گرٍُ ًرم افساری آرٍيي رز
ساٌّوای اًتمال اعالػات تِ سال آیٌذُ
واستش گشاهی  ،دس پایاى سال هالی  ،هاًذُ ولیِ حساب ّا تایذ تِ سال تؼذ هٌتمل ضَد  ،جْت ثثت خَدواس ایي
سٌذ ضوا تایذ سِ هشحلِ صیش سا اًجام دّیذ.

گام اٍل ً :رم افسار خَد را برٍز رساًی کٌیذ
برای برٍزرساًی شوا هی تَاًیذ از دٍ طريق اقذام ًوايیذ :
 – 1از داخل ًرم افسار ،هٌَی ابسار ،گسيٌِ برٍز رساًی را بسًیذ ٍ تا اتوام عولیات برٍز رساًی با سیستن
کار ًکٌیذ
-2از طريق سايت کِ هی بايست هراحل زير را طی ًوايیذ .:تِ هٌظَس تشٍص سساًی ًشم افضاس اتتذا تِ سایت
آسٍیي سص تِ آدسس  www.arvin-rose.comهشاجؼِ وشدُ

هغاتك تػَیش فَق تشسٍی گضیٌِ تشٍصسساًی ولیه ًواییذ .

سپس دس غفحِ تؼذی وذ هجَص (وذ سیستن اغلی تا خظ تیشُ) سا اص دسٍى لاب ًشم افضاس خَد دس لسوت هشتَعِ
ٍاسد ًواییذ.

تؼذ اص صدى دووِ تاییذ  ،لیٌه داًلَد هشتَط تِ سغح ضوا تاص خَاّذ ضذ  ،هاًٌذ تػَیش صیش تشٍی لیٌه داًلَد
ولیه وشدُ ٍ فایل تشٍصسساًی سا دس دسٍى سیستن خَد رخیشُ ًواییذ.

سپس تش سٍی فایل تشٍص سساًی داًلَد ضذُ ولیه ساست وشدُ ٍ گضیٌِ
سا اًتخاب ًواییذ ٍ هغاتك تػاٍیش فایل سا اص حالت فطشدُ خاسج ًواییذ.

Extract file

ُفایل ّا سا اص داخل پَضِ ایجاد ضذُ وپی وشد

ACS.exe ٍ acsDLL.dll،EPPlus.dll،Interop.TINYLib.dll،Tiny.ocx سپس فایلّای
. ًواییذReplace، (Arvin Rose Software ِسا دس داخل پَضِ ًشم افضاس ) پَض

تؼذ اص اًجام ػولیات فَق تشٍص سساًی ًشم افضاس اًجام ضذُ است .

تؼذ اص اًجام ایي هشاحل ًشم افضاس ضوا تشٍص ضذُ است ٍ تایستی اداهِ هشاحل اًتمال اعالػات سا اداهِ دّیذ

گام دٍم :يک سال هالی جذيذ در ًرم افسار ايجاد کٌیذ
تؼذ اص ٍسٍد تِ تشًاهِ دس هٌَی تٌظیوات گضیٌِ ایجاد سال هال جذیذ سا اًتخاب وٌیذ .

گام سَم  :اًتقال حساب بِ سال آتی
تؼذ اص ایجاد سال هالی جذیذ دس تشًاهِ اص هٌَی تٌظیوات گضیٌِ اًتمال ح ساب تِ سال آتی سا اًتخاب ًواییذ

دلت داضتِ تاضیذ تشای اًتمال هاًذُ حساب ّا تِ سال آیٌذُ توام گضیٌِ ّای هشتَط تِ ّش تخص سا تایذ فؼال
ًواییذ ٍ ًیض حتوا گضیٌِ اًتمال اعالػات پایِ سا تیه داس ًواییذ ،سپس سٍی گضیٌِ تاییذ ولیه وٌیذ.

سپس اٍلیي سٍص واسی سال آیٌذُ ساتِ هٌظَس تاسیخ سٌذ افتتاحیِ ٍاسد وٌیذ.

