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 راهنمای استفاده از برنامه انبار 

 

 توضیح کلی

 و موجودی هر کدام را بطور جداگانه داشته باشید. به تعداد نامحدود انبار تعریف کنید.شما در این برنامه قادرید 

ده ، نام قبیل نام فروشناز انبار و کلیه اطالعات مربوط به رسید های کلیه حواله های ورود و حواله های خروج در برنامه انبار میتوان 

انبار را  و دوره ای عالوه بر آن می توان موجودی لحظه ای را ثبت کنید.و... تاریخ فاکتور و تخفیف آن  درخواست دهنده ، شماره فاکتور ،

 .دنموکاالی مشخصی را جستجو بر اساس تاریخ انقضا  تاریخ انقضا هر کاال را وارد سیستم نمود و . همچنین می توان مشاهده نموده

کرده و پس از پایان دوره و ایجاد دوره جدید  هبمحاسمنظور از دوره انبارگردانی این است که در یک بازه زمانی شما موجودی انبار خود را 

را طبق کاردکس و انبار  یک مورد خاص میزان موجودی اول دوره می توان می توانید موجودی دوره قبل را به دوره بعد انتقال دهید.

شما در هر لحظه می توانید گزارشات انبار را اجرا کرده و از وضعیت انبار خود مطلع بوده و تعداد ورودی ها و  گردانی مشاهده نمایید.

 خروجی های کاالی خود و سایر گزارشات آماری را استفاده نمایید.

 راه اندازی اولین دوره انبارگردانی

 را توضیح دهیم : توسط سیستم انبار گردانی اولین توضیحی الزم است مراحل آماده سازی برایقبل از هرگونه 

در ابتدا در برنامه تعاریف خدمات در قسمت انبار بخش ها ، انبار هر بخش را تعریف نمایید . )برای توضیحات بیشتر به راهنمای  .1

: در صورتی که انبار داروخانه بستری از انبار داروخانه سرپایی شما جدا می باشد ،  1نکته برنامه تعاریف خدمات مراجعه نمایید( . 

: در صورتی که شما  2نکته  دو انبار متفاوت به آنها اختصاص دهید.و میخواهید موجودی این دو انبار جداگانه محاسبه شود ، 

باشید ، می بایست به داروخانه بستری و داروخانه سرپایی جداگانه داشته می خواهید موجودی انبار مرکزی و انبار ققسه خود را 

تعربف نمایید  "انبار مرکزی"را اختصاص دهید  و سپس در لیست تعاربف بخشها ، بخشی با نام  "انبار قفسه "خود انباری با نام 

ت با ارائه خدمات به بیمار ، از در این صور اختصاص دهید . به آن "انبار مرکزی "و در در قسمت انبار بخش ها ، انباری با نام 

 موجودی انبار قفسه کم می شود.

دسترسی به انبار مورد نظر را بدهید . در برنامه تعاریف خدمات از قسمت تنظیمات پرسنل انبار ، به حال زمان این است که شما  .2

 دسترسی به انبارها به پرسنل مریوطه دسترسی الزم را بدهید . ، عمومی 
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و چنانچه دوره  برای انبار قفسه و انبار مرکزی ،  دوره انبار گردانی جدیدی را تعریف کنید AnbarPeriodListدر جدول  .3

 انبارگردانی دیگری به این کد انبار اختصاص داده شده است آن را غیر فعال کنید.

-Partال میکند ، در جدول انباری است که از انبار مرکزی درخواست کا AnbarListدر صورتی که انبار تعریف شده در  .4

List  بخشی به همان نام تعریف نمایید وPrgCodeAssign  قرار دهید. 3آن را عدد 

 تا اینجا مقدمات آماده سازی انبارگردانی را انجام شده است . حال به بررسی برنامه انبار می پردازیم.

