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 سناريو اصلي:

بعد از وارد شدن به سيستم قادر به ثبت و صدور فاكتور  مدير (كه خود نيز نوعي فروشنده است)باشد كه برنامه حسابداري مي پروژه

مدير ميتواند كاال،  مشتري،  باشد. ثبت فروشنده جديد ميفروش، تعريف كاالي جديد، ثبت فاكتور خريد، تعريف مشتري جديد، 

  موجود سيستم را نيز جستجو و ويرايش كند. هايفروشندهفاكتور و 

هاي دريافتي از مشتري قادر به ثبت چك فروشندهشود و در هر حالت در هنگام فروش ام ميحالت نقدي و قسطي انجدو فروش به 

باشد كه به قادر به افزودن مبلغي به عنوان سود فروش قسطي به فاكتور مي فروشندهباشد. در فروش قسطي براي فاكتور صادره مي

  مبلغ كل فاكتور افزوده خواهد شد.

تواند دستي ن شده از پايگاه داده بصورت اتوماتيك نسخه پشتيبان تعيين كند و در عين حال مدير نيز ميهاي تعييسيستم بايد در زمان

  اينكار را انجام دهد.

 به تواند مدير باشد وتواند ميزان دسترسي وي را به دو صورت تعيين كند. فروشنده يا ميمدير در هنگام تعريف فروشنده جديد مي

  مكانات سيستم دسترسي داشته باشد.تواند فروشنده جز بوده و تنها به برخي از اتمامي امكانات سيستم دسترسي داشته باشد و يا مي

 فروشنده جز امكانات ويرايش و تغيير تنظيمات سيستم را ندارد.

 

  



  ورود به سيستم (الگين):

مشاهده خواهد كرد و بايد نام كاربري و كلمه عبور خود را وارد كند و سپس كليد بعد از اجراي برنامه كاربر فرم ورود به سيستم را 

ورود را انتخاب كند. در صورتي كه نام كاربري و كلمه عبور صحيح باشد كاربر وارد سيستم خواهد شد و در غير اينصورت ايراد 

  توند با انتخاب كليد خروج از برنامه خارج شود.ياشتباه بودن نام كاربري و يا رمز براي وي نمايش داده خواهد شد. كاربر م

  

  

  

 

  

  



  تعريف كاالي جديد:

تواند كاالي جديدي به سيستم تعريف كند. مدير ابتدا اطالعات ) افزودن كاالي جديد ميTabبعد از ورود، مدير با انتخاب تب (

زند. اگر اطالعات كاال ناقص وارد شده باشد و يا كاالي ميكاال اعم از باركد، نام، واحد و توضيحاتي در مورد كاال كليد تاييد را 

 ها با همان كد ثبت شده باشد سيستم براي كاربر ايراد مورد نظر را نمايش خواهد داد و در غير اينصورت كاالديگري در پايگاه داده

  ند.به پايگاه داده افزوده خواهد شد. كاربر براي لغو عمليات فعلي از كليد لغو استفاده ك

  

  

  

  

  

  



  ويرايش كاال: 

تواند در اين فرم ابتدا با وارد كردن نام كاال و يا كد كاال جستجو كند. ليست كاالهاي مطابق با جستجو براي وي نمايش مدير مي

شد. كند و جزئيات آن كاال براي وي نمايش داده خواهد انتخاب ميخواهد ويرايش كند را داده خواهد شد و مدير كااليي كه مي

  .براي ويرايش مدير كافي است اين جزئيات را تغيير داده و كليد ويرايش را انتخاب كند

  

  



  

  ثبت فاكتور خريد:

كند و براي براي وارد كردن كاال به انبار (ثبت فاكتور خريد) طبق فاكتور كاالي فيزيكي تك تك كاالها را در سيستم جستجو مي

كند.بعد از اتمام افزودن كاالها تاريخ فاكتور خريد را وارد هر يك قيمت خريد، قيمت فروش و تعداد خريداري شده مشخص مي

كند و قيمت كند سيستم تعداد كاالها و قيمت آن را برحسب فاكتور خريد جديد تنضيم ميك ميبر روي كليد تاييد كليكرده و 

  شود.فروش كاال قيمت فروش تعيين شده در آخرين فاكتور مي

  



