
حرفهويژهامكانات

ر هوشمند زبان سیستم در مواقع نیاز **تغ

**بهینه سازی برنامه در مواقع پردازش های سنگین

**اضافه کردن گزارش مشتریان بدحساب طالیی

*امکان ذخیره عکس های با کیفیت عالی جواهر و پایه

*نمایش نام سازنده پایه هر قطعه جواهر

**جلوگیری از ثبت مشتری تکراری با بررسی شماره موبایل

**خروج موقت» خودکار برنامه برای جلوگیری از سرقت اطالعات»

**گزارش لحظه به لحظه سود و زیان پولی کردن طال

**امکان بروزرسانی قیمت طال و ارز بصورت خودکار

**اضافه کردن پس زمینه های زیبا برای برنامه

**امکان دسترسی به آخرین قیمت طال و ارز در همه جای برنامه

*امکان نمایش درصد سود عمده و تکفروشی جواهرات فقط برای افراد مجاز

*امکان ثبت سنگ با نام و نوع یکسان و واحد وزنی متفاوت

**افزایش سرعت کاربر در صدور سند

**امکان گرد کردن مبلغ در فرم فروش ساخته

*امکان ویرایش گزارشات در محیط نمایش داده شده

**اضافه کردن برخی تنظیمات با راست کلیک کردن

**ساده سازی محیط پرداخت ساخته

**امکان انتخاب نوع گزارش در فرم فیلتر دفترمعین

**نمایش براساس تاریخ ثبت از روی تاریخ سند در محیط دفتر عملیات

**اضافه کردن نوع چک در بخش عملیات چک

*امکان نمایش ندادن سنگ هایی که موجودی آن ها صفر هستند

**دریافت سود و زیان پولی کردن با یک کلیک

**محاسبه موجودی صندوق در دریافت و پرداخت مبلغ با یک کلیک

**با بستن برنامه موجودی های شما به طور دقیق محاسبه خواهند شد

*اضافه شدن جنسیت در پیامک

**قابلیت انتخاب داشتن یا نداشتن ته حساب فاکتور در هنگام چاپ 

**نمایش سریع تراز

*محدود کردن دسترسی به تراز و دفترمعین برای افراد غیرمجاز
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**نمایش براساس حروف الفبا در دفاتر مالی

*اضافه کردن خودکار سرکار خانم و جناب آقای در هنگام ارسال پیامک

**تعریف ساخته جدید در زمان دریافت و پرداخت ساخته

**مظنه هر روز نسبت به تاریخ تهیه گزارش تراز ، نمایش داده میشود (تراز آزمایشی)

*امکان چاپ تاریخ میالدی برای مشتریان خارجی در فاکتور

**اضافه شدن پشتیبانی آنالین در برنامه

**اضافه شدن سواالت متداول و پاسخ ها در برنامه

**اضافه کردن امکان مشاهده آنالین ری گیری

**امکان بررسی آنالین آبشده

**اضافه شدن نوع امانی بودن سند

**جستجو کردن توسط در قسمت اسناد صادره

**امکان ارسال فاکتور و گزارشات توسط سروش

**امکان ارسال فاکتور و گزارشات توسط ایتا

ر نمای فرم ها **تغ

**امکان جستجوی پیشرفته و مرتب کردن گزارش تحلیل ته حساب مشتریان

**امکان گزارش گیری ته حساب مشتریان به تفکیک استان و شهرستان

*اضافه کردن عکس در لیست فرم اشخاص

**امکان مشاهده جزئیات در فرم گزارش موجودی برای تمامی بخش ها با دوبار کلیک بر روی آن

ر فرم ها و فونت ها **تغ

**با باز شدن فرم عملیات چک براساس تاریخ سررسید چک مرتب خواهد شد

*محرمانه کردن یک یا چند حساب

**انتخاب وضعیت محاسبه قیمت سنگ ساخته به صورت میانگین و عادی در تراز

**انتخاب وضعیت محاسبه قیمت سنگ ساخته به صورت میانگین و عادی در گزارش سود و زیان ساخته

**اضافه کردن جستجو در گزارش اسناد دریافتنی

**اضافه کردن جستجو در گزارش اسناد پرداختنی

**مشاهده کردن سابقه چک در عملیات

ر وضعیت چک ها از جدول اخطار آن ها برای افزایش سرعت عمل **امکان تغ

**قرمز شدن آیکون اخطار چک های پاس نشده ، قابل وصول و وصول نشده در صورت وجود داشتن

**نسخه پشتیبان:نام اس کیو ال در فایل پشتیبان نمایش داده میشود
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**گردش سکه :  اضافه کردن میانگین قیمت خرید و فروش هر سکه و موارد دیگر

**موجودی آبشده :  رند کردن رقم سوم در وزنهای مبنا

ر ظاهر فرم و اضافه کردن آبشده های صدور سند **موجودی آبشده :  تغ

**تنظیمات روزانه :  چهار رقمی کردن سال در تاریخ

**برنامه :  حل مشکل "ی" و ک عربی برای ویندوزهای مختلف

**چکهای پرداختنی :  مبلغ چک سه رقم سه رقم جدا شد

*عملیات قسط :  چهار رقمی کردن سال در تاریخ

*اسنادصادره : در تب اسناد وقتی در حال جستجو مقدار جدید زده می شود نتایج آخرین جستجو را نشان دهد