 با ورود به برنامه صفحه زیر باز می شود :

 

 برنامه :آیتم های موجود در 

 ورود به انبار : برای ثبت و رویت اسناد ورودی 

 خروج از انبار : برای ثبت و رویت اسناد خروجی 

  تایید اسناد دریافتنی : برای تایید اسناد تبادل یافته دریافتی بین دو انبار 

 اول دوره : ایجاد سند انبارگردانی جهت نگهداری موجودی اول دوره 

  انبارموجودی : نمایش موجودی 

 کاردکس : نمایش کاردکس کلی و جزیی 

 درخواست کاال : برای درخواست کاال از انبار دیگر و رسیدگی درخواستهای ارسال شده از انبار های دیگر 

 دوره انبارگردانی : انتخاب دوره های انبارگردانی دسترسی داده شده به فرد ، بستن دوره فعال فعلی 

 انبار گزارشات : گزارشات تنظیم شده در 

  ثبت و تایید درخواست خرید از شرکت. پس از تایید خودکار تبدیل به رسید ورود میشود.: درخواست خرید 
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 انبار یورود سند

انواع رسید ورود که یک انبار داراست ، میتوان مشاهده نمود.این آیتم ها شامل رسید ورود جهت    در منوی در این صفحه

ثبت  ثبت رسید ورود ، اول دوره برای ثبت اطالعات انبارگردانی ، دریافت از انبار دیگر برای تبادالت بین انبار ها ، مرجوعی به انبار برای

 ی دریافتی از فروشنده ها.مرجوعی ها ، کمک و هدایا برای ثبت هدایا

. حال اطالعات مورد نیاز رسید از ار جدید تشکیل می شودببا این عمل کد رسید ان را بزنید. دکمه جدید رسید انبار برای تشکیل . 

 سایر اطالعات مورد نیاز را با کلیک روی قسمت نمایش جزییات وارد نمایید. کنید. واردقبیل نام فروشنده ، نام درخواست دهنده را 

 

در قستمت   حال دارو یا لوازم رسید خود را وارد نمایید. به این صورت که ابتدا خدمت مورد نظر خود را براساس نام و یا کد جستتجو نماییتد.  

بصورت بسته ای فروختته   پنبهمی شود را مشخص نمایید.بطور مثال  خریداری واحد ، شما میبایست واحدی که بر اساس آن این قلم جنس

پتس   در صورتی که بصورت کارتنی خریداری می شود و مبلغ کل براساس ) قیمت یک کارتن * تعداد کارتن( محاستبه میشتود.  می شود ، 

شتود و موجتودی انبتار بصتورت تعتداد بستته       مایید تا قیمت یک بسته معلتوم  شما می بایست از یک تبدیل واحد کارتن به بسته استفاده ن

بتا   نکته بسیار مهم آنست که با توجه به توضیحات داده شده شما میبایست در ابتدا در برنامه تعاریف خدمات برای هر خدمتمشخص شود.

آیتتم  نیتد . عرضته متی شتود را تعیتین ک     بته بیمتار  خدمت را براستاس آنچته   واحد کلیک روی آن در قسمت جزییات ، در قسمت جزییات 

 را انتخاب نمایید تا معادل آن را محاسبه نماید.

 شما باید تبدیل واحد کارتن به بسته را تعریف نمایید . UnitCnvListجدول در 
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نخاب نمایید و در قستمت واحتد کتوچکتر ، بستته را     نواحد بزرگتر ، کارتن را ا نام عبارت کارتن به بسته ، در  به این صورت که در قسمت 

بته  قابل ذکر است واحد کوچکتر همان واحدی  است کته بتر استاس آن    د . را وارد نمایی 11انتخاب نمایید و در قسمت ضریب فاکتور عدد 

بنابراین شما در صفحه اصلی در قسمت  با این عمل این تبدیل واحد به لیست واحدها در صفحه اصلی اضافه می شود.می شود. عرضه بیمار

در قسمت تعداد ، تعداد کارتن های خریداری شتده  از قسمت واحد ، کارتن و به بسته را انتخاب نمایید . در صفحه اصلی آیتم کارتن  واحد ،

از  Tab Control. بتا زدن  را وارد کنیتد  کتارتن  01بطور مثال تعتداد    را وارد نمایید.

در قسمت تعداد شما تعداد را براسا بسته مشاهده خواهید کرد.به این صورت که سیستم بطور خودکار بتر استاس تبتدیل واحتد      صفحه کلید

  بسته محاسبه شد. 011را محاسبه کرده.بنابراین  011=11*01انتخاب شده 

در قستمت  را محاستبه میکنتد.   یک بستته در قسمت قیمت خرید ، قیمت خرید یک کارتن را وارد نمایید سپس سیستم بطور خودکار قیمت 

، صفحه زیر بتاز متی شتود . شتما متی بایستت تتاریخ         بزنیدپس از آن دکمه بعالوه راتوضیحات ، در صورت نیاز موارد خود را وارد نمایید .