  

  

  



  افزودن مشتري:

كند و اگر اطالعات ميكند و سپس كليد تاييد را انتخاب مدير بعد از باز كردن فرم افزودن مشتري جديد اطالعات وي را وارد مي

را كامل وارد كرده باشد (نام، نام خانوادگي، شماره و آدرس) اطالعات مشتري به پايگاه داده افزوده خواهد شد و در غير اينصورت 

  تواند عمليات را لغو كند.پيام مناسبي براي كاربر نمايش داده خواهد شد. مدير با انتخاب كليد لغو مي

  

  

  

  

  



  مشتري:ويرايش 

مدير در اين فرم ميتواند مشتري را با وارد كردن كد يا نام يا نام خانوادگي جستجو كند. نتيجه جستجو در ليستي براي ور نمايش داده 

براي ويرايش بايد مشتري مورد نظر را در ليست نتيجه جستجو انتخاب كند و در اينصورت جزئيات آن مشتري براي خواهد شد و 

تواند مشخصات جديد را وارد كرده و كليد ويرايش را براي ثبت فشار دهد و يا بعد از انتخاب واهد شد و مدير ميوي نمايش داده خ

  مشتري مورد نظر براي حذف كليد حذف را فشار دهد.

  



  

  

  

    



  افزودن كاربر:

خانوادگي و نام كاربري و رمز ورود را وارد براي افزودن كاربر مدير بعد از باز كردن اين فرم اطالعات كاربر جديد اعم از نام و نام 

باشد) يا خير (فروشنده جز است). سيستم بعد از كند كه كاربر جديد دسترسي مديريتي دارد (مدير ميكرده و در آخر تعيين مي

ربري موجود است كند كه آيا كاربر ديگري با همان نام كااطمينان از اينكه تمامي اطالعات كاربر جديد وارد شده است بررسي مي

  و يا خير. اگر اطالعات كامل وارد شده باشد و نام كاربري تكراري نباشد، كاربر مورد نظر در سيستم ثبت خواهد شد.

  

  
 

 

 

  



  ويرايش كاربر:

ليستي نمايش تواند جستجو كند و نتيجه جستجو براي وي در مدير با وارد كردن نام يا نام خانوادگي و يا نام كاربري مديرها را مي

تواند جزئيات وي را تغيير داده و با فشار داده خواهد شد و با انتخاب هر مدير جزئيات آن مدير نمايش داده خواهد شد و مدير مي

  دادن كليد ويرايش اطالعات جديد را ويرايش كند و يا با فشار دادن كليد حذف مدير مورد نظر را حذف كند.

  

  
  

  



  
  

  تهيه نسخه پشتيبان:

تواند با باز كردن اي با بررسي تاريخ سيستم از پايگاه داده نسخه پشتيبان تهيه خواهد كرد. مدير سيستم نيز ميسيستم به صورت دوره

هر زمان به صورت دستي انجام دهد. مسير تهيه نسخه پشتيبان از طرف مدير در قسمت تنظيمات تعيين  قسمت تنظيمات اينكار را در

  خواهد شد.

  

  
  

+  

  

  

  



  ثبت فاكتور فروش:

كند و از ليست ها را جستجو ميكند و با وارد كردن كد يا نام يا نام خانوادگي وي مشتريمدير در اين فرم ابتدا مشتري را تعيين مي

كاالها كند، سپس كاالهاي فاكتور را با وارد كردن نام و يا كد كاال به ليست نمايشي مشتريان، مشتري مورد نظر خود را انتخاب مي

كند (نقدي يا قسطي) و در صورت انتخاب قسطي مبلغ افزوده شده به مبلغ كل بدليل كند. در آخر نوع خريد را مشخص مياضافه مي

كند و اگر چكي از مشتري دريافت كرده باشد آنها را به فروش اضافه خواهد كرد. بعد از اتمام تمامي فروش قسطي را مشخص مي

فاكتور فروش را نهايي كند و يا در صورت انصراف با زدن كليد از نو صفحه را خالي كند تا فروش جديدي  تواند با ثبتكارها مي

  انجام دهد.

  

  
  

  

  



  

  

  كالس دياگرام كلي سيستم:

  

  
  

  



  :ERنمودار 

  


