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مچنین شرکت نرم افزار حسابداری محک مفتخر است که در این نسخه، امکاناتی جدید را به کاربر ارائه داده و ه
  رفع نموده است. استفاده بهتر کاربر از نرم افزاردر این نسخه را برای ، تعدادی از موارد اعالم شده

  

  

 

 

، افزایش محک بمنظور ایجاد سهولت کار تغییرات گرافیکی و کاربردی در رابط کاربری نرم افزار حسابداری  .1
 استفاده از تکنولوژی های روزو زیبایی محیط نرم افزار 

 از مشتریانارائه امکانات مورد نی .2
 مابین سخت افزار و نرم افزارهای موجود در مجموعه نرم افزاری محک ایجاد سیستم یکپارچه ارتباطی .3

 پلت فرم های واسط در امر مدیریت مشاغل )سفارشگیر همراه , بازارا و ...(بهبود کارکرد  .4

  و نمایندگانمورد از موارد اعالمی مشتریان  60رفع بیش از  .5

 

 

  

  

 هدف از ارائه نسخه چیست؟ 
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 شهیتر از هم یکاربرد و باتری، زدرن ترم صفحه اصلیجدید طراحی 
 

 تغییرات ظاهری و کاربردی در منوی باالی برنامه

 
 

 نمایش مشخصات کاربر و عنوان شرکت .1

 نمایش عنوان سال مالی فعال .2

 Ctrl+Tabامکان دسترسی سریع به سربرگ ها بوسیله کلید های ترکیبی  .3

 تنظیمات , راهنما و منوی خروج دسترسی سریع به منوی جادویی , .4

 چه امکاناتی به این نسخه اضافه شده است؟ 
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 به مشتریاننمایش پیغام ها 

 
 اعالن های سیستمی ) از قبیل "ثبت اسناد" ( .1

 امکان جمع کردن موقت پنل اعالنات .2

 خصوصیات قابل تنظیم برای هر اعالن .3

 قابل حذف بودن  

 تعیین تاریخ انقضاء 

 قابل جمع شدن  

 تعیین تعداد بار نمایش 

 فردا یادآوری کردن 

 تعیین کاربر دریافت کننده پیغام ) مثال" مدیران ارشد ( .4
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 نمایش بخش های پرکاربرد در سربرگ صفحه اصلی

 

به سربرگ صفحه اصلی منتقل در این صفحه به کاربر این امکان داده می شود تا عملیات های پر کاربرد خود را 
 تب های مختلف نداشته باشد. مرورو دیگر نیازی به  کرده
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 رات در نمایش منوهاتغیی

 

 
امکان نمایش ایکون های صفحه اصلی بصورت لیست که به کاربر این امکان را می دهد آیکون های  .1

 بیشتری را در صفحه مشاهده نماید.

امکان نمایش ایکون های صفحه اصلی بصورت چیدمان کاشی , در این چیدمان می توان ایکون هایی  .2
 تا برای کاربر دسترسی ساده تری به آیتم ها ایجاد شود ابعاد مختلف و چیدمانی متفاوت بوجود آوردبا 

 با راست کلیک بر روی هر ایکون می توانید تنظیمات مخصوص آن ایکون را انجام دهید .3

 رنگ , کلید میانبر , امکان دریافت کلمه عبور در هنگام اجرا , عنوان و نمایش در صفحه اصلی 

  وجود داردچیدمان کاشی امکان تغییر ابعاد نیز در 

 1 

 3 

 2 
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 صفحه محک من

 

 اطالع رسانی طرح ها و جشنواره ها .1

 معرفی امکانات نسخه جدید و نسخه فعلی .2

 راه های ارتباطی با محک .3

 مانده اعتبار پشتیبانی .4

 مشخصات مالک نرم افزار .5
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 نمایش بسته نرم افزاری و مشخصات نرم افزار

 
 اطالعاتی که نوار وضعیت نرم افزار محک در اختیار شما قرار می دهد:امکانات و 

 نمایش اطالعات بسته نرم افزاری فعال .1

 نمایش مشخصات برنامه شامل : نوع بسته و ورژن فعلی برنامه .2

 امکان تغییر رنگ بندی برنامه و انتخاب رنگ بندی اصلی .3

 

