قسمت تنظیم رزولوشن صفحه
-1ابتدا اگر برنامه کامال در صفحه قرار ندارد رزولوشن صفحه را روی  1024*768تنظیم نمایید

قسمت تنظیم نمایشگر
-2برای این که به نمایشگر باسکول متصل شوید کابل پشت نمایشگر را به یکی از پورت های  232کامپیوتر متصل
نمایید مثال com1

-3وارد قسمت تنظیم پورت شوید و سرعت و دیگر پارامتر های سلایر کامپیوتر را با نمایشگر به صورت یکسان
تنظیم نمایید
 -4از قسمت  indicatorنوع نمایشگر خود را انتخاب نمایید اگر نمایشگر شما جزئ لیست نمی باشد ابتدا نمایشگر را
 gamaانتخاب نمایید و اطالعات را ذخیره کنید اگر اطالعاتی دریافت نکردید با شماره  05124041191تماس
بگیرید
 -9پورت دوم برای ارسال پیامک می باشد و نیازی به تنظیم نیست

قسمت تعاریف
 -6از قسمت تعریف کدها می توانید کاال-مشتری-راننده-وزن خالی کامیون های خاص-اپراتورو  ...را تعریف کنید
دقت کنید که برای هر آیتم باید ابتدا کد تعریف کنید و کدها را پشت سر هم تعریف نمایید مثال برای تعریف کاال کد 1
سیب-کد  -2انار-کد-3هلو و ...
 -1در قسمت تعریف گزینه های پرینت می توانید نوع چاپ -نام شرکت-آدرس و لوگوی شرکت و همچنین چاپ با
فرم و بدون فرم را تنظیم نمایید
برای تعریف لوگو ابتدا لوگوی خود را در درایو  cکپی کنید سپس آن را  renameکرده و نام آن را logo.jpg
بگذارید بعد از یک بار باز و بسته کردن برنامه لوگوی شما روی نرم افزار قرار خواهد گرفت
-4در قسمت گزینه های مالی می توانید حق توزین ماشین های مختلف و عوارض و  ..را تنظیم نمایید
-5در قسمت خالص گیری سه گزینه روزانه-ماهانه و هرگز وجود دارد اگر برنامه روی روزانه تنظیم باشد تا 12
شب هر ماشینی که یک بار توزین شده باشد و بار دوم روی کفه بیاید خالص گیری انجام می شود اما اگر ماهانه
تنظیم شده باشد اطالعات توزین اول تا  1ماه در سیستم جهت خالص گیری وجود خواهد داشت و اگر خودرویی قبل ز
 30روز باسکول نماید خالص گیری انجام خواهد شد و اگر خالص گیری بر روی هرگز تنظیم شود هرگز خالص
گیری انجام نخواهد شد
-10می توانید نوع نمایشگر را ایرانی و یا بین المللی تنظیم نمایید اگر ایرانی تعریف شود فقط شماره ماشین های ایرانی را می
توانید وارد نمایید

قبوض صادر شده
-11اگر قبض را صادر کردید و در آن قبض اشتباهی وجود داشت و یا این که خواستید دوباره قبض را چاپ نمایید وارد قبوض
صادر شده شوید و شماره قبض را وارد کرده و کلید جستجو را فشار دهید اگر شماره قبض را وارد نکنید و فقط خرید یا فروش
بودن قبض را انتخاب کنید کلیه قبوض مربوط به خرید یا فروش برای شما در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد در سمت
راست صفحه نمایش که زیر فرم قرار دارد یک مثلث کوچک وجود دارد اگر مثلث را روی ردیف مورد نظر ببرید کل
اطالعات صفحه نمایش در قسمت باال که قسمت ویرایش است نمایش داده می شود و شما می توانید اطالعات را تغییر دهید

حسابداری
برای ورود به سیستم حسابداری باید حتما سطح دسترسی برای اپراتور تعریف شده
باشد سطح دسترسی-ورود-ویرایش-حذف اطالعات و تعریف کاربر می تواند در تمای
قسمت ها وارد شود و مدیر نرم افزار خواهد بود
-12در این قسمت می توانید قبض صادر شده توزین را درسیستم حسابداری ثبت نمایید و مقدار دریافت و پرداخت مربوط به
مشتری را ثبت نمایید
در قسمت دریافت و پرداخت قسمت راهنما کامال جزییات بیان شده است
 – 13ازقسمت گزارش مالی میتوانید حساب های مشتری-فاکتورهای خرید و فروش دریافت های نقدی و چکی و  ....را
گزارش گیری نمایید دقت کنید که این گزارش ها فقط زمانی قابل رویت است که قبض توزین در قسمت دریافت و پرداخت ثبت
شده باشد یعنی بعد از توزین و چاپ بض باید این شماره قبض و نام مشتری به صورت دستی در قسمت دریافت و پرداخت ثبت
شود

انتقال اطالعات نمایشگر
این گزینه فقط برای بعضی از نمایشگر ها کاربرد دارد

گزارش گیری
گزارش توزین
در این قسمت می توانید تا  64مدل گزارش گیری ترکیبی داشته باشد ابتا باید تاریخ ابتدا و انتهای گزارش را وارد نمایید و سپس
نوع قبض یعنی خرید یا فروش را انتخاب کنید و سپس بر حسب هر گزینه ای را که می خواهید گزارش گیری کنید تیک آن را
بزنید و اطالعات آن را وارد نمایید حال کلید جستجو را فشار دهید
در این قسمت قابلیت اکسپورت به  word-excell-pdfوجود دارد

