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 960316 ًسخِ اهکاًات اص یتشخ حاتیتَؼ

 

 (فشٍش ٍ تَصیع ٍ پخص) 

: تسَیِ فاکتَس دس صهاًی کِ اسٌاد خضاًِ ًذاسد ٍ کل فاکتَس تشگطت هی ضَد-55  

دس غَستی کِ یک فاکتَس فشٍش فالذ اسٌاد ٍ ٍجَُ دسیافتی تاضذ ٍ کل فاکتَس تشگطت ضَد ٍضعیت آى 

 .فاکتَس تِ حالت تسَیِ ضذُ تثذیل هی گشدد

 : ًوایص هاًذُ فاکتَس تعذ اص ثثت اسٌاد خضاًِ دس فاکتَس فشٍش-57

تْذ اص ثثت دسیافت چک یا ًمذ یا ٍاسیض تاًک دس فشم دسیافت ٍ پشداخت فاکتَس فشٍضگاّی هاًذُ فاکتَس ًیض 

 .دس ّواى فشم هطاّذُ هی ضَد

 تفکیک تخفیف سًذی ًمذی دس گضاسش تسَیِ فاکتَس اص هثلغ دسیافتی تاتت فاکتَس- -63

تا تَجِ تِ ایٌکِ دس صهاى ثثت اسٌاد ٍ یا دسیافت ًمذی تاتت فاکتَسّای فشٍش تتَاى تخفیف سًذی یا ًمذی 

تِ هطتشیاى ثثت ًوَد تا فاکتَسّا تِ حالت تسَیِ ضذُ تثذیل گشدًذ لزا ایي تخفیفات دس گضاسش تسَیِ 

فاکتَس جْت سَْلت دستشسی ٍ ّوچٌیي اسائِ گضاسش الصم تفکیک ضذُ است ،ّوچٌیي سایش تخفیفات هٌشج 

 .دس فاکتَس فشٍش ًیض دس گضاسش تسَیِ فاکتَس تفکیک گشدیذُ اًذ

:تفکیک کسَسات ٍ اضافات فشٍش اص هثلغ خالع فشٍش دس گضاسش تسَیِ فاکتَس-64  

- ستَى جذیذ ًیض تِ گضاسش اضافِ گشدیذُ است کِ ضاهل جوع ًاخالع فشٍش3دس گضاسش تسَیِ فاکتَس 

اضافات هی تاضذ کِ جْت گضاسضگیشی ٍ سَْلت دستشسی تِ اطالعات ّشفاکتَس طشاحی ضذُ -کسَسات

 .است

 

 (تَضیحات سیستن اًثاس)

 (حَالِ تا هٌطا تَصیع)هشتثط کشدى اسٌاد اًثاس ٍ اسٌاد تَصیع-19

صهاًی کِ اسٌاد هذیشیت تَصیع غادس گشدیذ، هیتَاًیذ تا هٌطا سٌذ تَصیع ، سٌذ فاکتَس فشٍضگاّی ٍ یا 

تشگطت اص فشٍش غادس ًوائیذ ،ایي سٍیِ ّوچٌیي دس ضشکتْایی کِ داسای فشٍش گشم هی تاضٌذ کاستشد 

داسد صیشا دس هشحلِ تَصیع هوکي است هَاسدی سا تػَست تَصیع گشم تفشٍش تشساًٌذ لزا هَاسد تشگطتی 

تْتش است .هطتشی سا هی تَاًیذ تشگطت اص فشٍش ًوائیذ ٍ سپس الذام تِ غذٍس فاکتَس فشٍش ًوائیذ
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فشآیٌذ هشتَط تِ غذٍس فاکتَس اص تَصیع ٍ فاکتَس فشٍش گشم کِ دس صهاى تَصیع اتفاق هی افتذ جذاگاًِ 

.پس اص طشیك ایي اهکاى هٌطاگزاسی فاکتَس فشٍش اص سٌذ تَصیع هیسش هیگشدد.تاضذ  

چٌاًچِ داسای فشآیٌذّا جذاگاًِ ًیستٌذ اص لسوت تعشیف فشآیٌذّا الذام تِ جذاساصی ٍ تفکیک فشآیٌذ 

 .ًوائیذ ٍ یا اص پطتیثاى هشتَطِ تخَاّیذ تشای ضوا تعشیف ًوایذ

 