 تغییرات در ساختار رنگ بندی

 
 ی های متنوع و در سه قالب تاریک , روشن و پیش فرض محکامکان انتخاب رنگ بند 
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 در زمان ثبت کاال در فاکتور فروش امکان محاسبه وزن خالصافزودن 

 

های موجود در وزن کشی کاال، وزن ظرف کاربر می تواند با وارد کردن وزن و تعداد این امکان با استفاده از 
 فاکتور ثبت نماید.خالص کاالی فروخته شده را محاسبه و در 

جیل فروشی و می توان به صنف میوه و تره بار، آاز اصنافی که این امکان میتواند برای آنها مفید باشد 
 .شیرینی فروشی اشاره کرد
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 افزودن امکان رند کردن مبالغ در ثبت فاکتور فروش

 

 با این امکان می توان مبلغ فاکتور را به سه روش ذیل رند کرد:

 در این روش مبلغ فاکتور از مرز تعیین شده توسط کاربر بصورت خودکار رند می شودخودکار :  .1

 همیشه افزوده شود : در این روش مبلغ اعشار، رند به باال شده و به مبلغ فاکتور اضافه می شود .2

 .همیشه کسر شود : در این روش مبلغ اعشار رند به پایین شده و از مبلغ فاکتور کسر می شود .3

 .ربر می تواند تعداد ارقام مورد نظر برای رند کردن را از یک تا چهار رقم، تعیین نمایدهمچنین کا
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 دگرگونی سیستم جزئیات کاال
 کاالت مرتبط با یاعملاستفاده از آنها در  وجزئیات آزادی عمل و انعطاف در تعریف 

 انواع جزئیاتتعریف 

 
 جزئیات به شکل های ذیل قابل تعریف است :

: در این حالت کاربر می تواند لیستی از موارد مورد نظر خود را به عنوان جزئیات تعریف  انتخاب از لیست .1
 کرده و در عملیات های مربوطه انتخاب نماید

 : این نوع جزئیات فقط بصورت متنی قابل استفاده است متنی .2

 یمانند ابعاد ، تعداد ، حجم ، وزن و ... استفاده م یعدد یمشخصه ها یبرا: این نوع جزئیات   عددی .3
 شود

و با امکاناتی  و ... ( یانقضاء ، گارانت  خیهستند ) مثال : تار خیکه از نوع تار ییمشخصه ها یبرا:  تاریخی .4
 نظیر :

 ی بودنالدیم ای یشمس تعیین نوع تاریخ. 

 برای این فیلد یادآوریهشدار و  تیقابل امکان 

یک شناسه منحصر به فرد بین تمامی کاال ها می توان به کاال : با تعیین این فیلد برای کاال  سریالی .5
 اختصاص داد.

کاال دارای شناسه ای منحصر  شده فیتعر یها اتیجزئ بیترک : با تعریف این جرئیات، در سطح بارکدی .6
 به فرد می شود.
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 جزئیات کاالسیم تق
 .های دو واحدی با ضریب متغییر و کاالهای از نوع متر مربعکاال جزئیات تقسیمامکان 

 

، برای مثال مقادیر ریزتر تقسیم نمایدجزئیات از کاال را به  ه یکی دهد کاین امکان را م یات به کاربرجزئتقسیم 
 قرمز رنگ تبدیل نمود.متری  10و  40قرمز رنگ را به دو طاقه ی متری از پارچه  50می توان یک طاقه 
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 نوع جزئیات در تعریف هر کاال 5امکان تعریف 

 
 برای هر کاال می توان تا پنج جزئیات تعریف کرد

 کاربری ساده در ثبت عملیات
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 ایجاد ساز و کاری برای ثبت ساده در عملیات ها

 ارشات کامل و کاربردیگز 

 
 تجمیعی و تکیبه صورت کاال جزئیات گزارش  .1

 امکان فیلتر کردن انبار و یا تجمیع آنها .2

 مشاهده گردش جزئیات .3

 جزئیات کاالگردش جستجو در  .4
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 یرشیوه محاسبه بهای تمام شده کاالی تولیدی در تولید متغتغییرات در 

 

از این پس کاربر می تواند برای محاسبه ی بهای تمام شده ی کاالی تولیدی به یکی از سه روش محاسبه 
 .تعیین مبلغ و یا درصد سهم هر کاالی تولیدی از کل تولید انجام شده عمل نمایداتومات، 

 در روش محاسبه اتومات مبلغ واحد تمامی اقالم تولیدی بصورت یکسان محاسبه می شود.

