نام خود خریدار ارساه ادا ار اندروید میسارد و خریدار به صورت  عاه ارساه میشود و  

شند  دییارسنال و تا  داریخر"ک پینام به خاربر نماید دادا میشاود :  بعد ار ارسااه ی

و بعد ار دیدا این پینام باید خریدار ایجاد اادا    "   آ  وج د دارد   وامکا  فراخ اد

 در بردار حساب خود  در اندروید دارای تفصیل  اواور با نام خود بااد.

در این حاست یک تفصایل   داشنته باشند: یک سنطر    فر  تفلنیل  شنواور اشنخاص •

ایجاد میشاود و    تفلنیل  شنواور اشنخاصااواور با نام تفصایل  ااواور مونود در  رم  

به صاورت  عاه ارسااه میشاود و بعد ار ارسااه یک پینام به خاربر نماید دادا  خریدار  

و بعد ار    "   آ  وج د دارد   شند وامکا  فراخ اد دییارسنال و تا  داریخر"میشاود : 

دیدا این پینام باید خریدار ایجاد ادا در بردار حساب خود  در اندروید دارای تفصیل  

 باادتفلیل  شواور اشخاص ر  رم  اواور با نام تفصیل  اواور مونود د

در این حاست نونام ارسااه  داشنته باشند : بیش از یک سنطر  فر  تفلنیل  شنواور اشنخاص

تفلنیل   خریدار ار اندروید یک دیاسوا بار میشاود و سیسات تفصایل  ااواورنای مونود در  رم  

را به خاربر نماید میدند و نر  ساوری خه توسا  خاربر انت اب ااود نماا    شنواور اشنخاص

تفصایل  ااواور برای خاربر ایجاد میشاود و خریدار به صاورت  عاه ارسااه میشاود و بعد ار ارسااه  

آ     شند وامکا  فراخ اد  دییارسنال و تا  داریخر"یک پینام به خاربر نماید دادا میشاود:  

این پیناام باایاد خریادار ایجااد اااادا در بردار حسااااب خود  در    و بعاد ار دیادا  "   وج د دارد

تفلنیل  شنواور   اندروید دارای تفصاایل  اااواور با نام تفصاایل  اااواور انت اب ااادا ار  رم

 بااد.اشخاص 



دااته بااد  ه ار تدبیر    بدهکارا  متفرقهدر این حاست اگر ارخت ناری حساب   • 1 1 1 0

برای خریدار در نظر گر ته میشود  در ریر    بدهکارا  متفرقهو  ه ار اندروید حساب  

با   این صورت نونام ارساه خریدار ار اندروید یک پینام به خاربر نماید دادا میشود :

 ت جه به عد  ایجاد حساب بدهکارا  متفرقه امکا  ایجاد خریدار وج د ددارد. 

 
  بدهکارا  متفرقهحساب    ارخت ناری  ن حاست نونام ایجاد خریدار ار تدبیر اگردر ای

 ساخته نمیشود.  خریدارندااته بااد نیچ حساب و یا تفصیل  اواوری برای  

  "تعریف سنریع مشنترا از فر  هاا عملیات  "به یور خل  با  عاه بودا اپشان     •

تفصاایل  اااواور برای   ق  حساااب بدنکاراا متفرقه برای خریدار ساااخته میشااود و  

 خریدار در نظر گر ته نمیشود.

ب   )1 1 1 1

 (تاثیر
ایجاد سنرفلنح    "در این حاست تمام موارد کخر ااادا در توضاایحات اپشاان نای •

به     "ایجاد تفلنیل  شنواور به  ن ر  خ دکار"و    "حسنابدارا به  ن ر  خ دکار

صاورت ندا بررسا  میشاود و برای نر خدام یبو موارد کخر اادا حسااب یا تفصایل   

 اواور میسارد

 

  


