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 نوار دسترسی .1

 ته است. اینرار گرفقتماس ها، یادآوری ها و یا پیگیری ها، نوار ابزاری در قسمت پایین تمام صفحات جهت دسترسی آسان به لیست 

 آیکون سبز رنگ گوشه چپ صفحات شده است. و "ه تماس های تلفنیپنجر" نوار ابزار جایگزین

 : ا استفاده از این نوار می توانید به آیتم های زیر دسترسی داشتب

 سابقه و جاری ایه تماس) کنید مشاهده را دریافتی های تماس لیست توانید می ابزار نوار این از استفاده با :تلفن .1

 .گیریدب تماس خود مدنظر شماره با توانید می گیر شماره از استفاده با همچنین(. شده دریافت های تماس

 .شود می باز یادآوری کادر گزینه، این انتخاب با افزار نرم از هرجایی در :یادآوری .2

 شود می باز ها پیگیری و وظایف لیست گزینه، این انتخاب با افزار نرم از هرجایی در :پیگیری .3

 نمایش تور صورت به صفحه در موجود های آیتم توضیح راهنما، گزینه روی کلیک با افزار نرم از هرجایی در :راهنما .4

 .کنید مرور را مطالب "لیقب" یا "بعدی" گزینه انتخاب با و کرده مطالعه را آنها استفاده مورد توانید می و شودمی داده

  ها تماس تنظیمات پنجره  ایجاد .2

ماس چه ننده تدر مورد پنجره تماس هایی که در گوشه صفحه باز می شود، می توان با کانفیگی مشخص کرد که کاربر دریافت ک

 فرمی را در زمان پاسخگویی به تماس در اختیار داشته باشد. 

رای ثبت را ب مییتها دسترسی داشته و می تواند مشخص کند که چه آآیتمکاربر در تنظیمات من، در قسمت تماس ها، به لیست هر

 در زمان دریافت تماس در اختیار داشته باشد. 

 قرار خواهد گرفت.  او تنها در صورتی که کاربر مجوز ایجاد داشته باشد در اختیار آیتم فرم ایجاد

 کردن فیلد های دیگر در زمان تعریف فیلد اضافی قابلیت  کپی .3

ه برای کپی کردن شده است ک اضافه دکمه یک گرید انتهای در  ها فیلد افزودن بخش  آبجکت ام آر سی یک تایپ ویرایش صفحه  در

 روال انجام عملیات به شرح زیر می باشد: دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.   CRM Objectفیلد از یک 

 CRM Objectر در پس از استفاده از دکمه یاد شده در صفحه ای که در اختیار کاربر قرار می گیرد، محل فیلد مورد نظ -

ب انتخا پس از راپ دان بعدیمی شود. همچنین در د مبدا )آبجکتی که قصد کپی کردن فیلد از آن را داریم(مشخص

CRM Object ،این انواع فیلد های مبدا CRM Object ب اربر امکان انتخاکاختیار کاربر قرار می گیرد.  به این ترتیب ، در

 فیلد مورد نظر خود را خواهد داشت. 

کرد. با انجام این مرحله سایر تنظیمات معمول  تعریف را کپی جهت  و کلید جدید نام میتوان  با انتخاب فیلد مورد نظر -

 تعریف فیلد جدید نیز قابل انجام می باشد. 
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 الزم به ذکر است که با کپی کردن فیلد های لیست مرتبط، کل ساختار این فیلد ها انتقال می یابد. 

 هر آیتم لیستستون های شخصی سازی  قابلیت .4

غییر مکانی جهت تاشد، ابا توجه به اینکه یکی از نیاز های عمده کاربران در اختیار داشتن صفحات لیست، با ستون های دلخواه می ب

 ستونهای قابل نمایش در کلیه لیست های سیستم ایجاد شده است. 

ود خراخور نیاز بر به فو پس از آن هر کار تنظیمات اولیه این امکان انجام می شود شخصی سازیبه این ترتیب در این امکان در بخش 

 امکان شخصی سازی صفحات لیست را برای خود خواهد داشت. 

رار اربر عادی قتیار کدر زمان انجام تنظیمات اولیه، کاربر دارای مجوز، باید مشخص کند که چه فیلد هایی برای شخصی سازی در اخ

 چ شخصی سازید.( هیی اگر کاربر عادی )کاربری که لیست ها را مشاهده می کنمی گیرد. بنابراین با مشخص کردن این فیلد ها، حت

 ای روی لیست انجام ندهد کلیه فیلد های مشخص شده در تنطیمات را در لیست مشاهده خواهد کرد.  

انتخاب فیلد  اناضافه شده که امک CRMدر شخصی سازی "تنظیمات نمایشی فیلد"برای انجام تنظیمات اولیه، ستونی است به نام 

های  مایش ستونو اضافه، را برای نمایش در لیست، به کاربر می دهد. همچنین کاربر امکان مشخص کردن ترتیب ن built inهای 

 لیست را نیز خواهد داشت.  

انجام  ypeSuper T های موجودیت ها انجام می شود و تنها برای هویت، تنطیمات روی Typeها روی آیتم این تنظیمات برای کلیه 

 می شود. 

هند شد و ده خواالزم به ذکر است که فیلد هایی که قبال در صفحات لیست به کاربران نمایش داده می شدند، همچنان نمایش دا

 کاربران حتی اگر از این امکان استفاده نکنند، در لیست تغییر محسوسی نخواهند دید. 

  ین زمینه انجام شده ان شخصی سازی گرید هویت وجود داشت، تغییرات زیر در امکا 2.0.34با توجه به اینکه قبل از ارایه نسخه

ه فیلد هایی ب True است: در مورد هویت ها، تنظیمات گرید از تنظیمات کلی سیستم حذف شده و با یک اسکریپت، مقدارهای 

 می باشند، اختصاص یافته است:  Trueکه در تنظیمات کلی سیستم دارای مقدار 

  .بخش تنظیم فیلدهای قابل نمایش در گرید هویت از بخش تنظیمات من حذف شده است 

  با انجام این تغییر، تنظیمات گرید هویت برای هر کاربر حذف می شود و کاربران در گرید هویت ستون های مشخص شده

 در بخش تنظیمات را مشاهده خواهند کرد. 
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ص شده در ای مشخربر مشاهده کننده لیست با استفاده از آن می تواند فیلد هدر باالی هر لیست امکانی افزوده شده که کا

 شخصی سازی را مشاهده کرده و فیلد های مورد نظر خود را برای نمایش انتخاب نماید. 

 لیست های ستون کردن جابجا امکان

 روج از سیستممی توان ترتیب ستون های لیست ها را به دلخواه عوض کرد. این تغییرات با خ Drag & Dropبا استفاده از 

 ذخیره شده و کاربر در استفاده های بعدی از سیستم امکان مشاهده مجدد همین ترتیب را خواهد داشت. 

 جدا کردن مالیات و عوارض از هم .5

 سینک با سیستم های مالی می باشد. نیاز اصلی به جدا کردن مالیات و عوارض مربوط به بخش  

 تغییرات انجام شده به شرح زیر می باشند: 

 مالیات در همه جای سیستم به دو فیلد مالیات و عوارض تبدیل شده است.  فیلد -

 در تعریف محصول فیلدی افزوده شده که کاربر مشخص کند این محصول عوارض دارد یا خیر. -

 ود.اضافه ش در سیستم ثبت می شود، الزم است که فیلد عوارض نیز در فیلد هادر کلیه مواردی که محصول با اکسل  -

 اند.  سرویس هایی که داده های مربوط به مالیات را رد و بدل می کنند، با افزودن عوارض، بروزرسانی شده -

  ه است.ردنام فیلد موجود در نسخه های قبل که دارای ماهیت مالیات و عوارض با هم بود، به مالیات تغییر ک -

 فیلد عوارض به پیش نمایش ها افزوده شود. -

 ده می شود.مایش دادر کلیه انواع فاکتور و پیش فاکتور عوارض به ردیف ها افزوده شده و مجموع عوارض نیز به کاربر ن -

 ست. ده شده ازونیز اف در پیش نمایش، در فیلد هایی که دارای مالیات هستند، )مثل قیمت کل با مالیات و ...(اعمال عوارض -

 .ته اسدیر کرتغی "وارضقبل از مالیات و ع"به  "قبل از مالیات"در تنظیمات افزودن اضافات، در انتخاب مرحله، نام مرحله  -
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 شماره گذاری صالح عملکرد ا .6

 تغییرات کلی 

ها امکان ثبت  Super Typeقابل انجام خواهد بود و در هیچکدام از  Type ها شماره گذاری تنها در سطح برای همه انواع آیتم  -

 شماره گذاری موجود نخواهد بود.  

