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بسوِ تؼالی

راهنمای استفاده از نرم افسار حقوق و مسایای آسان با حضور و غیاب



تؼاسیف
 لیست کاسهٌذاى
با استفادُ اص ایي فشم هی تَاى لیست کاسهٌذاى سا هطاّذُ کشدُ ٍ کاسهٌذ جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اطالػات
کاسهٌذاى سا ٍیشایص ٍ حزف کشد .با استفادُ اص دکوِ لطغ ّوکاسی هیتَاى ٍضؼیت یک کاسهٌذ سا بِ حالت تؼلیك دسآٍسد.
ّوَاسُ هیتَاى با کلیک هجذد بشٍی ایي دکوِ ٍضؼیت یک کاسهٌذ هؼلك سا بِ حالت ػادی تغییش داد.

 لیست حمَق ٍ هضایا
ایي فشم ضاهل لیست پیص فشؼ حمَق ٍ هضایای سیستن هیباضذ ٍ هیتَاى یک حمَق ٍ هضایای جذیذ اضافِ کشد یا آًْا سا
ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 لیست کسَسات
ایي فشم ضاهل لیست پیص فشؼ کسَسات سیستن هیباضذ ٍ هی تَاى کسَسات جذیذی اضافِ کشد یا آًْا سا ٍیشایص ٍ حزف
ًوَد.

 لیست ضیفت ّای کاسی
ایي فشم ضاهل لیست ضیفت ّای کاسی هیباضذ ٍ هیتَاى ضیفت ّای کاسی جذیذ اضافِ کشد یا آًْا سا ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 تٌظیوات ساػت کاس
با استفادُ اص ایي فشم هبلغ ّای اضافِ کاس ،کسشکاس ٍ حك هاهَسیت یک ساػت ٍ ضیفت کاسی کاسهٌذاى تؼشیف هیضَد ٍ
ّوَاسُ هیتَاى آًْا سا تغییش دادّ .وچٌیي هشخػی ساالًِ یک کاسهٌذ دس ایي فشم تؼییي هی ضَد.

 لیست کاسبشاى
ایي فشم ضاهل لیست کاسبشاى ًشمافضاس حمَق ٍ هضایای آساى هیباضذ ٍ تَسط آى هیتَاى سهض ػبَس کاسبش فؼلی سا تغییش داد یا
کاسبشاى دیگشی بشای ًشمافضاس تؼشیف کشد.


حمَق ٍ هضایا
 حمَق ٍ هضایای کاسهٌذاى
ایي فشم ضاهل لیست حمَق ٍ هضایای کاسهٌذاى هیباضذ  ،با استفادُ اص ایي فشم حمَق ٍ هضایای ّش کاسهٌذ بِ غَست جذاگاًِ
لابل تغییش است (دس حالت ػادی با هبالغ پیص فشؼ تکویل ضذُ است).
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 کسَسات کاسهٌذاى
ایي فشم ضاهل لیست حمَق ٍ هضایای کاسهٌذاى هی باضذ ،با استفادُ اص ایي فشم حمَق ٍ هضایای ّش کاسهٌذ بِ غَست جذاگاًِ
لابل تغییش است (دس حالت ػادی با هبالغ پیص فشؼ تکویل ضذُ است).


حضَس ٍ غیاب
 لیست حضَس ٍ غیاب
ایي فشم ضاهل لیست حضَس ٍ غیاب کاسهٌذاى هیباضذ ٍ با استفادُ اص ایي فشم ٍسٍد ٍ خشٍج کاسهٌذاى ثبت هی ضَد .جْت
ثبت ٍسٍد یا خشٍج تٌْا کافی است دکوِ هشبَطِ صدُ ضَد ٍ دس فشم باص ضذُ تاسیخ ٍ ساػت تٌظین ضذُ است کِ لابل تغییش
است .پس اص اًتخاب کاسهٌذ بایذ دکوِ ثبت صدُ ضَد .الصم بِ رکش است هَاسد جوغ حضَس کاسهٌذ ،اضافِ کاس ٍسٍد ،اضافِ کاس
خشٍج ،کسش کاس کاس ٍسٍد ٍ کسش کاس خشٍج تَسط سیستن هحاسبِ هی گشدد.



فیص حمَلی
 لیست فیص حمَلی
تَسط ایي فشم بشای کاسهٌذاى فیص حمَلی غادس هی گشدد .با صدى دکوِ جذیذ ٍ اًتخاب یک کاسهٌذ ٍ پش کشدى هَاسد سال،
هاُ ،اضافِ کاس ٍ کسشکاس ٍ  ...با صدى دکوِ هحاسبِ فیص حمَلی بش طبك هَاسد تؼشیف ضذُ هحاسبِ هیضَد .پس کٌتشل هَاسد
فَق هیتَاى فیص حمَلی سا دس سیستن ثبت کشد .با صدى دکوِ چاپ هیتَاى یک فیص حمَلی سا بِ غَست گشافیکی چاپ
ًوَد .هشاحل ٍ تٌظیوات چاپ دس اداهِ ایي ساٌّوا تَضیح دادُ ضذُ استّ .وچٌیي با هَاسد اًتخاب ضذُ دس لیست فیصّای
حمَلی هیتَاى آًْا فیلتش کشد .با صدى دکوِ حَالِ گشٍّی فشم تَلیذ حَالِ گشٍّی هخػَظ باًک هلت ظاّش ضذُ کِ تَسط
آى حَالِ غادس هی گشدد.

