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کم نیستند سازمانهایی که نرم افزارهای حرفهای حسابداری دارند و با این وجود بوسیله اکسل فاکتورهای و یا پیش فاکتورهای خود
را تهیه و صادر میکنند که البته دالیل منطقی برای این موضوع دارد از جمله :


سرعت زیاد و انعطاف پذیری اکسل



سهولت تغییر در شکل و چیدمان فاکتور

اما سااخت یک فاکتور خیلی سااده در اکسال چقدر به طوی میانجامد شاید  21دقیقه و سوای بعدی آن است که ساخت یک فاکتور
حرفهای و زیبا ،با استاندارد دارایی چقدر از زمان شما را خواهد گرفت؟
حای موضوع اساسیتر آن است که شما چگونه فایل اکسل خود را بسازید که بتوانید از آن بارها استفاده کنید؟ چگونه کارهای تکراری
را انجام ندهید .مجبور نشوید که دهها شیت و فایلهای زیادی را داشته باشید.
 از همه مهتر آنکه چگونه فایل را طراحی کنید تا بتوانید گزارشها متنوعی از آن بگیرید .
 چگونه بتوانید فاکتورهای خود را به سادگی پرینت کنید ،ویرایش و حذف کنید.
ارائه محصوی فاکتور هوشمند اکسل فرساران ،پاسخی به نیازها و سواالت مطرح شده است.


این محصااوی در به شااکل یک فایل اکساال ارائه شااده اساات و طراحی آن بر اساااا طراحی پایگاهدادههاساات تا از ورود
اطالعات تکراری جلوگیری شود و همه چیز (مشتریان/کاالها /فاکتور) در یک فایل باشند.



اسااا این فاکتور  ،ساادگی اسات .به ساادگی مشاتریان تعریف میشوند و کاالها وارد میشوند و سپس در  2مرحله یک
فاکتور کامل میشود و آماده است برای چاپ.



طراحان این محصاوی ساعی کردهاند که تا حد ممکن از فرمویهای ساده استفاده کنند و تا حد ممکن برنامه نویسی انجام
نشود تا شما به سادگی بتوانید این محصوی را مطابق نیازهای ویژه خود تغییر دهید.



اگر شاما با تاب  VLOOKUPآشنا باشید ،به سادگی میتوانید چیدمان این فاکتور را تغییر دهید .به هر شکلی که میخواهید
آنرا درآورید( .شما میتوانید در دورههای آنالینِ اینترنتی ما برای فراگرفتن  VLOOKUPشرکت کنید).



استفاده از این فایل (محصوی) به شما کمک خواهد کرد تا دانش نحوه طراحی یک فایل اکسل را فرا بگیرید.
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برای استفاده از این فاکتور الزم است که تعاریف زیر را بدانید تا بتوانید به سادگی ساختار و نحوه عملکرد آنرا بدانید.
لطفا نگاهی به اسامی شیتهای اصلی این فایل بیاندازید تا آنچه را که در ادامه میخوانید را بهتر درک کنید:

یک فاکتور به صورت کلی به دو قسمت تقسیم میشود  .در عکس زیر نیز میتوانید این تقسیم بندی را مشاهده کنید.
 -1قسمت باالی فاکتور یا Header

در این قسمت مشخصات فروشنده و خریدار وارد میشود.
 -2قسمت مشخصات کاال یا خدمات
در این قسمت اطالعات کاال/خدمات و قیمتها وارد میشود.

اطالعات  Headerو  Detailsدر دو شیت که دقیقا با همین نامها در فایل وجود دارند وارد میشوند.
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در هر فاکتور ابتدا باید اطالعات مشتریان و کاالها تعریف گردد.
این اطالعات در فاکتور هوشاامند اکساال فرساااران در دو شاایت به نام های  Kalahaو  Moshtarianوارد خواهند شااد .که در زیر
عکسهای کامل آنها را مشاهده میکنید .لطفا به عناوین ستونها (سطر قرمز رنگ) دقت کنید.