 شده است.   شخصی سازی همه آیتم ها حذفتیک عمومی شماره گذاری از  -

 الگوهای شماره گذاری در بخش جدایی تعریف شده اند و به این ترتیب قابلیت استفاده مجدد دارند.  -

  تعریف الگوهای شماره گذاری در بخش جدا 

 عریف الگوهای جدید را توسط سیستم دارد. امکان ت ،عمومی "شخصی سازی"دارای مجوز  تنها کاربر

 برای تعریف قالب های شماره گذاری، روال زیر اجرا شود:  -

د فرم ثبت ر می توانافزوده شود. با استفاده از این امکان کارب "قالب شماره دهی" ، یک گزینه به ناممنوی تنظیماتدر 

 قالب های شماره گذاری را در اختیار داشته باشد.

 ند. کاربر با استفاده از امکان افزودن قالب شماره گذاری، قالب مورد نظر خود را به سیستم وارد می ک -

 لیست قالب های تعریف شده به کاربر نمایش داده می شود. -

  و تایید می کند. در اختیار دارد که قالب و نام آن را به سیستم وارد کرده Text Boxکاربر برای تعریف یک قالب، دو  -

 ر. با درخواست کاربر قالب انتخاب شده ذخیره می شود. خود قالب می تواند تکراری باشد ولی نام آن خی -

 ی شود. داده م با ذخیره قالب جدید، این قالب در لیست قالب های از پیش تعریف شده قرار گرفته و به کاربر نمایش -

  مرتب سازی و بروزرسانی داده های قبلی 

تی از قالب های در قالب لیس هویت موجود می باشند، Super Typeها و گذاری که از قبل در آیتمکلیه قالب های شماره  -

 شماره گذاری، تعریف شده اند. 

ه شده است حذف شده، به لیست الگوهای شماره گذاری افزود Super Typeهویت از  Super Typeقالب شماره گذاری در  -

 های هویت اختصاص یافته است.  Typeو همچنین این قالب به کلیه 

اص ها اختصتماگانه به آیاند ولی این شماره ها جدگذاری مشابه استفاده می کرده هایی که از الگوهای شماره  آیتمدر مورد   -

یف شده ی متفاوت تعرنمی شده اند، در لیست الگوهای شماره گذاری نیز قالب های جدا با نام ها Overrideمی یافته اند و 

 های مرتبط اختصاص یافته است.  CRM Object Typeو به صورت جدا به 
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دارای قالب  های مربوط به آن Typeهویت هیچ قالب شماره گذاری ای موجود نباشد، کلیه  Super Typeدر صورتیکه در  -

 خواهند بود.   nتا  1شماره گذاری 

تعریف شده و به  nتا  1یک قالب  گذاری خالی بود، به ازای هر نوع هویت، چنانچه قالب شمارهنوع ها به جز برای کلیه آیتم -

 اختصاص می یابد. ها تمآیاین 

ی که دارای قالب های آیتماستفاده می شود ولی برای هر کدام از سایر n تا 1: برای همه انواع هویت، از یک قالب نکته

ها آیتم دهی اینتعریف می شود و به صورت پیش فرض برای مقدارn  تا 1شماره گذاری نیستند، به صورت مجزا یک قالب 

 از این قالب استفاده می شود. 

ده گذاری نبو الب شمارههایی که قبال دارای قآیتم یک قالب شماره گذاری داشته باشد. بنابراین تمامی  همه آیتم ها باید  -

قداردهی آن در ممربوط به خود باشند که شیوه ساخت و  n تا  1اند، باید به صورت پیش فرض دارای قالب شماره گذاری 

 ل توضیح داده شد. بند قب

دد صورت ع در مواردی که از الگوی شماره گذاری عمومی استفاده می شده است، الگوی شماره گذاری عمومی نیز به -

ختصاص اماره گذاری شهای دارای قالب زوده می شود. همچنین این الگو به آیتمآغاز می شود، به الگوها اف 1صحیح که از 

 یابد. 

 اره گذاری استفاده از قالب های شم 

 آیتمماره گذاری قبلی تغییر یافته و این کومبو حاوی مقدار قالب ش به کومبو Text Boxها از آیتمکنترل شماره گذاری در  -

  می باشد. 

اری کاربر اره گذبه دلیل اینکه امکان تعریف قالب های شماره گذاری تکراری موجود است، در زمان انتخاب قالب شم -

شماره  الب هایقبه این ترتیب در زمان انتخاب باید امکان تشخیص انواع قالب های شماره گذاری را داشته باشد. 

 ده می شود. حاوی نام قالب نمایش دا tool tipگذاری، روی هر قالبی 

 ماید. کاربر می تواند قالب شماره گذاری مورد نظر خود را در لیست قالب های موجود در کومبو جستجو ن -

 کنند. می Override همدیگر را در صورتی که از یک قالب برای چندین سی آرام تایپ استفاده کنیم -

 میکنند. override همدیگر را  فاکتوربه عنوان مثال چنانچه از یک قالب هم در هویت استفاده شود هم در 

 صورت می پذیرد.  مربوطه  CRM Object Typeجلوگیری از ثبت شماره تکراری فقط در سطح  -



 

Version: 2.5.1 

Release Date: 1398/04/15 

RN_2.5.1 

 

9 
 

دیگر ها هم هم در غیر رسمی و هم هویت استفاده شود، کلیه این آبجکت مثال: چنانچه از یک قالب هم در فاکتور رسمی

 می کنند.  override را

ت می اری صورجچنانچه با شماره دهی دستی، یک شماره به سیستم وارد شود، بررسی تکراری بودن فقط در همان تایپ   -

 د: گرفته شون در نظر پذیرد. در مواردی که کاربر شماره گذاری را به صورت دستی به سیستم وارد می کند، موارد زیر باید

ست، تنها اکوچکتر  به سیستم وارد کند که از آخرین شماره اختصاص یافتهدر صورتیکه کاربر به صورت دستی شماره ای را  -

 جاری، تکراری نباشد.   CRM Object Typeدر صورتی ذخیره خواهد شد که در 

است، چک  بزرگتر در صورتیکه کاربر به صورت دستی شماره ای را به سیستم وارد کند که از آخرین شماره اختصاص یافته -

شده  نیز با شماره وارد (Max Number)جاری انجام می شود و آخرین شماره  CRM Object Typeتکراری بودن در 

 توسط کاربر جایگزین می شود. 

 به این ترتیب نکات زیر حائز اهمیت می باشند: 

د می جاری، وقفه ایجا CRM Object Typeبا شماره دهی دستی ممکن است بین شماره های اختصاص یافته به  .1

 شود. 

از شماره  ی بعدیدر صورتیکه شماره دستی که وارد شده از آخرین شماره اختصاص یافته بزرگتر باشد، شماره دهی ها .2

 ای که کاربر به سیستم وارد کرد ادامه می یابد.  

همین  ید طبقتخصیص شماره مشتری هنگام تایید که با  در تنظیمات سی آر ام تایپ ها یک آپشن وجود دارد با عنوان -

 یل کار کند.تحل

 کند.میهمین منطق کار  شماره مشتری نیز با فعالیت تخصیص -

 ها  سرنخ برای مالی اثر ایجاد عدم .7

 

 هایی از نوع سرنخ وجود ندارد. ( برای هویت پرداخت-ریافتد-قرارداد– )فاکتور هاآیتم مالی  امکان ایجاد       -

 نانچه هویترداخت، چایجاد لینک پرداخت جدید، در زمان ذخیره لینک پ– پرداختمنوی خرید فروش انبار ،گزینه لینک   در        -

 مربوطه از نوع سرنخ بود در هنگام ذخیره، سیستم پیام داده و از ذخیره جلوگیری می کند. 

 :راه های جلوگیری از ثبت 



 

Version: 2.5.1 

Release Date: 1398/04/15 

RN_2.5.1 

 

10 
 

o نوع  زشرکت شخص( یک هویت ا)از طریق کنترل مرتبط با  در صورتی که هنگام ایجاد آیتم مالی

 .می کند هنگام ذخیره آیتم سیستم پیغام داده و از ذخیره سازی جلوگیری سرنخ را انتخاب کنیم

o ها هنگام ذخیره آیتم مالی از ثبت آیتم مالی برای سرنخ جلوگیری می شود سرویس وب در . 

o  ود، بدر صورت کلیک راست کردن روی گرید بانک اطالعاتی در صورتی که هویت مورد نظر سرنخ

می  لوگیریجاز انتخاب آیتم مالی، سیستم با نمایش پیغام مناسب به کاربر، از انجام عملیات  پس

 کند.

o جاد سابقه از در صورت ای در تب مشخصات و سوابق هنگام باز کرد یک پروفایل و استفاده از ریبون ها

 نوع مالی، سیستم با نمایش پیغام از افزودن سابقه مالی جلوگیری می کند. 

o  در صورت ایجاد سابقه  افت/پرداخت( سوابقدری-راردادق-روشف-تمام تب های مالی هویت، )خریددر

 از نوع مالی، سیستم با نمایش پیغام از افزودن سابقه مالی جلوگیری می کند. 

o  .در هویت، تب لینک پرداخت افزودن لینک پرداخت غیر فعال شده است 

 ند. در صورتنتقل کقصد سرنخ باشد، نباید سیستم سوابق مالی را به آن مدر زمان انتقال سوابق، در صورتیکه هویت م 

 بروز این حالت، سیستم عملیات را انجام نداده و پیغام زیر را نمایش می دهد: 

 "انتقال سوابق مالی به سرنخ امکانپذیر نمی باشد."