 در روش تعیین مبلغ، کاربر برای هر کاالی تولیدی مبلغ بهای تمام شده مورد نظر خود را وارد می کند.

ن درصد، کاربر برای هر کاالی تولیدی درصد سهم آن کاال را از بهای تمام شده کل تولید وارد می در روش تعیی
 کند.

همچنین با توجه به دشواری در تراز نمودن جمع مبالغ اقالم مصرفی و بهای تمام شده کاال های تولیدی، در 
سیستم این امکان را به کاربر می  صورتی که اختالف بین این مبالغ کمتر از یک درصد کل مبلغ تولید باشد،

 دهد که این اختالف مبلغی را در حساب تعدیل لحاظ نماید.

 کاربر می تواند برای تعیین حساب تعدیل به بخش تنظیمات، گروه سایر بخش ها مراجعه نماید.
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 سایر موارد پیاده سازی شده
 انبار  نیافزوده شدن امکان ارسال کاال به چاپ بارکد از حواله ب 

 همراه  ریکاال ها براساس موارد مختلف در افزونه سفارشگ ستیامکان سورت کردن در ل 

 فاکتور  رهیدر  روند ذخ یبازنگر 

 در فاکتور متیق رییتغ یامکان سطوح دسترس 

  لهیکاال و اشخاص بوس ستیل یافزودن امکان بروزرسان Pull down swipe  سفارشگیر همراهافزونه در 

 ینترهایافزوده شدن پر (Rongta 200 , Baby Koohiبه افزونه سفارشگ )همراه  ری 

 ش و ویزیتوریحد دوم در گزارشات فروواشدن زوده اف 

  فروش و ویزیتوری گزارشاتدر تعریف اکتور برگشتی تعداد فاکتور و تعداد ففیلد های انتخاب امکان 

  گزارش فروش و ویزیتوریتعریف  در مبنا بعنوانفاکتور  کددهای راننده و فیلشدن افزوده  
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 ارتباطیسرویس یکپارچه 

 
ایجاد سیستمی یکپارچه برای ارتباط مابین سخت افزارها و محصوالت محک , شماری از قابلیت ها و مزایای این 

 سیستم:

 نرم افزار حسابداری محک جهت استفاده از سخت افزارهاسایر نرم افزارها به باز بودن عدم وابستگی  .1

 ت و نرم افزار حسابداری محکسخت افزارها  مابین محصوال امکان اشتراک گزاری تمامی .2

 امکان اتصال به سخت افزارها در بستر شبکه .3

 بهتر سخت افزارهای جدیدسریعتر و توسعه پذیری  .4
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 هایپرمارکت در سامانه فروش

 
به خرده فروشان و سایر اصناف  مخصوص هایپرمارکت ها، سوپر مارکت ها کاربردی افزوده شدن پنلی جدید و

 ایجاد مزایای ذیل :سامانه فروش برای 

 تجمیع کامل فرایند فروش در یک صفحه .1

 ثبت سریع مشتری .2

 فروش بارکدی کاال .3

 فروش کاال از طریق منوی فروش کاال .4

 اعمال طرح های تشویقی و اشانتیون .5

 اعمال تخفیف ها و تغییر قیمت گروهی .6

 دسترسی سریع به فاکتور های اخیر .7

 فاکتور فروش 5ثبت همزمان  .8

 وش های مختلفثبت دریافتی به ر .9

 قابلیت اتصال به ترازو های وزنی .10

 قابلیت اتصال به ترازو های بارکد تجمیعی )کارین، دیبال و توزین صدر( .11

 نمایش اطالعات بیشتر مشتری .12

 ن کپی کردن کاال مابین فاکتور هاامکا .13
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 انجام کامل فرایند فروش در یک صفحه

 

 ثبت سریع مشتری
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 فروش بارکدی کاال

 

 طریق منوی فروش کاالفروش از 
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 اعمال طرح های تشویقی و اشانتیون

 