**چاپ چک : چهار رقمی کردن سال در تاریخ

**پرداخت ساخته :  هنگام ویرایش "عنوان تایپی" غیر فعال شد

**تعاریف اجناس :  اجناس- نوع اجناس: اضافه کردن نوع فیلتر نوع جنس به کامبوباکس

**حواله بانکی : اضافه کردن "بابت" در شرح حواله بانکی در صدور سند

**تعاریف اشخاص : حل مشکل چاپ لیست مشتریان گذری

**دفتر مالی : مرتب کردن فرم و چهار رقمی کردن سال تاریخ ایجاد و تاریخ پایان

ر کلی و ساختاری قسطی فروشی *عملیات قسط : تغ

رطرز نمایش اسناد **اسناد صادره : افزایش سرعت اسناد صادره با تغ

ر طرز نمایش آنها **صدورسند : افزایش سرعت نمایش طرف حساب ها با تغ

ر ساختار فرم و مرتب کردن فونت راس گیری چک و چهار رقمی کردن تاریخ **راس گیری چک : تغ

**راهنما : حل مشکل لینک سایت که بعلت فیلتر شدن بوجود آمده بود

**برطرف کردن مشکل رزولوشن و کم بودن اندازه فرم فیلتر ته حساب تحلیل و حواله بانکی که برای بعضی از مشتریان رخ داده بود

**برطرف کردن مشکل رزولوشن و کم بودن اندازه فرم تنظیمات روزانه که برای بعضی از مشتریان رخ داده بود

*قسط : اضافه کردن نوع قسط و عنوان آن در صدور سند

*قسط : اصالح پیام برای قسط آخر و پرسیدن جهت ایجاد قسط جدید

*عملیات قسط : اضافه کردن توسط و نوع قسط

*قسط : اضافه کردن نوع قسط به جدول قسط

**تنظیمات سیستمی : انتخابی شدن فرم سریع اسناد صادره

**تنظیمات سیستمی : انتخابی شدن فرم سریع طرف حساب ها در صدور سند
**صدور سند : چهار رقمی کردن تاریخ

**صدور سند : اضافه شدن ۳ نوع معین در فرم صدور سند
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**صدور سند : نام ری گیری ها با عالمت * و عنوان ری گیری از سایر اشخاص جداسازی شده است
**حساب بانکی : اضافه شدن نام شعبه ، کد شعبه در جدول حسابهای بانکی ، بزرگ کردن برخی کنترل ها و ۴ رقمی کردن سال

**حساب بانکی : برطرف نمودن مشکل امکان ثبت شعبه خالی

**گردش سکه : رفع مورد محاسبه مانده سکه

**گردش نقدی : عدم نمایش مانده اولیه نقدی در بازه زمانی خاص و مواقعی که مانده نهایی صفر خواهد شد، برطرف گردید

ر یافتن هاست ارائه کننده رات به دلیل تغ **جواب آنالین شرطی : اعمال تغ

**حل مشکل عدم بروزرسانی قیمت های مظنه به دلیل موارد امنیتی در هاست مربوطه

*تراز آزمایشی و تراز سکه ایی : برداشته شدن اعشار مظنه در باالی جدول تراز

**حواله به اشخاص : با وجود هشدار عیارهای غیرمجاز، بار دیگر جهت سهولت کاربران و باالبردن دقت حسابداری،از ثبت عیار (۰) جلوگیری شد

**تنظیمات سیستمی : بهینه و مرتب سازی جهت آسان نمودن کار با این بخش صدور سند : جلوگیری از باز شدن همزمان فرم صدور سند و ثبت جواب شرطی

**صدور سند : بهینه سازی بارگزاری داده در حواله بانکی

**تنظیمات سیستمی : انتخابی شدن اجرای کنترل و اصالح اسناد در زمان خروج از برنامه جهت افزایش سرعت

*تراز سکه ای : اضافه شدن این نوع تراز به سیستم که در آن ، موجودی سکه ها به تعداد نمایش داده خواهد شد و نه به ارزش ریالی آنها

**صدور سند : کلید F4 برای موقت و غیر موقت سازی سند اضافه شد

**چاپ چکهای شخصی : اضافه شدن کدملی در چاپ چک

د **دفتر معین : با فشردن کلید Ctrl+F4 در هر قسمت از برنامه میتوانید دفتر معین را باز نما

**فرم چاپ فاکتور و گزارشات : با کلیک بر روی دکمه Close فرم بسته خواهد شد

**فرم چاپ فاکتور و گزارشات : با فشردن کلید Esc فرم بسته خواهد شد

مرتب کردن جستجو در فرم اعالم قیمت ، قسمت جواهر

*مرتب کردن تنظیمات سیستمی جهت دسترسی بهتر

*اعالم هشدار هنگامی که مسیر نسخه پشتیبان گیری مجاز نیست

تنظیمات مربوطه به قابلیت ارز در فرمهای مختلف

*مرتب کردن مجدد منوهای برنامه

تعاریف - انواع اجناس : در صورت استفاده ، ویرایش غیرفعال میشود برای عدم اشتباه در صدور سند و گزارشات

تعاریف - اجناس : عدم امکان ویرایش اجناسی که استفاده شده است

تعاریف - اجناس - سکه : جلوگیری از ویرایش سکه هایی که سند دارند

*دسترسی نقش ها : اضافه کردن دسترسی های جدید و مدیریت نمایش آنها

*گردش طلب و بدهی : گزارش بدهی قسط نیز در بابت ها اضافه شد