در شاایت  Printکه همان فاکتور نهایی شااما میشااود اطالعات  4شاایت ( )Detail+Header+Mostarian+Kalahaدر کنار هم
گذاشته میشوند و فاکتور نهایی شما برای  Printآماده خواهد بود.
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از ویژگیهای اصاالی این فاکتور سااادگی کار کردن با آن اساات .کافیساات که بعد از تکمیل و وارد کردن اطالعات کاالها/خدمات و
مشتریان خود قدمهای زیر را طی کنید تا فاکتور شما آماده گردد:
 -1برای تعریف  Headerیک فاکتور ،یک سطر جدید در شیت  Headerوارد کنید.
 -2برای تعریف کاالها و خدمات که در فاکتور قرار است درج شود ،شیت  Detailرا تکمیل نمایید.
 -3برای  Printگرفتن فاکتور یا فاکتورهای خود به شیت  Printبروید.

کد تکراری برای مشتریان قابل قبوی نیست و به صورت رنگی کدهای تکراری برای شما مشخص میشوند.
توصیه میشود که کد یک مشتری به صورت اختصاری و گویا تعریف شود مثال به جای موسسه فرساران تفکر "far1" ،و یا به جای
شارکت "داروسازی دکتر عبیدی"  abidi ،را انتخاب کنید .این کار به شما کمک میکند تا در هنگام تایپ اطالعات فاکتور در شیت
 Headerبتوانید سریعتر عمل کنید.
توجه :اگر اطالعات یک مشتری تغییر یافت مثال آدرا  ،برای آن مشتری باید یک سطر جدید و یک کد جدید بسازید و
اگر اطالعات قبلی مشتری را آپدیت کنید ،تمامی فاکتورهای قبلی که برای آن مشتری صادر شده است نیز تغییر میکند.

کد تکراری کاال قابل قبوی نیست و به صورت رنگی کدهای تکراری برای شما مشخص میشوند.
توصایه میشود که کد یک کاال به صورت اختصاری و گویا تعریف شود مثال به جای دوره اکسل پیشرفته از "اکسل_پ" و به جای
"لپ تاپ مدی سونی  "q450از " "q450استفاده نمایید .دلیل این امر آن است که در هنگام تایپ اطالعات فاکتور در شیت Detail

کار شما به مراتب راحتتر خواهد شد.
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در تصویر زیر نمای این شیت را مشاهده میکنید.



کافیست که شماره فاکتور و تاریخ را وارد کنید.



کد شاخص حقیقی/حقوقی همان شاماره کد مشاتری اسات که در شیت  Moshtarianبرای هر یک از مشتریان انتخاب
کردهاید.



شرح فاکتور اختیاری است و در شیت  Printدر قسمت پایین – سمت راست فاکتور نمایش داده میشود.



سایر توضیحات برای نوشتن سایر یادداشتها و توضیحات دیگر شما پیش بینی شده است.



اگر فاکتوری به عنوان پیش فاکتور است در ستون پیش فاکتور عدد  1را بزنید.



اگر فاکتوری به صاورت نقدی است در ستون نقدی_ غیرنقدی حرف ن را تایپ کنید و در غیر اینصورت حرف غ برای غیر
نقدی است.



تاریخ فاکتور را بدون عالمت " "/وارد کنید.
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تنها شایتی که شاید در ابتدا برای شما کار با آن کمی عجیب به نرر برسد ،شیت  Detailاست .اصوی کار در این شیت بسیار ساده و
قابل فهم است .ابتدا عکس زیر با دقت و حوصله بررسی کنید تا نحوه کار آنرا دریابید.

توجه :ستونهایی که با رنگ خاکستری مشخص شدهاند فرموی دارند!

