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راهنمای استفاده از صورتحساب هوشمند اکسل
همانطور که می دانید هر کسب و کاری که با مشتریان جهت فروش کاال یا ارئه خدمات سر و کار دارد برای دریافت هزینه و
حق الزحمه خود از مشتریان نیاز به صدور صورت حساب (فاکتور) دارد .
روش سنتی ارائه صورتحساب که بصورت دستی صادر می شود مشکالت زیادی دارد ،از جمله:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

امکان اشتباه زیاد
نارضایتی مشتریان
دقت کم
ظاهر ناخوشایند
امکان قلم خوردگی
امکان محاسبه نادرست
و ...

امروزه در همه شرکت ها و سوپر مارکتها و فروش گاه ها و تقریبا در همه مراکز کسب و کار یک دستگاه رایانه یا لپ تاپ و
یا تبلت موجود است ،با پیشرفت علم رایانه و نفود آن در همه عرصه ها روشهای جدید در کسب و کارها رونق گرفته است.
در این فایل راهنما روشی برای صدور و چاپ فاکتور هوشمند از طریق رایانه یا لپ تاپ یا حتی گوشی و تبلت با استفاده از
صورتحساب هوشمند اکسل معرفی و آموزش دده می شود که صدور فاکتور را بسیار راحت و سریع انجام دهید.
ویژگیهای صورتحساب هوشمند اکسل:
 -1امکان انتخاب کاال از لیست (بدون نیاز به نوشتن چندباره)
 -2محاسبه سریع و دقیق قیمت هر کاال با در نظر گرفتن تعداد
 -3امکان محاسبه تخفیف موردی و کلی
 -4امکان محاسبه مالیات موردی و کلی
 -5امکان تعریف کاالها و خدمات جدید تا  55مورد
 -6امکان اختصاص کد به هر کاال
 -7تعریف واحد اندازه گیری برای هر کاال
 -8امکان قرار دادن تا  15مورد کاال به صورتحساب
 -9امکان چاپ مستقیم و فوری با یک کلیک
 -15و ...
کافیست نرم افزار  Excelرا بر روی رایانه یا لپ تاپ و حتی گوشی یا تبلت خود داشته باشید تا بتوانید از این فایل استفاده
نمایید.
این نرم افزار با مجموعه آفیس  2557با باال قابل استفاده است.
در صورتی که فایل صورتحساب هوشمند اکسل را دریافت نموده اید در ادمه راهنما روش کار با آن را فرا خواهید گرفت.
اگر فایل را برای اول باز می کنید ممکن است پیغامی مطابق شکل زیر ظاهر شود بر روی دکمه  Enable Contentکلیک
نمایید.

در این فایل دو برگه مطابق شکل زیر وجود دارد که با کلیک بر روی هر کدام محتویات آن را مشاهده می نمایید.

 -1برگه "لیست کاال و خدمات" :برای اضافه نمودن کاالی جدید به لیست یا ویرایش لیست موجود استفاده می شود.
 -2برگه "صورتحساب":برای آماده کردن صورتحساب و چاپ آن استفاده می شود.
در برگه "لیست کاال و خدمات" مطابق شکل زیر لیست کاالها و خدمات را با توجه به کاال و خدماتتان تکمیل کنید.

توجه کنید در این برگه عدد آخرین کد کاالی موجود مشخص شده و هرگاه کاالی جدیدی تعریف می کنید به این عدد یکی اضافه
کنید ،مثال در این شکل آخرین کد کاال  1513می اشد بنابراین اگر کاالیی تعریف شود کد  1514به آ اختصاص داده می شود.
پس از تکمیل لیست بر روی دکمه "ثبت تغییرات" کلیک نمایید و به برگه "صورتحساب" مراجعه نمایید.
شکل کلی برگه صورتحساب را در زیر می بینید.

این برگه شامل چند قسمت است:
 -1قسمت باال :وارد کردن اطالعات فروشنده و خریدار

 -2قسمت میانی :انتخاب کاالهای فروخته شده

روش انتخاب کاال مطابق شکل باال به ترتیب شماره بدین شرح است:
به عنوان مثال در ردیفی که با کادر سبز مشخص شده کاال بدین صورت انتخاب می شود
ابتدا درخانه  1کلیک می کنیم  ،سپس عالمت  2ظاهر می شود ،بر روی آن کلیک می کنیم تا لیست  3باز شود ،از لیست کاالیی
را انتخاب می کنیم ،بالفاصله "کد کاال" و "قیمت واحد" و "واحد اندازه گیری" بصورت هوشمند ایجاد می شود  ،پس از آن در 4
تعداد یا مقدار کاال را می نویسیم و در نهایت اگر برای این کاال تخیف یا هزینه اضافی وجود دارد در  5و  6می نویسیم.
این مراحل را برای تمام کاالهای فروخته شده انجام می دهیم و به سراغ قسمت پایین می رویم

 -3قسمت پایین  :تخفیف کلی  ،مالیات کلی  ،توضیحات و امضای طرفین معامله

در قسمت پایین صورتحساب هوشمند در جایی که در شکل با کادر قرمز مشخص شده مالیات کلی و تخفیف کلی را می نویسیم
تا بصورت اتوماتیک محاسبه شوند ،در این شکل مالیات  8درصد و تخفیف  2درصد در نظر گرفته شده است .البته می توان
مالیات و تخفیف را صفر در نظر گرفت.
اکنون فقط کافیست طرفین صورتحساب را امضا کنند ،و دکمه چاپ را کلیک کنید.
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