سپس هغاتك تػاٍیش صیش ولیِ هشاحل سا تاییذ وٌیذ.

دس ایي هشحلِ گضیٌِ OKسا اًتخاب ًوَدُ ٍ تا اتوام واهل ػولیات تِ سیستن خَد دست ًضًیذ.

تؼذ اص هطاّذُ پیام اتوام ػولیات پٌجشُ اًتمال حساب ّا سا تثٌذیذ.
جْت ٍسٍد تِ سال هالی جذیذ دس پٌجشُ ٍسٍد تِ سیستن سال هالی جذیذ سا اًتخاب ًواییذ.

ًىات هْن :
تَجِ داضتِ تاضیذ دس ٌّگام اًتمال اعالػات ضوا تایذ چٌذ ًىتِ سا تَجِ اضتِ تاضیذ :
- 1دس هَجَدی واال ّا ًثایستی واالیی تا هَجَدی هٌفی ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ اگش ٍجَد داسد آًْا سا تایذ
اغالح ًواییذ .

تشای تشسسی ایي هَضَع ضوا هی تایست هسیش صیش سا عی ًواییذ :

هٌَی هذیشیت اعالػات  گسارشيای مرتٌط تو کاال ً انثار  گسارظ مٌجٌدی کاال ىا

تؼذ اص ًوایص ایي غفحِ ضوا تا صدى دووِ تاییذ گضاسش هی تَاًیذ لیست هَجَدی واالّای خَد سا تثیٌیذ ٍ آى
دستِ اص واال ّایی سا وِ هَجَدی آًْا هٌفی هی تاضذ سا

یادداضت وشدُ ٍ تا استفادُ اص یىی اص دٍ سٍش

صیشهَجَدی دلیك واالّا سا ثثت وٌیذ :
ایي واس سا هی تَاًیذ یا تا ثبت هَجَدی اٍلیِ کاال یا تا ثبت فاکتَر خريذ تشای آى واال اًجام دّیذ تا
هَجَدی آى واال غفش ضَد یا تِ همذاس ٍالؼی هَجَد دس اًثاس تشسذ .
 اگش دس اًتمال حساب خغای هَجٍدی هٌفی داد اها واالیی دس گضاسش هَجَدی واال تا همذاس هٌفی ٍجَد
ًذاضت تایذ هسیش صیش سا تشای پیذا وشدى وشدى واال عی ًواییذ:

هٌَی هذيريت اطالعات گسارظ مرتٌط تو کاال ً انثار  گسراظ عملکرد انثار

احتواال دس ایي گضاسش تؼضی اص واالّا تا هَجَدی هٌفی ّستٌذ وِ ًام ًذاسًذ ٍلی وذ واال تشای اًْا
تؼشیف ضذُ است .تشای حل ایي هطىل تایذ وذ واال سا یادداضت وشد ٍ سپس دس

هٌَی اعالػات پایِ  مشخصات اجناش
تایذ ّواى وذ واال سا فشاخَاًی نًیذ ٍ تا صدى دووِ ٍیشایص یه ًام تشای واال تؼشیف ًواییذ ٍسپس
هاًٌذ ًىتِ  1هَجَدی هٌفی سا تشعشف ًواییذ.

ّ- 2یچ وذام یه اص غٌذٍق ّا ٍ یا تاًه ّا ًثایذ هاًذُ تستاًىاس داضتِ تاضٌذ .

تِ دلیل ایٌىِ تاًه ٍ غٌذٍق ّیچگاُ ًثایذ هاًذُ تستاًىاس داضتِ تاضٌذ اگش هَلغ اًتمال اعالػات تِ سال تؼذ
ایي هطىل ٍجَد داضِ تاضذ تِ ضوا اخغاس هی دّذ وِ اتتذا تایذ ایي هطىل سا تشعشف وٌیذ وِ عشیمِ تشعشف
وشدى ایي هطىل ّن ایي است وِ تِ ّشوذام اص تاًه ّا یا غٌذٍق ّا وِ هاًذُ تستاًىاس داسد همذاس اٍلیِ تذّیذ
تشای ثثت همذاس اٍلیِ تاًه ٍ یا غٌذٍق هیتَاًیذ هسیش صیش سا عی وٌیذ :

