
 

 

 باسمه تعالی

 برای نرم افزار حسابداری حسیب نت رادینتنظی�ت ترازوی 

 

 تنظی�ت ترازو -١

 تعریف ترازو در حسیب نت -٢

 ارسال اطالعات کاال به ترازو -٣

 تنظیم کاالی فروش مستقیم ( متفرقه ) -٤

 تنظی�ت ترازو

 :  بنابراین الزم است،  می �اید تفکیکاز هم ش�ره ی روزانه و کلی فاکتور  ترازوی رادين،  حالت فاکتور تجمیعیدر 

 تنظیم بارکد تجمیعی در ترازو به صورت زیر انجام شود:اوال 

 ترازو را خاموش / روشن �وده و وارد حالت عادی میشوید -١

 ، وارد تنظی�ت شوید زدهرا   " فهرست "کلید  -٢

 در منوی فعالسازی بارکد ، گزینۀ "تفکیکی" در حالت "غیرفعال" شود و گزینۀ "تجمیعی" در حالت "رسی یک" باشد،  ٤٣١با زدن کد  -٣

 برای تثبیت تنظیم هر گزینه کلید "حاصل "  زده شود -٤

 غرفه بصورت زیر انجام شود:ترازو و  ا تنظیم ش�رۀنیثا

 کلید " فهرست "  را زده ، وارد تنظی�ت شوید در حالت عادی ترازو ،  -١

( اين ش�ره بسيار مهم است زيرا با اين وارد �وده کلید "حاصل" را بزنید. ٩٩تا  ١ه و یک عدد بین شد ش�رۀ ترازووارد تنظیم   ٤٢با زدن کد  -٢

  )ش�ره ترازو در حسیب شناسائی میشود و باید برابر ش�رۀ دو رقمی ترازو در حسیب باشد 

 شوید  نام غرفهوارد تنظیم   ٤٥با زدن کد  -٣

( ، اگر بجای عدد حروف وارد شود ، ش�رۀ غرفه در بارکد تجمیعِی ترازو صفر خواهد بود را بزنید  حاصلیک عدد دو رقمی وارد �وده کلید  -٤

 این عدد ه�ن ش�ره ی غرفه در برنامه حسیب نت است )

 انجام شود:صورت زیر ترازو ب شبکۀتنظیم ثالثا 

 در حالت عادی ترازو ، کلید " فهرست "  را زده ، وارد تنظی�ت شوید  -١

a.  در صورتی که نام اکسس پوینت را میدانید 

i.  کلید "حاصل" را بزنید، ، آی پی ترازو را وارد �وده  ٥١١١با زدن کد 

ii.  کلید "حاصل" را بزنید،  اجرا میشود) را وارد �وده، آی پی رسور ( سیستمی که برنامه مدیریت ترازوی حسیب در آن  ٥١١٢با زدن کد 

iii.  ٥١١٣با زدن کد  ،subnet Mask  می باشد ٢٥٥٫٢٥٥٫٢٥٥٫٠را وارد �ایید که معموال 

iv.  وارد تنظی�ت شبکه شده و ش�ره پورت ، نام شبکۀ بیسیم و رمز شبکه را وارد �ایید ٥١٢با زدن کد ، 

b. وارد تنظیم اتومات شبکه شوید ٥١٣ید با زدن کد در صورتی که نام اکسس پوینت را �ی دان ، 

 رابعا تنظیم چاپ یا عدم چاپ فاکتور  بصورت زیر انجام شود:

 در حالت عادی ترازو ، کلید " فهرست "  را زده ، وارد تنظی�ت شوید  -١

 وارد تنظی�ت لیبل پرینرت شوید    ٤٢١با زدن کد  -٢

 شود و برای عدم چاپ گزینۀ "فعال" انتخاب شود و با زدن کلید حاصل ، تنظیم را ثبت �اییدبرای چاپ فاکتور گزینۀ "غیرفعال" انتخاب  -٣



 

 

 

 رشح کلیدهای مورد نیاز در تنظیم ترازو

 عملکرد نام کلید عملکرد نام کلید عملکرد نام کلید
 ورود به تنظی�ت فهرست

 حرکت به باال در منو
 ورود به زیر منو حاصل

 تایید اطالعات
  

   برگشت به منوی قبل حذف تکی حرکت به پایین در منو مانده
   خروج کامل از منو روشن خاموش تغییر گزینه (راست) حافظه
     تغییر گزینه (چپ) ثبت

