
 دومقسمت  – ثبت سفارش ورود کالا ها در نرم افزار حسابداری هاتراآموزش  

 ثبت سفارش ورود کالا ها در نرم افزار حسابداری هاترا

، با کلیک بر گزینه در منوی سفارش ورود کالاورود کالا ها  اتدر قسمت پیش توضیح دادیم که برای ثبت سفارش

 ، اطلاعات مورد نیاز برای ثبت این سفارش را وارد می کنید. F4جدید و یا انتخاب کلید 

 فشردن کلید ن قسمت با توانید در ایمی  –لخواه اره به صورت دوارد کردن شم :شماره سفارشENTER  از

 اتوماتیک شماره سفارش را وارد نماید.سفارش عبور کنید تا نرم افزار به صورت شماره 

 خ سفارشتاری 

 :در این گزینه با انتخاب تیک می توانید ، ه برای این سفارش، عنوانی در نظر داریدی کدر صورت عنوان

عنوان و یا از لیست عناوین،  ی را انتخاب نماییددید، عنوان جF4و سپس کلیک بر گزینه جدید و یا  عنوان،

 مورد نظر را انتخاب کنید.

 

 ارشانتخاب انبار مورد نظر برای این سف 

 :می توانید با کلیک بر  ،ر از یک نوع هستندت در صورتی که کالا های مورد سفارش، بیش انتخاب چند کالا

 مان انتخاب نموده و ثبت سفارش انجام دهید.ند کالا رو بصورت همزینه، چاین گز
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 رشیادداشت توضیحات جهت این سفا 

انتخاب ت سفارش را ی مورد نظر جهت ثبلیست کالا ها شوید و کالا، وارد ENTERدر ستون کد کالا، با فشردن کلید 

ا نظر ربرای یک واحد از کالای مورد کنید، پس از آن بهای برآوردی ، سپس مقدار سفارش را وارد نموده

، مبلغ کل برآوردی سفارش مورد نظر به صورت اتوماتیک بهای برآوردی. پس از وارد کردن یادداشت نمایید

 توسط نرم افزار محاسبه و ثبت می گردد.

ات خاصی جهت سفارش این کالا وجود تی که توضیحکنید و پس از آن در صورسپس تاریخ تحویل سفارش را وارد 

 در ستون توضیحات یادداشت نمایید.دارد، می توانید 

، با فشردن رید، می توانید از ستون توضیحاتثبت یک سفارش را دااگر قصد اضافه کردن ردیف های بیشتری جهت 

 ید.نمایرا انتخاب  سفارشید و مجددا کالای مورد نظر جهت برودر ردیف دوم روی ستون کد کالا  ENTERکلید 

 را بفشارید. CTRL+Sکلید های  و یا کلیک کنید ینه ثبتگزروی بر رش ورود کالا، رای ثبت نهایی این سفاان بایدر پ

 

 

 