نحوه کار این فایل به این گونه اسات که اگر در فاکتور شاماره  111ما  4عدد کاال/خدمات به فروش رفته است ،اطالعات آن باید در
اکسل به شکل زیر وارد شود.
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و یا نحوه ورود اطالعات فاکتور شما  113را ببینید که در آن فقط  2کاال/خدمات به فروش رفته است:

بنابراین کافیست که شما شماره فاکتور  +شماره ردیف  +کد کاال را در شیت  Detailوارد نمایید.
توجه :اگر گزینه درج اتوماتیک قیمت فعای باشد ،قیمت به صورت خودکار از روی شیت  Kalahaخوانده و درج خواهد شد
و در غیر اینصورت به صورت دستی قیمت را تایپ کنید( .این گزینه را در باالی جدوی میتوانید فعای و یا غیر فعای کنید)

توجه مهم :حتما باید ماکروهای فایل را فعای نمایید تا گزینه درج اتوماتیک بتواند عمل نماید.
اگر با مفاهیم ماکرو و نحوه فعای کردن آن آشنا نیستید ،نگران نباشید .کافیست که بر روی لینک زیر کلیک کنید:
فعای کردن ماکروی یک فایل اکسل
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خیلی ساده است! به شیت  Printبروید و شماره فاکتوری که میخواهید چاپ شود را در قسمت شماره سریای وارد کنید.



برای چاپ پیاپی فاکتورها (چاپ سریالی) کافیست که بر روی آیکون پرینتر کلیک کنید و شماره فاکتور ابتدایی و انتهایی را
وارد نمایید تا همه آنها به یکباره برای شما چاپ شوند.
توجه :توصایه میشاود که به یکباره تعداد زیادی را برای پرینت در نرر نگیرید و  111فاکتور را در دو یا سه مرحله چاپ
نمایید .این موضوع معموال با میزان  RAMپرینترها بستگی پیدا میکند و ممکن است که تعداد زیاد فاکتورها به یکباره در
چاپ  ،پرینت نشوند.
توجه مهم :حتما باید ما کروهای فایل را فعای نمایید تا چاپ ساااریالی بتواند عمل نماید .برای اطالعات بیشاااتر در مورد
ماکروها و نحوه فعای کردن آنها اینجا را ببینید.



در قسمت شرح ثابت ،اگر الزم دارید که شرحی برای همه فاکتورهایتان بیاید ،آنرا در اینجا وارد کنید.



لوگو را حاذف کنیاد و باه جاای آن هر لوگویی که مایلید را قرار دهید .برای درج یک عکس در اکسااال از  Insertگزینه
 Pictureرا بزنید.



عنوان فاکتور بساته به مقداری که در شایت  ، Headerساتون پیش فاکتور تایپ شاده اسات ممکن است که کلمه پیش
فاکتور و یا کلمه فاکتور باشد.



شرایط و نحوه فروش به مقداری که در شیت  ، Headerستون نقدی_غیرنقدی تایپ شده است ممکن است که نقدی یا
غیر نقدی باشد و یا هیچ یک از دو گزینه انتخاب نشوند.
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توجه به این نکته ضاروری اسات که شاما در اکسال دارید کار میکنید و قاعدتا باید از محدودیتها و قواعد اکسل تبعیت کنید .این
محصوی یک نرم افزار نیست بلکه فقط فایل اکسلی است که برای شما آماده شده است تا از آن استفاده کنید.
بر روی فایل تنریمات محدود کنندهای قرار داده نشده است تا بتوانید به سادگی تغییرات مورد نرر خود را اعمای نمایید.
توجه :قبل از اعمای هر گونه تغییر در این فایل لطفا از آن یک کپی تهیه نمایید و سپس تغییرات را اعمای کنید.

نکتههای مهم در تغییرات که کاربران این محسااوی باید بدانید به شاارح زیر اساات .بدیهی اساات که کاربرانی که با فرموینویساای
 VLOOKUPو  TABLEها آشنا هستند میتوانند تغییرات بیشتری را اعمای نمایند.


