سامانه سفارش فروش آنالین تراز سامانه
فرم ورود به سامانه :
نام کاربری و رمز عبور خود را که برای ورود به سامانه  ،از شرکت دریافت نموده اید  ،وارد نمایید.

قسمت نمایش اطالعات
تمامی سفارشات ثبت
شده توسط مشتری

قسمت ورود
اطالعات کاالها
و ثبت سفارش

پنل دکمه های ایجاد ،
ثبت  ،ذخیره و چاپ

فی و مبلغ بصورت خودکار
محاسبه می گردد.

دکمه انتخاب کاال

فیلدهای تکمیلی مورد نیاز هر کاال که می تواند ضروری (مانند مقدار) یا اختیاری باشد.
* فیلدهایی مانند کد کاال که انتخابی می باشند حتما باید از طریق فرم انتخاب مربوطه تکمیل گردد.

خروج از سامانه

دکمه تایید

چاپ سفارش

حذف

ثبت و ذخیره

سفارش جدید ()New

جهت ثبت سفارش جدید ابتدا از قسمت ورود اطالعات روی فیلد کد کاال کلیک کرده و از دکمه انتخاب کاال  ،کاالی مورد
نظر را انتخاب نمایید .در ادامه فیلدهایی که جهت سفارش الزم و ضروری هستند را پر نموده و با زدن کلید اینتر به انتهای
سطر رفته و پس از ثبت شرح دلخواه با زدن اینتر مجدد به سطر بعد منتقل شوید .برای کپی نمودن سطر باالیی در
سطری که در آن قرار دارید میتوانید از دکمه ' 'F8استفاده نمایید.

پس از ثبت کلیه کاالهای مورد نیاز و تکمیل سفارش با زدن دکمه ذخیره  ،سفارش خود را ثبت نمایید .در صورت اطمینان
از صحت سفارش و عدم تغییر و اصالح از دکمه تایید به متظور تایید نهایی سفارش استفاده نمایید .در این مرحله دیگر
مجاز به تغییر و یا اصالح سفارش مورد نظر نخواهید بود.
اگر هنوز سفارش خود را تایید نکرده اید می توانید ردیف های مورد نیاز را اصالح نموده و مجدد از دکمه ذخیره استفاده
نمایید.
در پایان با استفاده از دکمه چاپ میتوانید سفارش خود را چاپ نموده و یا به صورت فایل  pdfنزد خود نگه دارید.
در صورت تمایل به حذف یک سفارش  ،در صورت تایید نشدن سفارش مورد نظر میتوان از دکمه حذف استفاده نمود.

فیلدهای انتخابی :
به منظور تکمیل فیلد هایی که انتخابی هستند به جای کلیک دکمه میتوانید از دکمه ' '+روی کیبورد استفاده نمایید .
پس از باز شدن فرم انتخاب فیلد مربوطه  ،روی عنصر مورد نظر خود رفته و با استفاده از دکمه تایید و یا دوبار کیک موس
آنرا انتخاب نمایید.
به منظور جستجو در ستون مورد نظر روی اولین سطر ستون عبارت خود را تایپ نموده و سپس از کلید ' '+روی کیبورد
برای اعمال فیلتر استفاده نمایید.
برای رفتن به صفحات دیگر از دکمه های فلش راست و چپ استفاده نمایید و همچنین برای بازگشت به صفحه اول
میتوان از دکمه << استفاده نمود.
صفحه قبلی

صفحه بعدی

سطر جستجو

برای دیدن و بررسی کلیه سفارش های ثبت شده هر مشتری از قسمت نمایش اطالعات استفاده می گردد.

در قسمت باالی صفحه سربرگ های تمامی سفارشات ثبت شده نمایش داده می شود و در صورت انتخاب هر کدام از
آنها جزئیات کاالها در بخش پایین صفحه نشان داده میشود.

برای جستجو و فیلتر گذاری در اولین سطر هر ستون عبارت مورد نظر را نوشته و از کلید ' '+کیبورد برای اعمال فیلتر
استفاده می گردد.
برای رفتن به درون هر سفارش به منظور تغییر و یا حذف و اضافه کردن ردیف ها  ،روی سربرگ هر سفارش دو بار کلیک
انجام می دهیم.

به منظور چاپ سفارش با استفاده از دکمه چاپ  ،فرم لیست گزارشات جهت انتخاب فرمت چاپ مورد نظر باز می گردد.
با انتخاب گزارش و فشردن دکمه اجرای گزارش  ،فرمت چاپی سفارش  ،نمایش داده شده که میتوان هم به صورت فایل
خیره نمود و هم چاپ کاغذی گرفت.