 (هذیشیت ٍجَُ)

:تجویع اسٌاد هشکة ٍ تلفیمی خضاًِ داسی دس صهاى اسسال تِ سیستن هالی-8  

دس ضشکتْای پخص ٍ یا تاصسگاًی دس صهاًی کِ تاتت چٌذ فاکتَس د سیافتی داسین هی خَاّین دسیافتی ّای 

فاکتَسّا سا تػَست جذاگاًِ ثثت ًوائین لزا اص دسیافت اسٌاد ٍ یا ًمذ هشکة ٍ تلفیمی استفادُ هی ًوائین 

لزا دس صهاى اسسال ایٌگًَِ اسٌاد تِ سیستن .یعٌی یک چک داسای چٌذ سطش تاتت چٌذ فاکتَس هی تاضذ

.هذیشیت هالی هی تَاًین جْت سَْلت گضاسضگیشی دس غَستحساتْای هطتشی هطاّذُ ًوائین  

تَجِ داضتِ تاضیذ کِ دس گضاسش گشش حساب هطتشی تا لثل اص اسسال هَاسد هزکَس تِ سیستن :ًکتِ

هذیشیت هالی تػَست چٌذ سطشی دس ایي گضاسش لاتل هطاّذُ است ٍ تعذ اص اسسال تِ سیستن هالی 

دس غَستی کِ دس صهاى اسسال سٌذ هشتَطِ تِ سیستن هذیشیت هالی .تػَست یک سطش هطاّذُ خَاّذ ضذ

صسٍاى ًیاصی تِ تجویع سطشّای هشتَطِ ًذاسیذ هیتَاًیذ تیک هشتَط تِ تجویع سا دس فشم غذٍس اسٌاد خضاُ 

 .داسی ،پاییي فشم تشداسیذ

 : ًوایص هاًذُ فاکتَس تعذ اص ثثت اسٌاد خضاًِ دس سیستن خضاًِ-9

تعذ اص اًتخاب فاکتَس دس فشم دسیافت اسٌاد ٍ دسیافت ٍجِ ًمذ ٍ یا ٍاسیض تاًک ٍ تعذ اص ایٌکِ فاکتَس سا 

 .اًتخاب هی ًوائین هاًذُ فاکتَس ًوایص دادُ هی ضَد

 

  جْت اسٌاد ٍاخَاست ضذُ OPTION اضافِ کشدى -11

دس سیستن هذیشیت ٍجَُ ٍ دسیافت ٍ پشداخت اهکاى جذیذی اضافِ ضذُ است ٍ آى عثاستست اص ایٌکِ دس 

صهاًی کِ اسٌاد ٍاخَاست هی ضًَذ اهکاى تغییش هعیي هشتَطِ تذلیل ًیاصّای گضاسش گیشی فشاّن گشدد 

یعٌی اگش چک دسیافتی اص حساب تاًکی یا اضخاظ هجذدا تشگطت ضَد ٍ تِ غٌذٍق تشگشدد تجای غذٍس سٌذ 

جْت .د س حساب هعیي اسٌاد ًضد غٌذٍق هی تَاى آًشا دس هعیي اسٌاد ٍاخَاست ضذُ طثمِ تٌذی ًوَد 

تعییي حساب هعیي هشتَط تِ اسٌاد ٍاخَاست ضذُ تِ تفکیک تاًک ٍ اضخاظ تِ لسوت تٌظیوات سیستن 

هشاجعِ فشهائیذ ٍ دس فشم تاص ضذُ ٍ اص هٌَ دسختی کٌاس فشم تٌظیوات غذٍس سٌذ سا تضًیذ،سپس دس ایي 

فشم دکوِ ٍیشایص سا اص ًَاس اتضاس فشم تضًیذ ٍ دس اٍلیي تٌظین غذٍس اسٌاد ٍاخَاست ضذُ تشاساس هعیي 

 .تٌظین ًوائیذ(تلی)جذاگاًِ سا تشٍی
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ٍ دس تٌظیوات ریل ّویي تٌظین هعیي ّای هشتَطِ تِ حساب هعیي اسٌاد ٍاخَاست ضذُ اص تاًک ٍ هعیي 

