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منوی تعریف کالا را در ماژول خرید و انبارداری و اطلاعات پایه انبار انتخاب  س از اتمام تمامی اقدامات بیان شده در بالا، می توانیداکنون پ

 نموده و تمامی کالا ها را در دسته بندی ها و زیرمجموعه های مد نظر تعریف و ایجاد نمایید.

واه وارد کرده به دلخا، ابتدا با کلیک بر گزینه جدید، در پنجره باز شده کد کالای خود را به این ترتیب پس از باز نمودن پنجره تعریف کال

 و سپس تمامی آیتم های زیر را وارد کنید:

 نام کالا )سرگروه( / در صورت دلخواه می توانید نام دوم را هم برای کالا وارد کنید.

 الا / انبار کالا / شعبه انتخاب واحد اندازه گیری / برند محصول / غرفه / گروه ک

 عیین کنید که آن کالا مشمول مالیات باشد یا خیرمی توانید در زمان تعریف کالا ت

 همچنین می توانید تعیین کنید که کالای تعریف شده جزء پر فروش ترین کالا ها هست یا خیر

 ی را انتخاب کنید.و نیز اگر کالا های شما در واقع خدماتی هستند، می توانید گزینه خدمات

  زمانی که در حال تعریف کالا های سرگروه هستید، به علت اینکه در تعریف زیرمجموعه های این کالا های سرگروه مجددا نیازی

موارد بالا در تعریف کالای نباشد، کافی است در زمان انتخاب به انتخاب مواردی مثل گروه کالا، واحد اندازه گیری، انبار و ... 

 ، تیک کنار آن ها را انتخاب کنید تا برای کالا های زیرمجموعه نیز فعال شود.سرگروه

 دشما می توانید برای هر کالایی در زیرمجموعه کالا های سرگروه جهت ثبت در فاکتور ها، قیمت های مشخصی را نیز در این قسمت وار

 فروشگاه و ...نمایید. مانند: قیمت آخرین خرید / قیمت مصرف کننده / تخفیف / قیمت 
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کدینگ  باید کالا های تعریف شده را به پس از تکمیل ستون اول یعنی اطلاعات پایه، وارد ستون دوم )اطلاعات تکمیلی( شوید. در این قسمت

ار و در کن .حسابداری خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فروش، کد ساخته شده و کد بهای کالای فروش رفته متصل و لینک کنید

این اتصال کدینگ حسابداری به کالا ها، برای کالا های هر کدام از این موارد می توانید اعمال برای زیرمجموعه را انتخاب کنید تا 

 زیرمجموعه نیز به صورت اتوماتیک انجام شود.

ن به صورت اتوماتیک سند حسابداری آ نرم افزار هاترا علت این کار این است زمانی که فاکتور خرید  و یا فروشی برای هر کالا ثبت شود،

 فاکتور ها را ایجاد و به ماژول حسابداری مالی و لیست اسناد حسابداری منتقل نماید.

 حداقل و حداکثر موجودی کالا ها را نیز تعیین نمایید.همچنین می توانید درستون اطلاعات تکمیلی، 

 

لی، می توانید در ستون اطلاعات اضافه، نوع کالا را انتخاب کنید، مشخصات فیزیکی پس از وارد کردن مقادیر و اطلاعات ستون اطلاعات تکمی

ینه زو فنی کالای مربوطه را وارد کنید و یا اگر کالای مورد نظر با مرکز هزینه در ارتباط است، می توانید در این ستون، گزینه مرکز ه

 نمایید. الای تعریف شده، تصویری را انتخابکدرخواست شود را انتخاب کنید و یا این که می توانید برای 
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د: مانند می باش در ستون چهارم )پارامتر های فروش و قیمت ثانویه( هم می توانید تعیین کنید که کالای مورد نظر شامل چه پارامتر هایی

 عوارض و مالیات، تخفیف و کرایه
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جهت ثبت نهایی کالا کافی است روی گزینه ثبت کلیک کنید و عریف کالا، پس از اتمام وارد کردن تمامی اطلاعات در ستون های مورد نظر ت

 را بفشارید. CTRL+Sیا کلید 

 