جهت تنظتیم اینکته    شود .به لیست خود اضافه  انقضای کاال را بر اساس میالدی و یا شمسی وارد نمایید پس از  آن دکمه تایید را بزنید تا

الم را به این صتورت اضتافه   سایر اقتنظیم نمایید.  را isExpDateفیلد  Table:AnbarList، در  وارد شود یا خیرتاریخ انقضا 

مشتاهده نماییتد. ایتن قیمتت همتان       تعرفهشما می توانید قیمت فروش یک قلم جنس را در قسمت را بزنید .  F2نمایید و دکمه ذخیره یا 

 تعرفه دولتی است که در برنامه تعاریف خدمات تعریف شده.

توجه کنید اگر شما در شروع انبارگردانی خود هستید ، می بایست موجودی انبار ختود را در یتک یتا چنتد رستید وارد       نکته بسیار مهم :

ستند  پس از پایتان انبتارگردانی در     .انتخاب نماییدا ر  و یا      از منوی باال آیتم اول دوره نمایید و حتما

 ورودی به انبار اطاعات را وارد نمایید.

ف در صورت نیاز به حذف از لیست ، آیتم مورد نظر خود را از لیست انتخاب نمایید و دکمه منها را بزنید ، آیتم مورد نظر از لیست رسید حتذ 

 می شود.

اعمتال   قابتل پرداختت  رسید خود را وارد نمایید.سیستم بطور خودکار آنهتا را بتر روی    و اضافات کسورات ،در قسمت صورتحساب تخفیف  

 میکند و جمع نهایی را محاسبه کرده و نمایش میدهد.

 در قسمت ثبت تخفیفات میتوانید بصورت درصدی از جمع مبلغ ثبت نمایید.

 انید وارد نمایید.برای ثبت کسورات و اضافات در قسمت کسورات به ریز میتوهمچنین 
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  را بزنید تا رسید بسته شود.در صورتی که میخواهید رسید مورد نظر خود را ببندید ، آیتم 

 حواله خروج

برای انواع حواله خروج که یک انبار داراست ، میتوان مشاهده نمود.این آیتم ها شامل حواله خروج   در این صفحه در منوی 

کاال از انبار  "درخواست کاال"حواله های خروج ثبت شده در انبار ، ارسال به انبار دیگر زمانی که برای انبار دیگر از طریق ثبت و یا مشاهده 

عودت به فروشنده برای عودت یک رسید ورود ، ضایعات ثبت ضایعات خارج شده از انبار ، خروج امانی کاال ثبت کاالی خارج میشود ، 

 یک جای دیگر.خروج یافته و امانی به 

سپس نام بخشی که میخواهید حواله خروج به آن  ابتدا تاریخ حواله خروج را مشخص نمایید . سیستم بطور خودکار تاریخ امروز را میزند.

 بزنید را انتخاب نمایید . 

 

 این سیستم بطور خودکار از موجودی  نمایید .در لیست اضافه الزم همراه با تعداد مورد نظر را از طریق نام و یا کد پیدا کرده و  دارو و لوازم

 سیستم بطور خودکار جمع مبلغ خرید و جمع مبلغ فروش صورتحساب را محاسبه میکند. دارو یا لوازم کم میکند.

 درخواست کاال

مستوول انبتار   رسیدگی به درخواستتها   Tabدر در صورتی واحدهای مختلف بیمارستان درخواست کاال از انبار را ثبت کنند ، در این قسمت 

 میتواند ، درخواستها را مشاهده نماید.نحوه تایید ، لغو و تغییر درخواست انبار همانند تایید درخواست در برنامه داروخانه است.

آن مشاهده میشتود.در  با انتخاب درخواست میتوانید کاالی را جایگزین و حذف نمایید.در صورت حذف کاال ، عالمت قرمز رنگ در کنار نام 

صورت جایگزین کاال با دیگری آیتم جایگزین شده نمایش داده میشود.در صورت لغو کل درخواست ، عالمت قرمز رنگ در کنار آن نمایش 

 داده میشود.