 ایجاد هویت چابک  .8

 ا ایجاد اینباست.  ایجاد هویت به صورت چابک یکی از موارد کاربردی است که به منظور تسریع و سهولت کار با سیستم ایجاد شده

ت را با ه و این هویاد کردامکان کاربران می توانند در هر نقطه ای از سیستم که باید هویت مرتبط انتخاب نمایند، یک هویت جدید ایج

ها و  تمم از آییش فرض قابل تخصیص به هر کداط کنند. برای انجام این عملیات الزم است که نوع هویت پمورد نظر مرتبآیتم 

 دسته بندی ذخیره سازی این هویت ها از قبل مشخص شده باشد. همچنین 

ف ر حوزه تعریدیستم سر همچنین ساختار اولیه دسته بندی بانک اطالعاتی نیز به سیستم افزوده شده است که عالوه بر سهولت استقرا

  گیرند. این پوشه ها به عنوان پوشه های پیش فرض در ساخت هویت به صورت چابک نیز مورد استفاده قرار میهویت ها، 

سته بندی کلی، د ها، از قسمت تنظیمات، تنظیماتبرای انجام تنظیمات مربوط به انتخاب دسته بندی های هر یک انواع پروفایل

 یید.کاربران اقدام نما

 در ادامه این امکانات به تفکیک شرح داده می شوند: 



 

Version: 2.5.1 

Release Date: 1398/04/15 

RN_2.5.1 

 

11 
 

  هویت تعریف پایه بندی دسته ساختار

انک وشه ای در بپاد هر در بانک یکپارچه، یک ساختار درختی برای تعریف انواع اولیه هویت تعریف شده است. این ساختار قبل از ایج

 اطالعاتی یکپارچه، موجود می باشد. 

و  حقیقی/حقوقی )مشتری، رقبا، نماینده، تامین کننده، اپراتور(، Profile Typeساختار درختی این پوشه ها شامل دسته بندی 

 مخاطب و سرنخ می باشد. در این مورد می دانیم که تنها مشتریان می توانند سرنخ باشند. 

 ساختار درختی به شکل زیر تعریف شده است:  .1

 ریشه: دسته بندی پایه -

 سطح یک: -

o  اپراتور 

 حقیقی 

 حقوقی 

o مشتری 

  سرنخ 

  حقیقی 

  حقوقی 

  مخاطب 

  حقیقی 

 حقوقی 

  تامین کننده 

  حقیقی 
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  حقوقی 

  نماینده 

  حقیقی 

 حقوقی 

 رقیب 

  حقیقی 

  حقوقی 

 ند.از نوع مشخص شده قرار می گیر هر کدام از این دسته بندی ها به صورت پیش فرض، محل ذخیره سازی هویت هایی

یش فرض را پوشه های پها، و با تقسیم بندی حقیقی/حقوقی و مخاطب و سرنخ، کاربر امکان مشاهده انواع هویتبه ازای هر کدام از 

   داشته و می تواند پوشه های مورد نظر خود را برای ذخیره سازی این انواع هویت در نظر بگیرد.

 از هر نوع هنگام ایجاد سوابق  فرض پیش مرتبط هویت اختصاصامکان 

 ست. ها افزوده شده ا فیلد هویت مرتبط پیش فرض به کلیه آیتمیک در قسمت شخصی سازی، تنظیمات هر آیتم،  -

 ت. ها، در اختیار کاربر قرار گرفته اس Typeها به جز هویت ها، این فیلد در ویرایش آیتمدر مورد همه  -

نوع وقی ، قی/ حقکاربر با در اختیار داشتن این فیلد می تواند یک نوع هویت را مشخص کند. به این ترتیب که نوع حقی -

 را مشخص می کند.  پروفایل)کاربر، نماینده، مشتری و ...( و سرنخ، مخاطب بودن

 ها اجباری نیست.  آیتمافزودن هویت مرتبط پیش فرض به  -

 لی دارند، کاربر گزینه سرنخ را در اختیار نخواهد داشت.هایی که ماهیت ماآیتمدر   -

  چابک صورت به هویت تعریف

 سناریوی کار با کنترل جستجو/ تعریف هویت به شکل زیر تغییر یافته است:  
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ه ارت وارد شدبرای عب ه هیچ نتیجه ایوارد کرده و در صورتیک هر آیتم "مرتبط با" هویت مورد نظر را در نوار جستجوکاربر  -

پ آپ در ورت پاصیافت نشود، امکان ایجاد هویت به صورت چابک را در اختیار خواهد داشت. این امکان در حال حاضر به 

 اختیار کاربر قرار می گیرد. 

 برای ثبت هویت، نکات و قوانین زیر باید در نظر گرفته شود: -

 کاربر قرار می تشخیص داده و در اختیار جاریتنظیمات آیتم با توجه به  رت وجود،در صو سیستم نوع هویت پیش فرض را -

 ارد:یر را دامکان تغییر موارد زدهد. با این حال کاربر می تواند این نوع را تغییر دهد. در این راستا کاربر 

o حقیقی/حقوقی 

o  Profile Type 

o مخاطب/سرنخ 

 کاربر داده های مربوط به ثبت کاربر را به سیستم وارد کرده و ذخیره می کند.  -

 ن شده برایل تعییسیستم قوانین مربوط به ثبت هویت را بررسی کرده و در صورت صحت، این قوانین، هویت را در پوشه از قب -

 ذخیره پیش فرض هویت مورد نظر، ذخیره می کند. 

 را ببندد. از شدهعات نداشته و در صورت تمایل می تواند هویتی را ثبت نکرده و صفحه بکاربر الزامی به وارد کردن اطال -

 شود. می در نظر گرفته  آیتمهویت ثبت شده باید به عنوان هویت مرتبط  -

 هایی که ماهیت مالی دارند، نمی توان هویت سرنخ ثبت کرد.در آیتم -

وصیات این ایر خصدر ثبت هویت از طریق فرم عمومی، هویت ها کاربر تنها می تواند حقیقی یا حقوقی بودن را مشخص کند. س -

 هویت ها از تنظیمات فرم عمومی دریافت می شود.   

  تایی n یایجاد فیلد ها .9

ه های د.  در گزینار دارورت جداگانه در اختیصفحه انتخاب نوع فیلد اضافه به نحوی تغییر کرده که کاربر فیلد های لیستی را به ص -

  لیستی به جز گزینه های لیست، لیست محصول و لیست های مرتبط، سایر گزینه ها جدید می باشند. 
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یتم ار هر یک از دهی فیلد و اضافه کردن آن به فیلدهای هر ایتم. در هنگام مقدارد  "لیست متن"نوع به طور مثال با انتخاب فیلداز  -

 .وجود دارد که مقدار وارد شده را به یک جدول اضافه می کند  ها، در کنار فیلد مربوطه، یک دکمه اضافه +

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات انتخاب انواع لیست به شرح زیر می باشد: 

ا حجم کل ر اینجددر صورت انتخاب نوع فایل، سیستم کنترل موجود حجم فایل را در اختیار کاربر قرار می دهد. این کنترل  -

ی ی لیست بران طراحلیست را محدود خواهد کرد. همچنین کاربر نباید بتواند عددی باال تر از عددی که به صورت دستی در زما

 سیستم وارد کند. حجم لیست فایل در نظر گرفته شده به 

 قالب لیست قابلیت نمایش در خالصه را ندارد.  -

 قالب لیست نمی تواند محاسباتی باشد.  -
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جود مانند های مو فیلدهای رفرنسی )فیلدهایی از نوع ایتمدر زمان مقداردهی فیلد قالب لیست، در مواردی که لیست از نوع  -

آنرا  ویجاد کرده ه جدید اها یکی را انتخاب کرده و یا یک نمونع های آیتمزیرنواست، کاربر می تواند از لیست فیلدفاکتور فروش(

 به لیست بیفزاید.

ستی با اخت لیسدر مواردی که لیست از نوع فایل می باشد، با هر بار افزودن فایل به لیست، حجم کل لیست چک شده و از  -

 حجمی باالتر از حجم مشخص شده، جلوگیری می شود.  

 ز نوع عدد، کاربر تنها می تواند عدد به لیست اضافه کند.در لیست هایی ا -

 مجوز خطوط تبلیغات .10

ختلف، فراد مابا توجه به نیاز اعمال مجوز برای دسترسی به خطوط تبلیغاتی و همچنین اختصاص کاربرد های مختلف خطوط به 

ظر را مورد ن اضافه شده است که می توان سطح دسترسی کاربران مختلف به خط "تنظیمات کلی"امکانی به بخش تعریف خطوط در 

 ر قابل تخصیص می باشند: تعریف کرد. به این ترتیب سه دسترسی زی

 ارسال:  امکان ارسال به کاربر داده می شود.  -

 دریافت: دسترسی به صندوق دریافتی خط به کاربر داده می شود.  -

 لیست سیاه:  -

 ان : ین امکبا توجه به اینکه  خطوط قبل از افزوده شدن این امکان مورد استفاده قرار می گرفته اند و با اضافه شدن ا

ران کلیه کارب زرسانیدر صورتیکه قبال خط به صورت عمومی تعریف شده بوده و یا تنظیمی در مورد آن انجام نشده باشد، در برو -

 امکان استفاده از کلیه سطوح ذکر شده مربوط به خط را خواهند داشت. 