 حَالِ گشٍّی هبلغ ثابت
گاّی دس بشخی اص ضشکتّا الصم هیضَد هبلغ ثابت ی بِ حساب ّوِ یا بشخی اص کاسکٌاى ٍاسیض گشدد با استفادُ اص ایي گضیٌِ
حَالِ گشٍّی با هبلغ ثابت هخػَظ باًک هلت لابل تَلیذ است.


تٌظیوات
 تٌظیوات هالیات
ّش سال تَسط هجلس ضَسای اسالهی هالیات بش حمَق ٍ دستوضد اػالم هیضَد ٍ سمف هؼافیتّای هالیاتی هطخع هیگشدد.
با استفادُ اص ایي فشم هیتَاى جذٍل هالیات سا بشاساس تغییشات جذیذ بشٍص کشد.

 تٌظیوات بیوِ
با استفادُ اص لیست تٌظیوات بیوِ ،سْن بیوِ کاسفشها ٍ کاسگش بشاساس حذالل دستوضد هحاسبِ هیگشددّ .ش سال هیتَاى با
اػالم حذالل دستوضد هَاسد بیوِ سا تَسط ایي فشم ٍاسد کشد.


گضاسضات
آدرس :تبریز ،هیذاى داًشسرا ،خیبببى خبقبًی ،پبسبژ خبقبًی ،طبقِ اٍل ،پالک 97
تلفي09144024936 – 04135238380 :
www.EasySoft.ir – info@EasySoft.ir

شرکت آسبى سیستن هبٌب

طراحی ًرم افزار
طراحی ٍبسبیت

www.EasySoft.ir

شوبرُ ثبت35855 :

طراحی ببًک اطالعبتی
برًبهِ ًَیسی سخت افزار

بب هسئَلیت هحذٍد
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 گضاسش کاسهٌذاى
ایي فشم بشای گضاسضگیشی اطالػات کاسکٌاى ساختِ ضذُ است ،تَسط آى هیتَاى هَاسد دلخَاُ کاسهٌذاى سا اص لسوت سوت
چپ اًتخاب ٍ گضاسضگیشی ٍ چاپ کشد (هشاحل ٍ تٌظیوات چاپ دس اداهِ ایي ساٌّوا تَضیح دادُ ضذُ است)ّ .وچٌیي هیتَاى
با استفادُ اص دکوِ تبذیل بِ اکسل گضاسش ساختِ ضذُ سا بِ اکسل تبذیل ًوَد.

 گضاسش حضَس ٍ غیاب
ایي فشم بشای گضاسضگیشی حضَس ٍ غیاب کاسکٌاى ساختِ ضذُ است ،تَسط آى هیتَاى با اًتخاب باصُ ای اص تاسیخ حضَس ٍ
غیاب یک کاسهٌذ سا گضاسضگیشی ٍ چاپ کشد . .هی تَاى با استفادُ اص دکوِ تبذیل بِ اکسل گضاسش ساختِ ضذُ سا بِ اکسل
تبذیل ًوَد.

 گضاسش فیص حمَلی
ایي فشم بشای گضاسضگیشی فیصّای حمَلی غادس ضذُ ساختِ ضذُ است ،تَسط آى هیتَاى هَاسد دلخَاُ سا اص لسوت سوت
چپ اًتخاب ٍ گضاسضگیشی کشد .هیتَاى با استفادُ اص دکوِ تبذیل بِ اکسل گضاسش ساختِ ضذُ سا بِ اکسل تبذیل ًوَد.


پطتیباًی
 تْیِ پطتیباى
با استفادُ اص فشم تْیِ پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیش اص اطالػات ًشمافضاس پطتیباى گشفت .پیطٌْاد هی ضَد بشًاهِ ای هذًٍی
جْت کپی پطتیباى اص اطالػات ًشم افضاس تْیِ ًواییذ .باصیابی اطالػات بش پایِ ایي کپی ّای پطتیباى اهکاى پزیش است.

 باصیابی پطتیباى
با استفادُ اص فشم باصیابی پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیشی کِ فایلّای پطتیباى دس آى لشاس داسًذ اطالػات ًشمافضاس سا بش پایِ
پطتیباى اًتخاب ضذُ باصیابی ًوَد.


تٌظیوات چاپ
 لبل اص گضاسضگیشی ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
 دس لسوت تٌظیوات غفحِ ابتذا ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کٌیذ ،سپس گضیٌِ

Print Background Colors

 and Imagesسا فؼال کشدُ ٍ تواهی گضیٌِ ّای  Headers and Footersسا دس حالت  Emptyلشاس دّیذ.
 با استفادُ اص دکوِ پیص ًوایص گضاسش خَد سا بشسسی کٌیذ
 با استفادُ اص دکوِ چاپ گضاسش خَد سا چاپ ًواییذ.
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