گزارش اپراتور
این گزارش را فقط مدیر نرم افزار می تواند مشاهده کند این گزارش در مورد نحوه عملکرد اپراتور در مورد حذف و ویرایش
اطالعات حسابداری و توزین می باشد

فایل پشتیبان

برای جلوگیری از هر گونه مشکل در سیستم اطالعات بهتر است به طور مداوم از اطالعات فایل
پشتیبان تهیه نمایید
وارد قسمت ایجاد فایل پشتیبان شده و نام فایل را  dbbaskool.mdbوارد کنید و در هر مکانی که
خواستید ذخیره نمایید

برای بازیابی اطالعات وارد قسمت فایل پشتیبان و سپس بازیابی اطالعات شده و فایل
 dbbaskool.mdbرا از مسیری که قبال در آنجا فایل پشتیبان ایجاد کردید فراخوانی نمایید
می تواند زمان برای گرفتن فایل پشتیبان خودکار وارد کنید برای این کار ابتدا یک بار یک فایل
پشتیبان ایجاد نمایید و سپس زمان را برای گرفتن فایل پشتبان خودکار تنظیم نمایید

زبان نرم افزار
زبان نرم افزار را در سه حالت فارسی-انگلیسی-کردی می توانید تنظیم نمایید

روش کارکرد دستگاه:
بعد از تعریف اطالعات الزم مثل کاال-مشتری-راننده-اپراتور و سطح دسترسی های الزم برای آنها و
دریافت وزن می توانید کار توزین را انجام دهید
برای توزین:
-1
-2
-3
-4
-9

ابتدا نوع توزین پر یا خالی بودن را انتخاب نمایید
نوع بارگیری خرید یا فروش را برای امور حسابداری و توزین وارد نمایید (اجباری نمی
باشد)
شماره ماشین را وارد نمایید
نام مشتری-کاال-راننده-نوع خودرو(برای محاسبه حق توزین) و مبدا و مقصد و توضیحات
را وارد نمایید (بر حسب نیاز)
حال کلید تیک یا  page upرا فشار دهید اگر توزین دیگری برای این ماشین در محدوده
خالص گیری (روزانه-ماهانه) وجود داشته باشد اطالعات آن نمایش داده می شود و کلید
زرد می گردد حال برای چاپ و ذخیره کلید  page downیا پرینتر را فشار دهید اگر
نمی خواهید چاپ بگیرید و فقط می خواهید ذخیره کنید کلید فالپی یا  insertرا فشار
دهید
-6برای پاک کدن صفحه می توانید از کلید  deleteاستفاده نمایید

روش وارد کردن وزن دستی
اگر برای اپراتور وارد کردن وزن دستی فعال شده باشد می تواند وزن خالی و یا پر را به صورت
دستی وارد نماید به این صورت که اگر توزین پر انجام می شود می توان وزن خالی را در قسمت
اطالعات توزین خالی وارد نمود و اگر توزین خالی در حال انجام است می توان وزن پر را وارد
کرد اگر سطح دسترسی به وزن دستی برای اپراتور تعریف نشده باشد نمی تواند وزن دستی وارد
نماید

توزین وابسته:
اگر شرکتی دارای ماشین های مخصوص به خود باشد و یا این که همواره یک سری ماشین خاص
وارد باسکول شود می توان برای این ماشین ها کد در نظر گرفت و ووزن خالی را برای آنها ذخیره
کرد در این صورت وقتی این خودرو بار زده و برای توزین روی کفه باسکول می رود به جای
توزین پر یا خالی می توانید توزین وابسته را انتخاب نمایید و به جای وارد کردن شماره ماشین کد
ماشین را تایپ کنید تا کل اطالعات به طور خودکار  loadشود برای این که کد برای ماشین تعریف
کنید وارد قسمت تعاریف تعریف کد ها و وارد قسمت وزن خالی کامیون های خاص شوید و
اطالعات را واردنمایید

توزین دو قسمتی
اگر کفه توزین شما کوچک است و یک ماشین به طور کامل روی آن قرار نمی گیرد می توانید از
توزین دو قسمتی و یا دو تکه استفاده کنید ابتدا نوع توزین پر-خالی را انتخاب نمایید و شماره ماشین
را وارد کنید حال تکه اول ماشین را روی باسکول ببرید و کلید توزین دو قسمتی را فشار دهید و آن
را تایید کنید حال تکه دوم ماشین را روی باسکول آورده و کلید تیک را فشار دهد و سپس کلید چاپ
یا فالپی را فشار دهید

پارسنگ:
می توانید وقتی ماشین روی باسکول آمد آن را پارسنگ کنید و بار داخل ماشین بریزید و سپس
دوباره کلید پارسنگ را فشار دهید تا وزن ماشین به بار اضافه شود

استفاده از مقادیر به صورت لحظه ای:

در قسمت امور مالی چند گزینه وجود داردمثل خالص گیری-قیمت کال و  ..بر حسب تعاریفی که
انجام می شود تیک این سیستم ها به صورت خودکار خواهد خورد اما ممکن است برای یک توزین
شما نیازی مثال به قیمت کاال نداشته باشید پس می توانید به صورت لحظه ای تیک آن گزینه را
بردارید یا مثال شما نمی خواهید برای یک توزین خالص گیری انجام شود پس تیک آن را به صورت
لحظه ای بر می دارید

ارسال پیامک به مشتری بعد از توزین و ایمیل روزانه گزارش باسکول به
مدیر نرم افزار های شبکه و توزین خودکار (سفارشی)