ثثت اعالػات اٍلیِ  ثثت مقذار اًلیو صنذًق یا مقذار اًلیو حطاب تانک

- 3اختالف حساب صٌذٍق:
ّیچ گًَِ اختالف هاًذُ حساب غٌذٍلی ًثایذ داضتِ تاضیذ ٍ اگش ٍجَد داسد حتوا آًْا سا حل ًواییذ
اگش دس حساب غٌذٍق تشای تشاص وشدى تا غٌذٍق فشٍضگاُ خَد اختالف حساب غٌذٍق ثثت وشدُ ایذ
تایستی ٌّگام صدى سٌذ اختتاهیِ ٍ اًتمال اعالػات تِ سال لثل حتوا آى سا تشعشف وٌیذ وِ ایي
اختالف غٌذٍق سا دس حساب غٌذٍق تا سًگی دیگش ًوایص هیذّذ وِ هطخع تاضذ
تشدى اختالف حساب ّا تایذ جوغ همذاس

 ٍ .تشای اص تیي

بذّکاری غٌذٍق سا ّسيٌِ ثثت ًواییذ ٍ جوغ هیضاى

بستاًکاری ظًذٍق سا درآهذ ثثت وٌیذ وِ اص ایي عشیك غٌذٍق تشاص ضَد .

ً- 4بايذ ّیچ گًَِ اختالفی در حساب اشخاص در هبالغ جوع فاکتَر ٍ ريس فاکتَر ٍجَد داشتِ
باشذ.

تشای تشسسی ایي هَضَع ضوا هی تایست هسیش صیش سا عی ًواییذ :

هٌَی بازسازی اطالعاتعیة یاتی فاکتٌرىا

سپس اعالػات هشتَعِ دس ػیة یاتی اعالػات سا یادداضت وشدُ ٍ دس حساب اضخاظ تش اساس وذ ضخع ٍ
ضواسُ سٌذی وِ سیستن تِ ضوا دادُ هثالغ اختالف سا پیذا وشدُ ٍ الذام تِ حل ٍ یا حزف آى سٌذ ًواییذ.
- 5برای بعضی از کاالّا اًبار تعريف ًشذُ :

تشای حل ایي هطىل تایذ اص هٌَی بازسازی اطالعات  تغییرات کذ 4310148166
زده ً ضپص کادر زیر تاز میشٌد ً دضتٌر زیر را داخل کادر مرتٌط تایپ میکنیذ ً گسینو اضتارت را تسنیذ

'update acsRoz94 set cod_anbar_roz='1
'where cod_anbar_roz='0' and cod_vf_roz='0

را

-6خطای عذم تَازى اسٌاد

از مًَی بازسای اطالعات  گسارظ عذم تٌازن اضناد  شماره ضنذ مرتٌطو را یادداشت
ً اص هٌَی بازسازی اطالعات  تغییرات کذ  4310148166را زده ً ضپص کادر زیر تاز میشٌد ً

کرده

دضتٌر زیر را داخل کادر مرتٌط تایپ میکنیذ ً گسینو اضتارت را تسنیذ

'شماره سنذ مزبوطو'=delete from acsRoz94 where shomare_roz

**توجو **
*  -دقت داشتو باشیذ سمانی کو سنذ اختتامیو ثبت میشود اعمال تغییزات و یا سنذ جذیذ در
سال مالی قبل غیز اصولی میباشذ .
*  -درصورتی کو اصالحیو ای در سال گذشتو داشتو ایذ میتوانیذ مجذد مانذه حساب ىای اصالح
شذه را بو سال آینذه انتقال دىیذ .
*  -درصورتی کو در سال مالی جذیذ در اطالعات پایو کذ جذیذی ثبت کزده ایذ و یا چک ىای اول
دوره را پزداسش کزده ایذ بزای انتقال مجذد حساب ىا ىزگش گشینو 'اطالعات پایو' و 'کلیو چک ىا '
را انتخاب نکنیذ.