غیر مجازها
 oمجاز به تغییر نام Tableها نیستید.
 oشما باید اطالعاتتان را در  Tableها وارد نمایید.
 oاسامی شیتها را تغییر ندهید.
 oعناوین سر ستونها (هدر Tableها) را تغییر ندهید.
 oدر ترتیب ستونهای Tableها تغییر ندهید و آنها را جابجا نکنید.




ستونی در بین ستونهای موجود اضافه نکنید.

مجازها
 oعرض ستونها و سطرها را در هر جا که مایلید تغییر دهید.
 oفونت ها و رنگ ها را تغییر دهید.
 oشاما مجازید هرچند ساتون که مایلید در انتهای ستونها TABLEها برای فرموی نویسی و یا سایر اطالعات وارد
کنید.

از آنجایی که این نرم افزار در محیط اکسل ساخته شده است کامال از قوانین اکسل تبعیت میکند به همین دلیل توصیه میشود که با
توجه به اهمیت دادههای خود نسخههای پشتیبان از فایل را تهیه کنید .برای اینکار کافیست که فایل اصلی را  COPY-PASTEکنید.
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اشخاص حقیق و حقوقی میبایستی به ازای هر یک فایل که مورد استفاده قرار گیرد ،یک نسخه مجزا خریداری نمایند.

مثای  :1ساازمانی دارای  3واحد فروش اسات که هر یک از آنها مایل هساتند که به صورت مجزا اطالعات خود را در یک فایل وارد
نمایند ،بنابراین در این سازمان باید  3فایل مختلف با اطالعاتی مختلف وجود داشته باشد و بایستی که هزینه  3نسخه پرداخت گردد.
مثای  :2یک ساازمان فروشندههای مختلفی دارد و هر یک از آنها باید فایل جداگانهای برای فروش داشته باشند ،بنابراین آن سازمان
چون به چند فایل نیاز دارد ،بایستی به ازای هر فروشنده یک نسخه مجزا تهیه نماید.
مثای  :3در یک شرکت فروش توسط  11نفر انجام میشود اما همگی آنها باید اطالعات فاکتورها را در یک فایل وارد نمایند ،بنابراین
چون آن سازمان فقط  1فایل دارد ،پس کافی است که یک نسخه خریداری نماید.
مثای  :4بابک یک نسخه از این محصوی را خریداری کرده است و دوستش از وی میخواهد که یک کپی از محصوی را به او بدهد تا
بتواند فاکتورهای شارکتشان را با آن صادر کند .چون در نهایت از این فایل  2نسخه با اطالعات مختلف ایجاد میگردد بنابراین بابک
مجاز به دادن محصوی به وی نخواهد بود و باید از فروشگاه فرساران یک نسخه جدید برای دوست بابک خریداری گردد.
مثای  :5کاوه کارشاناا فروش اسات و فایل فاکتور را برای بررسای به مینا که کارشاناا حسابداری است میدهد .از آنجایی که دو
نساخه با اطالعات متفاوت از این فایل ایجاد نمیشاود و فقط مینا قصاد بررسای و اصاالح دارد ،الزم نیست که برای مینا هزینهای
جداگانه پرداخت گردد.

برای خرید این محصوی میتوانید از فروشگاه فرساران به آدرا زیر اقدام نمایید و بالفاصله میتوانید محصوی را دانلود نمایید.
آدرا فروشگاه اینترنتی:
آدرا راهنمای خرید آنالین از سایت :

http://www.farsaran.com/products
http://www.farsaran.com/node/114

اگر قادر به خرید آنالین محصوی نیستید با ما تماا بگیرید که بوسیله ایمیل محصوی را برای شما ارسای نماییم.

پیشتیبانی این محصوی از طریق انجمن فرساران و یا توسط ایمیل انجام خواهد گرفت.
http://forum.farsaran.com
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