 .اسٌاد ٍاخَاست ضذُ اص اضخاظ سا هطخع ًوائیذ 

  غذٍساسٌاد ٍاخَاست ضذُ تش اساس هعیي اسٌاد  ٍاخَاست ضذُ اص تاًک ٍ اضخاظ-12

تاتت اسٌاد ٍاخَاست ضذُ سا تٌظین ًوائیذ ،اسٌاد ٍاخَاست optionچٌاًچِ تٌظیوات اًجام گشفتِ دس لسوت 

ضذُ تجای ثثت دس حساب هعیي اسٌاد ًضد غٌذٍق تِ هعیي اسٌاد  ٍاخَاست ضذُ هٌتمل ضذُ ٍ 

تغییش خَاّذ (غاحة چک)ّوچٌیٌَّوچٌیي تفػیلی هشتَطِ اص غٌذٍق یِ ضخع ٍاگزاس کٌٌذُ چک 

  (سا هطالعِ فشهائیذ15تَضیحات ضواسُ ).یافت

 

 ثثت جذیذ دس صهاى ٍاخَاست                                                                  ثثت لثلی دس صهاى ٍاخَاست 

                 (تذّکاس)غاحة چک /اسٌاد ٍاخَاست ضذُ اص تاًک              (تذّکاس)تفػیلی غٌذٍق /اسٌاد دسیافتٌی ًضد غٌذٍق

(تستاًکاس)                                              اسٌاد ًضد تاًک       (تستاًکاس)                              اسٌاد ًضد تاًک   

 

تا ایي سٍش ّوچٌیي دس تشاصًاهِ ضوا سشفػل اسٌاد ٍاخَاست ضذُ تِ ًام اضخاظ ایجاد هیگشدد ٍ کٌتشل 

 .اسٌاد ٍاخَاست ضذُ دس سیستن هالی ساحتتش خَاّذ تَد

ّوچٌیي تعذ اص اسسال سٌذ هشتَطِ،،هاًذُ اسٌاد ٍاخَاست ضذُ گضاسش هاًذُ حساب هطتشیاى ٍ گشدش 

حساب هطتشی لاتل سٍیت خَاّذ تَد ٍ تذیي تشتیة تعذ اص تشگطت چک ّویطِ حساب هطتشیاى تاتت 

 .اسٌاد  تشگطتی داسای هاًذُ تذّکاس خَاّذ تَد

جْت هطاّذُ هاًذُ اسٌاد ٍاخَاست ضذُ دس گضاسش گشدش حساب هطتشی ٍ هاًذُ هطتشی تِ تشتیثی :ًکتِ

 تِ آى اضاسُ ضذ حتوا هی تایست سٌذ هشتَطِ تِ سیستن هالی اسسال ضذُ تاضذ ٍ تا 11ٍ12کِ دس هَاسد 

لثل اص اسسال سٌذ تِ سیستن ّای هطاّذُ سٌذ ٍاخَاست ضذُ دس دٍ گضاسش هزکَس اهکاى پزیش ًوی 

 .تاضذ

14- option  جْت جلَگیشی ٍ ّطذاس ثثت چک دسیافت اسٌاد ٍ دسیافت ًمذ ٍ ٍاسیض تاًکی تاتت استثاط چک تا فاکتَس

  :فشٍش هطتشی

 کِ دٍ لسوت تٌظیوات سیستن فشٍش  دس ًظش گشفتِ ضذُ است  جْت ایي هَسد است کِ چٌاًچِ optionایي 

دس فشم دسیافت ٍ پشداخت ًمذ ،دسیافت اسٌاد  ٍ ٍاسیض ٍ تشداضت دس سیستن هوذیشیت ٍجَُ صسٍاى تخَاّین 

 سا دس حالت ّطذاس یا optionکاستشاى حتوا اسٌاد ٍجَُ دسیافتی سا تا فاکتَسّای فشٍش هشتثط ًوایٌذ لزا 

دس حالت ّطذاس سٌذ هزکَس دس سیستن هذیشیت  ٍجَُ رخیشُ هی ضَد ٍلی تِ کاستش .جلَگیشی لشاس هی دّین

فمط ّطذاس هی دّذ ٍ دس حالت جلَگیشی کاستش حتوا هی تایست فاکتَس هشتثط سا اًتخاب ٍ سپس الذام تِ رخیشُ 

 .سٌذ دس سیستن هذیشیت ٍجَُ ًوایذ