طوح ذکر ساده از کاربر امکان استفدر صورتیکه این قبال خط به صورت اختصاصی به یک کاربر اختصاص داده شده بوده، همان  -

 شده در مورد خط را خواهد داشت. 

 یا رسید از روی هر سند انبار دیگری قابلیت صدور حواله .11

رسید یا  صادر کردن هر بار با توجه به اینکه کاربر معموال رسید ها یا حواله هایی را صادر می کند که ردیف های مشابهی دارند و با 

که کاربر  ح شدراین نیاز مط ایی که بارها برای اسناد انبار دیگر به صورت دستی وارد کرده را به سیستم وارد کند،حواله، باید ردیف ه

 ردیف های یک رسید یا حواله را برای صادر کردن یک رسید یا حواله دیگرکپی کند.بتواند 
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 روال کار به این ترتیب می باشد: 

 لیک راست کو با  امکان انتخاب و کپی کردن یک رسید یا حواله را داشته در لیست حواله و رسید های انبار، کاربر

 را دراختیار دارد. "رونوشت"روی ردیف مورد نظر گزینه 

  را به  ورد نظرمتوسط کاربر، سیستم نوع سند انتخاب شده را تشخیص داده و صفحه  "رونوشت"با استفاده از امکان

 شکل زیر باز می کند:

o  خاب شده له انتکه کاربر در حال ایجاد آن می باشد، هیچ وابستگی ای به رسید یا حوا رسید یا حواله ای

اله یا یال حونداشته و کاربر باید سریال سند را دستی وارد کند. دراین مورد قوانین مربوط به صحت سر

   رسید باید توسط سیستم بررسی شود.

o .تاریخ سند باید با تاریخ روز جاری تنظیم شود 

o  های سند باید ردیف های سند مبدا بوده و کاربر امکان ویرایش آنها را داشته باشد.ردیف 

o شد.نوع سند به لحاظ حواله یا رسید بودن و نوع حواله یا رسید، باید برابر با سند مبدا با 

o .شماره رسید/حواله باید توسط کاربر به سیستم وارد شود  

o ور، باید توسط کاربر انتخاب شوند.هویت های مرتبط با حواله یا رسید در حال صد 

 بکند.  ین روشکاربر تنها در مورد انواع رسید و حواله ای که مجوز صدور آنها را دارد می تواند اقدام به صدور به ا -

 گزارش ساز  .12

ای سیستم و هلیست  گزارش ساز جدید به سیستم افزوده شده است. کاربر با استفاده از گزارش ساز جدید امکان دریافت گزارش روی

 همچننین ذخیره سازی و ویرایش گزارش ها را خواهد داشت. 

. ،  همچنین ا و ..هو قرارداد امکان دسترسی به گزارش ساز جدید از طریق صفحات لیست آیتم های پیامگستر از قبیل لیست فرم ها 

 صفحه بانک اطالعاتی و جستجوی پیشرفته و... به صورت یک دکمه ایجاد شده است.  

 برای ایجاد گزارش با استفاده از این امکان، کاربر باید گام های زیر را طی کند: 

رای این که دا : کاربر با استفاده از امکان گزارش گیری روی هر کدام از لیست های سیستمانتخاب منابع داده ای گزارش .1

 امکان می باشند در واقع منبع داده ای مورد نظر خود را انتخاب می کند. 

ز کی ا، به یی جدیدکاربر می تواند از گزینه ساخت گزارش جدید استفاده کند و لیست مورد نظر را به عنوان یک منبع داده ا

  گزارش هایی که قبال در سیستم ثبت کرده ، اضافه نماید.
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رتبط با میت های کاربر می تواند مشخص کند که آیا تمایل به استفاده از داده های مربوط به هوانتخاب هویت های مرتبط:  .2

اقع می واشته و در در را مورد نظ لیست انتخابی را دارد یا خیر. نکته مورد توجه این است که کاربر امکان اعمال فیلتر روی لیست

 تواند از داده هایی که خروجی اعمال فیلتر می باشند برای دریافت گزارش استفاده نماید. 

نات این ز امکااکاربر پس از انتخاب منابع مورد نظر، محیط ساخت گزارش را در اختیار داشته و می تواند  طراحی گزارش: .3

می توان یک  استفاده نماید. به عنوان مثال با افزودن یک گرید به طراحی گزارش،محیط برای ساختن شکل ظاهری گزارش 

هستند را  Keyای و فیلد های اضافه ای که دار Built inجدول را در طراحی گزارش قرار داد. کاربر در این بخش فیلد های 

 جهت نمایش در خروجی گزارش در اختیارخواهد داشت. 

 را مد نظر داشته باشید:  قوانین زیر در طراحی گزارش

 فیلد های لیست چند تایی قابلیت استفاده در گزارش ساز را ندارند. -

ر هر دست که اهر گزارش طراحی شده هم قابلیت ذخیره سازی به صورت چپ به راست را داشته و هم راست به چپ. قابل ذکر  -

به  استر نمونه طراحی زمانی که زبان سیستم فارسی باشد، کدام از این انواع می توان طراحی های متفاوتی را ذخیره سازی کرد.

 چپ در دسترس بوده و نمونه چپ به راست، زمانی که سیستم زبان انگلیسی دارد در دسترس خواهد بود.

 ی را حذف وگزارش تنها اشخاصی که مجوز مدیریت گزارش های ساخته شده را داشته باشند  میتوانند گزارش جدید بسازند و یا -

 رایش کنند.وی

 ا دارند.زارش ربعد از ساخت گزارش این قابلیت وجود دارد که مشخص کنیم چه کاربرانی  قابلیت ویرایش یا مشاهده این گ -

 IMAP پروتکلامکان اضافه نمودن ایمیل با  .13

میل ها وجود ریافت ایبرای ارسال و د POP3ماژول صندوق پست الکترونیک تنها امکان پشتیبانی از پروتکل نسخه های گذشته، با در 

ز قبل در پیام گستر ین اگر ایمیلی اندر پیام گستر اضافه شده است. همچ  IMAP پروتکل. در این نسخه قابلیت پشتیبانی از داشت

یر تغی "  IMAPتبدیل به "می توان با دکمه ( IMAP)در صورت پشتیبانی از پروتکل تعریف شده باشد  POP3براساس پروتکل 

 وضعیت داد که از این به بعد براساس این پروتکل کار کند.

 (پیشرفته پیام گسترنسخه  فقط درشبکه ) ActiveDirectoryشدن نام های کاربری  Importامکان  .14

ستر گافزار پیام  یشرفته نرمبه نسخه پ گسترپیام کاربری هاینام عنوان به شبکه دایرکتوری اکتیونام های کاربری   از استفاده امکان

گام اربری در هنکه رمز اضافه شد. بعد از فعال کردن این ویژگی رمز کاربران از سمت اکتیو دایرکتوری قابل تغییر می باشد و گزین

وری، باعث یودایرکتغیرفعال کردن نام کاربری در اکتشود.  غیرفعال می در پیام گستر تعریف کاربر و همینطور در مدیریت کاربر

 افزار نیز غیرفعال گردد.ال شدن نام کاربری در پیام گستر نمی شود و میبایست از داخل نرمغیرفع

 ز فعال، در سمت پیام گستر  و مطابق با تعداد خریداری شده خواهد بود.کنترل تعداد کاربران مجانکته:  

 * اضافه شدن گزارش شرح شغل در گزارشات فرآیندی .15

در فرآیند های پیاده سازی شده در نرم برای یک کاربر، گروه یا سمت آیندها و اقداماتی است که هدف از این گزارش ارائه لیست فر

ثبت شده است. با ارائه این گزارش می توان هم متوجه شد هر کاربر، سمت یا گروه در چه فرآیندهایی دهنده آن  افزار به عنوان انجام
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حضور دارد و هم می توان به عنوان شرح شغل به افراد ارائه داد. همچنین در صورتی که برای آیتم ها و اقدام های تعریف شده، 

 توضیحاتی به زبان فارسی یا زبان های دیگر وجود داشته باشد. این توضیحات در خروجی اکسل نمایش داده می شود. 