 هر درخواست انباری که تایید میشود بعنوان یک حواله خروج ثبت میگردد. توجه کنید :
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بار به انبار میخواهید درخواست دهید از این قسمت آیتم ارستال درخواستت بته انبارهتای دیگتر استتفاده       در صورتی که از ان توجه کنید :

در این حالت انبار درخواست دهنده پس از تایید درخواست توسط انبار مقصد می بایست در قسمت تایید درخواست دریتافتی آن را   مینمایید.

 تایید نماید.

انباری است که از انبار مرکزی درخواست کاال میکند ، در جدول  AnbarListدر صورتی که انبار تعریف شده در  توجه کنید :

Part-List  بخشی به همان نام تعریف نمایید وPrgCodeAssign  قرار دهید. 3آن را عدد 

 

 دوره انبارگردانی

 .مشاهده نماییدرا  دسترسی داده شده به فرد در این صفحه شما می توانید دوره های انبارگردانی

 

 بستن دوره انبارگردانی

در هنگامی که شما می خواهید دوره فعلی را غیر فعال کنید و دوره جدید را تعریف نمایید ، دوره متورد نظتر ختود را انتختاب کنیتد دکمته       

را بزنید. پیغامی برای شما ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید موجودی دوره فعلی بته دوره جدیتد انتقتال    قفل  
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و در صتورتی   پیدا کند یا خیر. اگر بله را انتخاب نمایید ، سیستم موجودی فعلی را به عنوان موجودی اولیه دوره جدید در نظر خواهد گرفت.

پس از این عملیات نام دوره جدیتد   مایید ، موجودی اولیه دوره جدید بطور پیش فرض صفر در نظر گرفته می شود.که شما خیر را انتخاب ن

پس از انجام عملیات  ورد نظر خود را وارد نمایید و تایید نمایید. با این عمل دوره جدیدی را تعریف نموده اید.از شما خواسته می شود . نام م

گزینه  اعمال موجودی کاردکس بر روی تعداد انبار گردانی را بزنیتد عمتل موجتودی انبتار هماننتد       گزینه موجودی اول دوره را بزنید . فوق

با این عمل موجودی انبار همانند کاردکس می اعمال موجودی را بزنید. گزینه بعد از آنگزینه کاردکس را بزنید و کاردکس می شود. سپس 

 ره انبار گردانی حتما چند وقت یکبار کاردکس را اعمال نمایید.شود. در طول دو

 انبار است که گاهی ممکن است با جدول موجودی های انبار متفاوت باشد. و واقعی به معنای موجودی فعلی کاردکس :

 فعال کردن دوره انبارگردانی

به معنتی غیتر فعتال بتودن و در غیتر           در صورتی که تیک آن زده شده نباشد  از جدول دوره های انبار گردانی ،  در ستون فعال ،

فعال کنید تیک سبز     اینصورت فعال است. شما می توانید دوره های غیر فعال قبلی را با زدن دکمه فعال کردن دوره انتخابی

 خواهید داشت و طبیعتا دسترسی به تغییر نخواهید داشت.. با این کار شما تنها دسترسی به نمایش رسید ها و حواله های آن دوره 

 کاردکس

 صفحه زیر باز می شود :کاردکس   زدن دکمهبا 

 

در قسمت باالی صفحه کاردکس کلی و در قسمت پایین کاردکس جزییات را میتوان مشاهده نمود.کاردکس در حالت اولیه انتخابی 

 کاردکس ریالی تیک نمایش ارزش ریالی انبار را انتخاب نمایید.کاردکس تعدادی را نمایش میدهد برای مشاهده 

آن را مشاهده  Logنام کاال را انتخاب و را بزنید.در صفحه باز شده برای مشاهده تمامی قیمت های خرید یک کاال تا اکنون کلید 

 نماید.
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 موجودی

 ورودی ها و خروجی ها از آن جنس است. تمامی منظور از موجودی یک قلم جنس، اختالف بین تعداد

 

  در پیکربندی میتوانید تنظیم نمایید در هنگام ورود به برنامه و در طی بازه های زمانی مشخص ، آالرم برای حاالت مختلف

 نمایش داده شود.

 