 

 

 ، تنظی�ت زیر در ترازو انجام شود تفکیکیدر حالت فاکتور 

 اوال تنظیم بارکد تفکیکی

 در حالت عادی ترازو ، کلید " فهرست "  را زده ، وارد تنظی�ت شوید  -١

 ، در فعالسازی بارکد ، در تفکیکی گزینۀ "فعال" را  انتخاب و کلید "حاصل" را بزنید ٤٣١با زدن کد  -٢

یب نت هم بعنوان پیش ش�رۀ را وارد �ایید ((این عدد باید در حس ٩، وارد کد رشوع بارکد شده ، برای هر دو حالت عدد  ٤٣٢با زدن کد  -٣

 بارکد ترازو وارد شود))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریست کلی ترازو 

؛ را بزنید  "حاصل"را وارد �وده کلید  ٣٥٨٢٤٦ عدد، ظاهر میشود "Admin Pass" ، عبارتپایین نگهدارید را "فهرست" کلید 

  )Format(را بزنید  ٢حال عدد 



 

 

 تعریف ترازو در حسیب نت

بعد از تنظی�ت خود ترازو در بخش قبل نوبت به تعریف ترازو در نرم افزار 

حسیب نت می رسد ، در برنامه ی مدیریت ترازوها کلید ترازوی جدید را بزنید تا 

فرم مشخصات ترازو مطابق شکل مقابل ظاهر شود ؛ ش�ره ی دو رقمی ترازو را 

رازو در حالت تجمیعی ، وارد تنظیم تدر مطابق ش�ره ی دو رقمی در بخش ثانیا 

، نام غرفه   Portمطابق آدرس ترازو ،   IPانتخاب شود ،  رادين�ایید ؛ مارک ترازو 

ا در تنظیم ترازو در حالت تجمیعی وارد نیثابنا به موقعیت ، ش�ره غرفه مطابق 

ۀ ش�ر  ،؛ در کادر بارکد ترازو فقط عدد صفر وارد شود   Port(Tx)، در کادر  شود

، ش�رۀ  ١٣تا  ١٢، ش�رۀ غرفه از  ١١تا  ٨، ش�رۀ روزانه از  ٧تا  ١کلی فاکتور از 

به رشط ارتباط شبکه ای با ترازو  ؛ وارد شود ٢٣تا  ١٦و مبلغ از  ١٥تا  ١٤ترازو از 

 می توان فرم را تایید �ود.

 

 ارسال اطالعات کاال به ترازو

ترازوی مورد نظر را انتخاب �وده تا لیست کاالی در برنامه مدیریت ترازوی حسیب نت ، کلید تنظی�ت ترازو را بزنید . در لیست کرکره ای ترازو ، 

بد ؛ تعریف شده از قبل که در بانک اطالعات حسیب نت ثبت شده است (برای هر ترازو این لیست در خود نرم افزار هم ثبت میشود) ، �ایش یا

میتوانید کاالها را در لیست به باال یا پایین   میتوانید کاالها را در لیست اضافه ، اصالح و حذف �ایید ؛ با کلیدهای   با سه کلید 

   منتقل �ایید.

 کاالهایی که در منت واحدشان کلمه کیلو وجود دارد وزنی محسوب شده و الباقی در ترازو تعدادی محسوب میشوند

   



 

 

  ش�ره حافظه در ترازوستش�ره ردیف در جدول ، 

  میتوان لیست کاال را از یک ترازو به ترازوی دیگر منتقل �ود با کلیدهای 

 با استفاده از لیست کرکره ای تیپ قیمت میتوان ، تیپ های مختلف قیمت را فراخوانی �ود 

 ، کلید اتصال را بزنید و در نهایت کلید ارسال لیست کاال به ترازو زده شود. پس از تکمیل لیست اقالم کاال

 

 تنظیم کاالی فروش مستقیم ( متفرقه )

ک کاال در نرم افزار حسیب نت برای مواردی از فاکتور ترازو که از فروش مستقیم استفاده می شود ، الزم است در بخش تنظی�ت / انتخاب کاال ، ی

 فروش مستقیم تعریف شود. یا خدمات بعنوان

 

 

 