یرایش ، وقداماتمراجعه نمایید و برای تکمیل توضیحات اتم ی سازی تنظیمات هر آیبه قسمت شخص هرآیتم برای تکمیل توضیحات 

 مراجعه نمایید. چرخه، ویرایش هر اقدام تعریف شده بر روی کارتابل ها

 * پیام گستر  Mobile Application نسخه جدید  .16

 در صفحه های سوابق هویت مرتب سازی مکان ا .17

 امکان مرتب سازی بر اساس موارد زیر به سوابق هویت افزوده شده است: 

 ایجاد تاریخ -

 ویرایش تاریخ -

 نام -

 نوع -

 اعمال جدا کننده پول در زمان ورود رقم پول به سیستم  .18

ر ددالر که  ثلی ارزی ممی شوند. همچنین قالب وارد کردن واحد ها، اعداد با کاما از هم جدا فیلد پولدر زمان وارد کردن عدد در 

 انتهای رقم، دو رقم سنت نمایش داده می شود پشتیبانی شده است.

 تلفنی رمز هوشمند پارامتر ایجاد .19

ی، ان رمز تلفنا عنوباضافه شده  و همچنین پارامترهای هوشمند مدیریت پیام های سیستم در پارامتر های هوشمند مربوط به هویت ها

می  ری آن را برر کاربورد نظر دارای کاربری در سیستم باشد مقدار رمز تلفنی مشخص شده دکه هنگام استفاده از آن چنانچه هویت م

  گرداند.

 عدم امکان مشاهده اطالعات تماس مرتبط بدون مجوز مشاهده هویت .20

 ی تماس هویتده هادا هر آیتم کاربر تنها در صورتیکه مجوز مشاهده هویت را داشته باشد، می تواند در قسمت کشویی هویت مرتبط

 را ببیند. 
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 پارامتر هوشمند شهرت /شهرت رسمی هویت .21

، باید از نچسبد چنانچه قصد داریم در پیش نمایش نام هویت جدا از شماره مشتری نمایش داده شود، یعنی شماره مشتری به نام

 پارامتر هوشمند  شهرت/ شهرت رسمی استفاده کنیم. 

 حد محصول روی انواع فاکتور ها و پیش فاکتورهاضافه شدن مجوز ویرایش قیمت واا .22

ر این مجوز د داشتن در بخش مجوز انواع فاکتور مجوزی اضافه شده است با عنوان ویرایش قیمت واحد محصول و کاربر تنها در صورت

ربرانی که به کا زمان صدور یا ویرایش فاکتور امکان ویرایش قیمت محصول را خواهد داشت. همچنین این مجوز به صورت پیش فرض

 یره فاکتور را داشته اند، اختصاص داده شده است. در گذشته مجوز  ویرایش یا ذخ

 افزوده شدن بخش پیشوند برای هویت های حقیقی .23

به  "دسمهن"ا ی "دکتر"در هویت های حقیقی در تب  مشخصات یک بخش اضافه شده با عنوان پیشوند  که در آن گزینه هایی مثل 

ای هدیریت آیتم مطریق  ت افزودن گزینه های جدید به این لیست را ازصورت پیش فرض در اختیار کاربر قرار گرفته اند. کاربر قابلی

 سیستم دارد. همچنین پارامتر هوشمند مربوط به این آیتم نیز به سیستم افزوده شده است. 

  باشگاه از پروفایل در ایمیل درسآ نمودن اضافه .24

رس ارد کردن آدوت امکان کاربر باید در زمان ویرایش مشخصافیلد آدرس ایمیل اجباری نمی باشد، با توجه به اینکه در زمان ثبت نام 

، "ب کاربریحسا"سمت در ق کاربر باشگاه مشتریانه این ترتیب ب ایمیل را داشته باشد. این امکان در نسخه جاری ایجاد شده است. 

 امکان افزودن آدرس ایمیل به پروفایل خود را خواهند داشت. ، "مشخصات اولیه"

 وارد شده باید در قالب یک آدرس ایمیل، معتبر باشد.آدرس ایمیل 

  ارسال کد انبار به سپیدار در سرویس .25

 ه این ترتیببیص باشد. مورد نظر نیز قابل تشخ انبارکد  ین نیاز مطرح شد که در سرویس فاکتور،در همگام سازی سیستم های مالی، ا

 . و در جستجو مرود استفاده قرار می گیرد کد انبار به داده های قابل انتقال در سرویس افزوده شد

 ایجاد توضیحات برای هر ردیف از پیش فاکتور .26

ین اند. همچنین وارد ک شرحی جدا به سیستمکاربر صادر کننده پیش فاکتور نیاز داشت که بتواند برای هر کدام از ردیف های فاکتور 

 رح شده بود. نیاز در حوزه سینک پیش فاکتور ها با سیستم های مالی نیز مط
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ند ارامتر هوشمچنین پبه این ترتیب در این نسخه کاربران امکان وارد کردن شرح برای هر کدام از ردیف های فاکتور را دارند. هم

 توضیحات ردیف فاکتور نیز در دسترس می باشد. 

 نمایش تعداد صحیح در گزارشات انبار .27

نسخه  ی شد. درمصورت عدد اعشاری نمایش داده  ، بهگزارش کاردکس کاالگزارش موجودی انبار و در نسخه های قبلی تعداد، در 

ت اعم از اطالعا الزم به ذکر است که این تغییر در سایربه صورت صحیح نمایش داده می شود.  در این گزارش ها جاری این عدد

 محاسباتی و مبالغ، ایجاد نشده است. 

 افزایشیاجباری کردن پیش فرض برای فیلد های اجباری  .28

 )بدون چرخه( اجباری کرد.در حالت غیر فعال بودن چرخه  می توان فیلدهای اضافه را  -

یه به مقدار اول ه عنوانمورد فیلد های اضافه ای که اجباری شده اند، کاربر باید یک مقدار را ببرای جلوگیری از بروز خطا در  -

ه، مقداراولی دارند، باکه در فیلد مورد نظر مقدار ن این نوع آیتمسابقه های قدیمی از سیستم اضافه کند. به این ترتیب کلیه 

یلد فغییر دهد، ه را تمقداردهی می شوند. الزم به ذکر است که این امر تنها یک مرتبه صورت می گیرد و اگر کاربر مقدار اولی

 های قدیمی مجددا مقداردهی نخواهند شد. 

 تخفیف ها به فاکتوردرصد افزوده شدن مجموع  .29

 یک فیلد با نام درصد کل تخفیف به کلیات فاکتور افزوده شده است.  -

 فیلد درصد کل تخفیف از فرمول زیر به دست می آید:  -

 (مبلغ کل فاکتور)/(مجموع کل مبالغ تخفیف ردیف ها)

وباره دخفیف، تالزم به ذکر است که در صورتیکه فیلد مبلغ تخفیف در فاکتور به صورت دستی ویرایش شود، فیلد درصد کل  -

 محاسبه می شود. 

 افزودن تنظیماتی جهت بررسی  تعداد در فاکتور برگشتی .30

اط با ارتبباید  ماحت برگشتی فاکتور صدور هنگام ،در صورت فعال بودندر تنظیمات کلی، تب فروش، تنظیمی افزوده شده است که 

ی تعداد از به بررسهمچنین در صورت غیر فعال بودن این تنظیم، نیموجودی برگشتی قابل کنترل باشد. برقرار شود تا فاکتور یک 

 بازگشتی وجود نخواهد داشت. 
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 قابلیت گزارش گیری بر روی گروه محصول و یا محصول خاص .31

 .ه استفزوده شداو میزان دریافت ماهانه فاکتور ها مجموع فروش  گزارشول به فیلتر های کنترل انتخاب گروه محصول / محص

 اصالح عملکرد مجوز مشاهده مشتریان شماره دار .32

 "تم هویتمشاهده آی"مجوز در سیستم موجود بود که  "ان منمشاهده مشتری"و  "مشاهده آیتم هویت"دو مجوز به نام های  

 .به صورت عمومی قابل تخصیص بود "منمشاهده مشتریان " و مجوز تعریف می شد Type روی

 د:ابه این ترتیب سناریوی زیر اتفاق می افت

 این هویت ها د.را مشاهده می کر Type ، کاربر هویت های مربوط به همان"مشاهده آیتم هویت"با اختصاص مجوز          -

 مشتریانی هستند که دارای شماره نمی باشند.

شد، باید شته باکاربر قابلیت مشاهده هویت هایی که مشتری شماره دار می باشند را دا در صورتیکه می خواستیم         -

 م.را به کاربر اختصاص می دادی "تریان منمشاهده مش" مجوز

 شاهده لیستمکان مکاربر ا، با دریافت این مجوز، "مشاهده مشتریان من" به دلیل عمومی بودن مجوز که حالی است که بود این در

 ه بود را نیز داشت. گرفتای که در مورد آنها مجوز  Type شاهده جزئیاتکامل مشتریان شماره دار را داشت و به این ترتیب امکان م

 نبیند. نیز ره دارکاربر مشتریان شماره داری که نمی تواند جزئیات آنها را ببیند را در لیست کل مشتریان شما  نیاز بود که

 قابل اختصاص می باشد.   Type از حالت عمومی خارج شده و روی "مشتریان من  مشاهده " مجوز بنابراین

هده مشتریان مشا"جوز مکاربران تنها می توانند مشتریان شماره داری را در لیست مشاهده نمایند که ، به این ترتیب در این نسخه 

 اختیار داشته باشند. مربوط به آنها، در Type را در مورد "من

ها هم این  Type در کلیه ،قبال این مجوز را داشته اند، کاربرانی که Type به مجوز مربوط به " مشاهده مشتریان من "با تبدیل مجوز  

  مجوز را خواهند داشت. 