 اعمال تخفیف و تغییر قیمت گروهی
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 دسترسی سریع به فاکتور های اخیر

 

 ثبت همزمان پنج فاکتور
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 ثبت دریافتی به روش های مختلف

 

 قابلیت اتصال به ترازوهای وزنی
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 نمایش اطالعات بیشتر مشتری

 

 خواندن از حافظه و دکمه های عملیاتیامکان کپی و 
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 امکان رند کردن مبلغ فاکتور

 
 با این امکان می توان مبلغ فاکتور را به سه روش ذیل رند کرد:

 یین شده توسط کاربر بصورت خودکار رند می شوداز مرز تعخودکار : در این روش مبلغ فاکتور  .4

 رند به باال شده و به مبلغ فاکتور اضافه می شود ،همیشه افزوده شود : در این روش مبلغ اعشار .5

 .همیشه کسر شود : در این روش مبلغ اعشار رند به پایین شده و از مبلغ فاکتور کسر می شود .6

 رقم، تعیین نماید. چهارهمچنین کاربر می تواند تعداد ارقام مورد نظر برای رند کردن را از یک تا 
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 سایر موارد پیاده سازی شده
 یکاال و مشتر یف یو تخف یمت یسطوح ق اعمال 

 اطالعات شیسفارشات و بهبود سرعت نما ستیبه ل روریکاال , زمان امروز و د لتریافزودن ف 

 ثبت شده شیاز پ یفاکتور ها شیسرعت نما شیافزا 

 انیمشتر یو اطالعات جزئ  انیمشتر ستیل شیسرعت در ورود به سامانه فروش , نما شیافزا 

 بانک کی یارت خوان براچند ک فیامکان تعر 

 به سامانه فروش  یات یافزودن گزارش فروش جزئ 

 کاال  یموجود یکاال در صفحه همگام ساز نیآنال متیافزودن امکان مشاهده ق 

 نتریافزودن پر baby 380 وrongta   به سامانه فروش تبلت 

 یمشتر شیتولد در ف کیافزودن امکان تبر  

 سفارشات ستیبه ل یافت یافزودن جمع در 

 یچاپ حرارت  افزودن 

 ییدکمه انتخاب همه در برگشت از فروش جز افزودن  

 عیدر برگشت از فروش به گزارش وقا عیافزودن ثبت وقا 

 تولد به اشخاص در سامانه فروش خیشماره اشتراک و تار یپارامتر ها افزودن 

 کاالها از نرم افزار محک  ستیامکان گرفتن ل افزودن 

 شیف یچاپ بارکد بررو  

 کیافزوده شدن امکان گزارش پ  

 عیو ارزش افزوده در گزارش فروش و صفحه اول تجم یات یمال تیمعاف شینما   
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با توجه به تغییرات اساسی در طراحی صفحه اصلی نرم افزار حسابداری محک، کلیه مشتریان می توانند از 
 استفاده نمایند.مزایای این نسخه 

همچنین اصناف هایپرمارکت، سوپرمارکت و خرده فروشان بواسطه اضافه شدن پنل جدید در سامانه فروش 
 مخصوص این اصناف، از این نسخه استفاده نمایند.

، امکان استفاده ساده تر و پایدارتر را سرویس یکپارچه به کلیه مشتریانی که از سخت افزار استفاده می کنند
 می دهد. ارائه

کلیه مشتریانی که از جزئیات کاال استفاده می کنند و یا نیاز به تعریف جزئیات بیشتری برای کاالهای خود 
 هستند، در این نسخه تغییرات چشمگیری برای آنها ایجاد شده است.

 

  

 آماده شده است؟ یچه کسان  ینسخه برا نیا
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 این نسخه از طریق آپدیت اینترنتی  به سه صورت قابل دریافت می باشد: 

  رفتن به سربرگ راهنما و کلیک بر روی آیتم بروز رسانی اینترنتی .1

 

   InternetUpdate.exeو کلیک بر روی فایل اجرایی  toolsرفتن به فولدر  .2

 

م اطالع رسانی ارائه نسخه جدید حین بروز رسانی اینترنتی از طریق کلیک بر روی بروز رسانی در پیغا .3
  ورود به نرم افزار برای برخی از کاربران

 

 ؟چگونه قابل دریافت است نسخه نیا
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