 ثبت کننده پیش فاکتور فاکتور ازفروشنده مقداردهی  .33

 می شود.  ظر گرفته، ثبت کننده پیش فاکتور به عنوان فروشنده فاکتور در نمی شودزمانیکه صدور فاکتور از پیش فاکتوری زده  
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  ساز سینک پیش فاکتورها درهمگام .34

 پیش دیتا موقع ودش زده هم فاکتور  هنگامیکه پیش فاکتور از پیام گستر به سپیدار زده میشود و از این پیش فاکتور در سپیدار

که ه علت اینکردن محصول( در صف همگامساز هیچ خطایی نمیدهد و برای همین متوجه نمیشویم ک اضافه مثال طور به) فاکتور

یم علت اینکه در صورتی که این حالت پیش امد در پنل همگامساز خطا بدهد که متوجه بشو ویرایش نشده است در سپیدار چیست

 ادیت نشده است چیست

 . مجوز های سمت ارث بری داشته باشد .35

ین تر را طح پایس های ها، مجوز ها به صورت ارثی قابل تخصیص می باشند. به این معنی که هر سمت کلیه مجوز های سمتدر سمت 

جوزهای مر قسمت به طور مثل مدیر هر دپارتمان، مجوزهای تمامی سطوح زیرمجموعه خود را دارا می باشد و الزم نیست ددارد. 

 اده شود و فقط کافی است مجوزهای بیشتر به این سمت داده شود.سمت مدیر مجددا مجوزهای سطوح پایین تر د

 مدیریت حکم ها بدون ماژول حکم سازمانی عملکرد تغییر .36

 ندارد.  وجود  سمت ،تی در ایجاد شعبه ،دپارتمانهیچ محدودی -

 .پایان ثبت کندکاربر می تواند حکم ثبت کند ولی نمی تواند برای حکم تاریخ  -

 در مدیریت آدرس هانشانی  حذف عملکرد اصالح .37

 آدرس کاربر باید آدرس جایگزین را انتخاب نماید.  نوع در مدیریت آدرس ها، در زمان حذف

 ه یکپارچ اطالعاتی بانک بندی دسته صفحه به بندی دسته کنترل محتویات کردن لینک .38

 د. در کنترل دسته بندی، با کلیک روی محتوای کنترل، صفحه دسته بندی مورد نظر در اختیار کاربر قرار می گیر

 (بندی دسته صفحه)اطالعاتی بانک درخت در جستجو کنترل افزودن .39

ته پ انتخاب دسآر پاپ ددر کنترل دسته بندی بانک اطالعاتی، زمانی که کاربر قصد انتخاب یک دسته بندی با زدن عالمت + را دارد، 

 بندی، می تواند دسته بندی مورد نظر را جستجو کند. 

 کاال اقالم لیست در های جدید ستون نمایش .40

 شده است.  اضافه گیرنده تحویل و دهنده تحویل های ستون  در صفحه لیست اقالم کاال ستون مشتری حذف و 
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  PDFامکان دریافت پیش نمایش در قالب  .41

جی لب تصویر یا ورد خروهمان طور که قبال میتوانست با قابه این ترتیب که را دارد.  PDFکاربر امکان دریافت پیش نمایش با فرمت 

م، نوع پیش خروجی بگیرد. کافی است از قسمت شخصی سازی، تنظیمات هر آیت PDFدر این نسخه نیز می تواند با فرمت بگیرد

 نمایش تغییر یابد.

 * هادر لیست آیتم اکسلمجوز خروجی  .42

ز ند، دو نیاار داربا توجه به اینکه کاربران بر اساس فیلد هایی که در شخصی سازی مشخص شده است ستون های لیست ها را در اختی

 مطرح می باشد: 

  کاربران با دریافت خروجی اکسل از لیست ها تنها ستون هایی را مشاهده کنند که در شخصی سازی مشخص شده. .1

 ب حتی فیلدین ترتیامکانی موجود باشد که در صورت لزوم بتوان از کلیه اطالعات به صورت کامل خروجی اکسل گرفت. به ا باید .2

  هایی که در شخصی سازی برای نمایش در لیست مشخص نشده اند نیز در خروجی اکسل نمایش داده خواهند شد.

ا ر "امل آیتمروجی کدریافت خ"ز  کلیه فیلد ها را خواهند داشت که مجوز به این ترتیب تنها کاربرانی امکان دریافت خروجی اکسل ا

 داشته باشند. 

 لیست برای هویت ها همجوز مشاهد .43

 به لیست مجوز های مربوط به هویت ها اضافه شده است.  "مشاهد لیست"مجوزی با نام 

 د. را داشته باش "مشاهده لیست"را مشاهده کند که مجوز  از یک نوع تنها کاربری می تواند لیست کامل هویت ها

 بر روی لیست ها فیلتر روی زیرنوع آیتم .44

توانیم ، بهر لیست در "تهفیلتر پیشرف"برای دسترسی آسان تر به انواع زیرنوع آیتم ها امکانی اضافه شده است که بدون نیاز  به پنل 

ی دهد، را نمایش م وع فعلیفیلد کشوئی اضافه شده است که ضمن اینکه زیرن تمام لیست هازیرنوع آیتم راتغییر دهیم. از این رو باالی 

 زیرنوع دیگر وجود دارد. امکان انتخاب
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  خالصه درنمایش  و فایل آیتم از نوع به عنوان فیلداضافه شدن  .45

صورت  هب هویت سوابق رد نظر مورد فایل نامو در صورت استفاده از آن شده از نوع فایل اضافه  آیتمفیلد عنوان به فیلد های ثابت 

 اده می شود. خالصه نمایش د

 سوابق خالصه بهقرارمالقات   موضوع افزودن .46

 آیتم پیش نمایش هر قالبفرمت  اساس بر ایمیل ارسال فعالیتتفییر فرمت فایل ارسال شده با  .47

 ت نماید.ایتم موردنظر، نوع فایل ارسالی در پیوست ایمیل مطابق قالب نوعبر اساس تنظیمات  در فعالیت ارسال ایمیل

 تایی  n لیست نوع فیلدهای به اعمال و نمایش پیش .48

ابل نمایش قش نمایش لیست در پی در مورد لیست فایل، مقادیراست که شده اند. الزم به ذکر فیلد های لیستی در پیش نمایش اضافه 

  قابلیت نمایش در پیش نمایش را ندارند.نیست. همچنین لیست های مرتبط نیز 

م را که ند هرکداتوا مشتری می ،در صورت نیاز می شوند وستون های اصلی فیلد از نوع سی آرام آبجکت لود در پیش نمایش تمام 

 د.واست از طریق ابزار طراحی حذف کننخ

 **قابلیت استفاده از طراحی جدول تو جدول

 پیشرفته مالقات قرار ماژول در فکس گروهی ارسال امکان .49

آن  وان از طریقه میتان کشده با عنوان ارسال فکس برای حاضر در ریبون قرار مالقات در زیر گزینه ارسال ایمیل  گزینه ای اضافه

 .برای همه دعوت شدگان قرار مالقات  یک فکس ارسال کرد

 مالی از سیستم هایسینک  در محصول دریافت از پس محصول واحد سازی ذخیره .50

ه محصول ده و بش، در صورتیکه واحد محصول در پیام گستر موجود نباشد، واحد در پیام گستر ذخیره سینک با دریافت محصول در

 دریافت شده اختصاص داده می شود.

 مشتری  سایت وب لینک ایجاد .51

که محتوای فیلد به آدرس وارد شده به گونه ای تغییر کرده در صفحه ویرایش هویت فیلد وب سایت مشتری  سایت وب فیلدماهیت 

 لینک شده است و با کلیک کاربر باز می شود.
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 بندی  دسته بدون پرسنل حذف برای تنظیمات ایجاد .52

ر د نظیت موردر تنظیمات کلی، تنظیمی اضافه شده است که در صورت فعال بودن، هنگام حذف هویت های با سوابق، چنانچه هو

این  ال بودنو پرسنل دسته بندی نداشته باشد، پرسنل نیز حذف می شود. در صورت غیر فع حقوقی و دارای پرسنل باشدهویت 

     خطا تولید می شود. "عملیات انبوه"تنظیم، در انجام 

 فاکتورو پیش، در فاکتور با مرتبط هویت های آدرس لیست از آدرس انتخاب امکان افزودن .53

 آیتمر هرا در  تآدرس باشد، این امکان ایجاد شده که کاربر لیست آدرس های هویدارای بیش از یک در صورتیکه هویت ثبت شده 

 متناسب با آن ایتم انتخاب نماید.

 د. ختیار دارا، کنترل انتخاب آدرس را در ، با باز کردن منوی کشویی هر آیتم "مرتبط با "قسمت  به این ترتیب کاربر در

  اشد. می بقابل مشاهده  سوابق، در صورت فعال کردن خالصه روی این فیلد،  در خالصه انتخاب شده توسط کاربر آدرس

 ی باشد. ماکتور انتخاب شده هویت مرتبط ف سدر پیش نمایش فاکتور ها پارامتری به نام آدرس فاکتور اضافه شده که حاوی آدر

 نمایش پیش در دریافتی فایل نام تغییر .54

ل فایین ورژن ه در اکدر زمان پیش نمایش گرفتن از آیتمها، نام فایل دانلود شده به صورت ترکیب از حروف و اعداد ذهیره می شد 

 ذخیره می شوند.  ت(به طور مثال فرم اعالم شکایاریافتی از سیستم با نام مرتبط با آیتم )های د

 اکسل  از محصول ورود در محصول ایگاهج تعیین .55

 در این نسخه کننده ترتیب نمایش محصول در لیست می باشد، موجود است. به نام جایگاه که مشخص فیلدیصفحه ویرایش محصول 

 این فیلد از طریق اکسل نیز قابل مقداردهی می باشد. 

  شده است.  اضافه موضوع ستون سالیار و دریافتی های ایمیل گرید در .56

 ست. امشاهده  در دسترس است قابل یا تبلیغات و دریافتی که از قسمت ارتباطات یلیست ایمیل های ارسال  موضوع ، درستون 

 تکراری اقتصادی کد و  کدملی ورود از جلوگیریتنظیمات  .57

یجاد شده احقوقی  جلوگیری از ثبت کد ملی و کد اقتصادی تکراری برای هویت های حقیقی و تنظیمات کلیبا افزودن دو تنظیم به 

 است. 
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 فروش  فاکتور انواع همه به محصول واحد ستون افزودن .58

ست. اه شده اضاف جدول محصول در هنگام ایجاد فاکتور ها و پیش فاکتورها ه صورت غیر قابل ویرایش بهب واحد محصولستون 

 ده است. افزوده شنیز فرصت  دریست محصوالت لبه ستون های  همچنین این 

  ارسال  فیلد فایل پیوستی با ایمیل .59

 Super Typeیا  Typeیک به   شده از نوع فایل  در فعالیت ارسال ایمیل امکانی افزوده شده که کاربر امکان انتخاب فیلد های اضافه

ایمیل در نظر  Attachmentدر این کنترل خواهد داشت. به این ترتیب محتوی این فیلد فایل انتخاب شده به عنوان  مربوط به آن را 

 گرفته شده و ارسال خواهد شد. 

ار داشت که بر انتظاز لیست پارامتر های هوشمند حذف شده است. چون با استفاده از این پارامتر در ایمیل، کار "فایل"همچنین 

 در نظر گرفته شود.  پیوست ایمیلل به عنوان محتوای فای

 افزودن به گروه هدف از طریق عملیات انبوه انجام شود .60

 قابل انجام می باشد.  افزودن هویت به گروه هدف از طریق عملیات انبوه

ته و جرا قرار گرفادر صف  د باال می کند، این عملیاتادر مواردی که کاربر اقدام به انجام عملیاتی به صورت گروهی و با تعدتعریف: 

 .روال انجام عملیات را مشاهده نماید "وضعیت عملیات انبوه"کاربر می تواند در بخش 

 انتقال مجوز  اضافه و حذف از گروه هدف  به مجوز های عمومی .61

وز داد باالست، مجدر عملیات حذف و اضافه به گروه هدف در مواردی که تع ،انبوهعملیات  Performance)عملکرد ( در جهت بهبود 

های بانک ، تب مجوز عمومیقسمت مجوزهای به مجوزهای تعریف شده بر روی هر یک از انوع هویت از  "به گروه هدفاضافه "

 انتقال یافته است.  اطالعاتی

برانی که مجوز حتی مجوز داشته اند نوشته شده و کار Typeکه روی  اختصاص مجوز عمومی به کاربرانیاسکریپتی جهت در این مورد 

 را داشته اند، با این اسکریپت مجوز عمومی را خواهند داشت.  Typeیک 

 فروشگاه آنالین ماژول  .62

ایجاد شده و این ارتباط به صورت دو طرفه 1stارتباط با فروشگاه آنالین به منظور ایجاد امکان فروش محصوالت پیام گستر در فروشگاه 

در تعریف و تغییر محصوالت و همچنین موجودی محصول عمل می کند. الزم به ذکر است که صدور فاکتور فروش نیز پس از عملیات 

 فروش در فروشگاه آنالین باید در پیام گستر انجام شود. 
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 شد. گستر می با ر پیامدجاد هویت مرتبط با فاکتور فروش فروشگاه آنالین یکی دیگر از عملکرد های پیاده سازی شده در این حوزه ای

 تنظیمات فروشگاه آنالین

 برای ارتباط با فروشگاه آنالین، کاربر باید تنظیمات اولیه را به سیستم وارد کند. 

می  "الینفروشگاه آن"ردن تب کلی شده و برای باز ک تنظیماتوارد را دارد می تواند  "تنظیماتمدیریت "تنها کاربری که مجوز  -

 بایست مجوز مدیریت محصوالت را نیز داشته باشد تا تنظیمات مربوط به ان را انجام دهد.

نجام اامکان  افزوده شده که با انتخاب آن کاربر فروشگاه آنالیندر قسمت تنظیمات، تنظیمات کلی سیستم بخشی به نام  .1

 را دارد.  وشگاه آنالینفرتنظیمات ارتباط با 

 کاربر باید تنظیمات زیر را انجام دهد:  فروشگاه آنالینبا دسترسی به صفحه تنظیمات  .2

a)  فروشگاه آنالینحساب کاربری : 

به  ه کاربرانیکزم است الایجاد شده و یا مورد تغییر واقع می شوند،  هاییینکه در ارتباط دوطرفه سیستم ها آیتمبه دلیل ا

ن امور ی انجام ایالزم برا به ثبت برسند. همچنین این کاربران باید مجوزهایها نده یا تغییر دهنده این آیتمعنوان ایجاد کن

 را داشته باشند. 

 پیام گستر قبال در که فروشگاه آنالینحساب های کاربری به این ترتیب کاربر بخش تنظیمات فروشگاه آنالین باید یکی از 

ساب ت که این حمعنی اس انتخاب نماید. این به این فروشگاه آنالیناحراز شده را به عنوان کاربر مرتبط با پیام گستر، در 

م است باشد. الز وزه میح حساب متناظر با کاربر پیام گستر،  برای انجام کلیه موارد کاربرد این فروشگاه آنالینکاربری در 

)هویت  Organizationدارای  به ثبت رسیده باشد و همچنین  "فروشنده"که این کاربر حتما در فروشگاه آنالین به عنوان 

بررسی  شرایط کاربر از فروشگاه آنالین، API. به این ترتیب در مراحل بعدی با فراخوانی باشد (1stحقوقی تایید شده در 

 اهد بود.وجود نخومکه این شرایط احراز نشود، امکان ذخیره سازی کاربر در تنظیمات فروشگاه آنالین شده، و در صورتی 

 شگاه ربر در فروریف کادر زمان وارد کردن اطالعات کاربر فروشگاه آنالین، کاربر می تواند با دسترسی به امکان تع

 کند.  ورد نظر در تنطیمات انتخابآنالین، یک کاربر ایجاد کرده و این کاربر را به عنوان کاربر م

b) اطالعات کاربری کاربر پیام گستر 

ند. به این ترتیب به سیستم وارد ک  فروشگاه آنالینبا  Syncدر این بخش کاربر می تواند اطالعات کاربری خود را جهت 

ت ین حوزه تحبوط به ابا کدام نرم افزار پیام گستر در ارتباط بوده و فعالیت های مر فروشگاه آنالینمشخص خواهد شد که 

 کدام نام کاربری و مجوز های مربوط به آن انجام می شود.

ر ددی، کاربر فعات بعدیکبار وارد کردن اطالعات صحیح این کاربر به سیستم برای برقراری ارتباط الزامی می باشد ولی در 

 تواند این اطالعات را بروزرسانی کند. صورت نیاز می 

 فیلد های زیر به کاربر نمایش داده می شود:  

- URL :URL .هاین اطالع ب نمونه ای از نرم افزار پیام گستر که کاربر در آن در حال کار کردن است می باشد 

 صورت خودکار تشخیص داده می شود. این فیلد باید برای کاربر قابل ویرایش است. 

 کاربر غیر لد برای: این فیلد به صورت سیستمی با نام کاربری کاربر جاری مقداردهی می شود. این فیکاربرینام  -

 قابل ویرایش می باشد. 

 : این فیلد باید توسط کاربر به سیستم وارد شود. رمز عبور -
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ز ه کاربر رمز اینکپس ا: این فیلد تکرار رمز عبور است و باید توسط کاربر به سیستم وارد شود. تکرار رمز عبور -

ر صورت درده و عبور را برای بار دوم به سیستم وارد کرد، سیستم یکسان بودن دو فیلد رمز عبور را بررسی ک

 عدم تطابق، به کاربر پیغام می دهد. 

 نوع هویت/ دسته بندی  -

را به تفکیک حقیقی و  "مشتری"Profile Type 1تعریف شده با  حقیقی و حقوقی  در این بخش کاربر انواع هویت های

 را مشخص می کند.  فروشگاه آنالینحقوقی، در اختیار داشته و نوع هویت مورد نظر برای ثبت هویت های دریافتی از 

 .ز مشخص کندی را نیبا انتخاب هر کدام از انواع هویت، کاربر باید دسته بندی مورد نظر برای ایجاد هویت در دسته بند

 ته بندی نوع فاکتور / دس -

 . را برای ثبت انتخاب می کندTypeیک  پیش فاکتورهای مربوط به  Typeدر این بخش کاربر از بین انواع 

 نوع دریافت/دسته بندی -

  مانند بخش های قبلی

- Sync خودکار محصوالت در ویرایش/ ایجاد محصول 

باشد. کاربر می  می Falseدر اختیار کاربر قرار گرفته و به صورت پیش فرض دارای مقدار  Check Boxبه صورت یک این گزینه 

شگاه فروکار به رت خودتواند با انتخاب این گزینه مشخص کند که در زمان ایجاد یا ویرایش محصوالت، تغییرات ایجاد شده به صو

 ارسال شوند. آنالین

 ارسال محصول به فروشگاه آنالین

اشته و در دوجود  منظور فروش باید به فروشگاه آنالین ارسال شوند. همچنین در فروشگاه آنالین امکان تعریف محصول محصوالت به

در  گاه آنالینز فروشاصورت فروش محصول باید فاکتور این محصول در پیام گستر به ثبت برسد. به همین دلیل در زمان دریافت فاکتور 

 ر موجود نباشد در لیست محصوالت ثبت می شود. صورتیکه محصول قبال در پیام گست

 در این بخش در مورد ارسال محصول و همچنین تغییرات محصوالت شرح داده می شود: 

 ه باشد. را داشت "مدیریت محصوالت "ارسال کند که مجوز  فروشگاه آنالینتنها کاربری می تواند محصوالت را برای فروش به  -

 د. کاربر باید قبال به عنوان کاربر مرتبط با فروشگاه آنالین در تنظیمات فروشگاه آنالین معرفی شده باش -

 به صفحه مدیریت محصوالت افزوده شده است.   فروشگاه آنالینامکان ارسال محصوالت به  -

در  صول راتوجه به نام مح درصفحه مذکور کاربر امکان ارسال محصول بر اساس گروه محصول و همچنین ارسال محصول با -

 اختیار دارد. 

به  ال محصوالتور ارسدر بخش ارسال محصول با استفاده از گروه محصول، کاربر امکان انتخاب یکی از گزینه های زیر را به منظ -

 فروشگاه آنالین خواهد داشت: 

o   همه: ارسال همه محصوالت به فروشگاه آنالین 

o  تا به حال به فروشگاه آنالین ارسال نشده اند. ارسال نشده ها: گروه محصوالتی که 

                                                           
1Profile Type  انواع مشتری، نماینده، رقیب، اپراتور و تامین کننده تقسیم شوند. : هویت های ثبت شده در سیستم می توانند به  
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o  ارسال شده ها: گروه محصوالتی که قبال به فروشگاه آنالین ارسال شده اند 

o  .آخرین ارسال: گروه محصوالتی که در مرتبه آخر ارسال، به فروشگاه آنالین ارسال شده اند 

o  خاب خواهد ین انتدستی برای ارسال به فروشگاه آنالمنتخب: با انتخاب این گزینه کاربر گروه محصوالتی را به صورت

 کرد.  

ره اربر درختوانظور کبرای انتخاب گروه محصوالت مورد نظر کاربر امکان جستجوی گروه مورد نظر خود را دارد. به این م

 گروه های محصول و فیلتر مورد نیاز را در اختیار دارد. 

ارد. به دختیار ای محصوالت انتخاب شده دکمه های جداگانه ای را در کاربر برای ارسال گروه محصول و ارسال موجود

 ه صورتباین معنی که برای ارسال موجودی محصول به فروشگاه آنالین الزم است که از امکان ارسال موجودی 

را به ن آه های جداگانه استفاده شود. دکمه ارسال موجودی در این قسمت، موجودی کل  گروه انتخاب شده و زیر گرو

 فروشگاه آنالین ارسال می کند. 

رسال الت قابل اب محصوبخش ارسال محصول با استفاده از نام محصول، کاربر کلیه محصوالت را در اختیار داشته و برای انتخا در -

 به فروشگاه آنالین می تواند به یکی از شیوه های زیر عمل کند:  

o نالین. شگاه آستجو، انتخاب محصوالت مورد نظر و ارسال به فروجستجوی محصول و استفاده از کلید اضافه: برای ج

 )این جستجو روی کلیه محصوالت انجام می شود. ( 

o  برای انتقال همه محصوالت به فروشگاه آنالین "همه"استفاده از دکمه ، 

o  سال شده اندالین ار، برای انتقال مجدد محصوالتی که در آخرین ارسال به فروشگاه آن"آخرین ارسال"استفاده از دکمه . 

o  ند. نشده ا ، برای انتقال محصوالتی که تا بحال به فروشگاه آنالین ارسال"ارسال نشده ها"استفاده از دکمه 

o  اند.  سال شدهحال به فروشگاه آنالین ار، برای انتقال همه محصوالتی که تا ب"ارسال شده ها"استفاده از دکمه 

 به فروشگاه ر دارند:  محصوالنت و گروه های ارسالی به فروشگاه آنالین با ساختار درختی ای که در آن قرا1نکته 

روشگاه فت، در آنالین انتقال می یابند. به این معنی که مسیر دسته بندی محصول از خود محصول تا ریشه درخ

 د شد. آنالین ساخته خواه

  روش فالین به : در زمان دریافت فاکتور های فروشگاه آنالین، در صورتیکه محصولی که در فروشگاه آن2نکته

ر پیام ین، درسیده در پیام گستر موجود نباشد، این محصول به همراه ساختار درختی محصول در فروشگاه آنال

 گستر ایجاد خواهد شد. 

 همسان سازی می شود،  فروشگاه آنالینل با : یکی دیگر از مواردی که محصو3نکتهsync حصول در خودکار م

 باشد.  Trueحالتی است که این گزینه در تنظیمات دارای مقدار 

یستم ر از سبه این ترتیب با هر بار ویرایش محصوالت یا هر بار ایجاد یک محصول جدید، بدون اینکه کارب

یرات، ظور از تغیالزم به ذکر است که منارسال می شود.  آنالینفروشگاه تغییرات انجام شده به درخواست کند، 

وشگاه به فر کلیه تغییرات اعم از محصوالت و موجودی بوده و همچنین در این روش نیز ساختار درختی محصول

 آنالین انتقال خواهد یافت.  

 ت شده در آنها ثب : موجودی هر محصول، مجموع موجودی محصول در کلیه انبارهایی است که محصول 4نکته

 است. 
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 دریافت و ثبت پیش فاکتور از فروشگاه آنالین

ر دور فاکتور از صد دریافت فاکتورهای فروشگاه آنالین به صورت خودکار و با استفاده از فراخوانی سرویس های پیام گستر پس

 فروشگاه آنالین انجام می شود. در این مورد نکات زیر حائز اهمیت می باشد: 

م در پیا دریافتی در پیام گستر به عنوان پیش فاکتور ثبت شده و مشمول روال های صدور فاکتورفاکتور  -

 گسترخواهد بود. 

مشتری  Profile Typeدر صورتیکه خریدار فاکتور قبال در هویت های پیام گستر ثبت نشده باشد، هویت با  -

 ایجاد می شود.

پیام  ین دردر صورتیکه محصول فاکتور در پیام گستر موجود نباشد، محصول و درختواره آن در فروشگاه آنال -

 گستر ثبت می شود. 

 پرداخت مشتری در فروشگاه آنالین به عنوان یک دریافت در سیستم ثبت می شود.  -

 

 مالحظات بروزرسانی 
ر در قسمت بر روی سایت پیام گست 2.5.1ی استفاده از نسخه راهنمابرای  درک بهتر مطالب ارائه شده در این لیست،  -

د را ، کلمه کلیدی مربوط به تغییرات ایجا"Search"کافی است با استفاده از گزینه  منابع قرارداده شده است.

 چستجو نموده تا به راهنمای استفاده از آن دسترسی داشته باشید.

ر عات بیشتتوانید از جلسات وبینار استفاده نمایید. برای دریافت اطالبرای آموزش تغییرات ورژن جدید همچنین می  -

 تماس حاصل نمایید. 5داخلی  49714-021و استقرار با شماره  در خصوص جلسات، با واحد آموزش

 ردد. مجددا بارگزاری و بروزرسانی گ (webClinet tool) در صورت بروز مشکل در پیش نمایش ها، ابزار پیش نمایش -

 ه باشند. دسترسی داشت IP Staticبه د، باید فروشگاه آنالین را داری ماژول از قصد خرید و استفاده در صورتی که  -

 


