
 

 

 باسمه تعالی

 برای نرم افزار حسابداری حسیب نتصدر تنظی�ت ترازوی 

 تنظی�ت ترازو -١

 تعریف ترازو در حسیب نت -٢

 ارسال اطالعات کاال به ترازو -٣

 تنظیم کاالی فروش مستقیم ( متفرقه ) -٤

 تنظیمات ترازو

 :، که در این راهن� از آن بعنوان "ورود به تنظی�ت" یاد میشود ترازو برای تنظیم هر پارامرت میتوان از این روش استفاده �وددر خود 

 را بزنید "تنظی�ت"کلید "تنظیم رسیع" را نگهداشته و کلید  -١

 فروش" را بزنید" را زده و کد عملیاتی مورد نظر را وارد �ایید و نهایتا کلید "تایید Xکلید رضبدر " -٢

 مقدار جدید پارامرت را وارد �وده و برای ثبت کلید "اصالح" را بزنید -٣

 با کلیدهای چپ و راست میتوان به پارامرتهای با کد پایین تر و باالتر حرکت �ایید -٤

 با زدن کلید "فروش" از تنظی�ت خارج شوید -٥

 ترازو تنیظیم آي پی

 را مشاهده �ایید ، در صورت لزوم آنرا با عدد جدید تغییر دهید  IP١میتوانید مقدار  ١٥٠با روش ورود به تنظی�ت با کد  -١

قابل ویرایش   IPکلید راست را بزنید ، میتوانید آنرا تغییر دهید ، همینطور با زدن کلید راست و چپ سایر بخش های  IP٢برای تغییر  -٢

 خواهند بود

 ا زدن کلید "اصالح" اطالعات جدید را ثبت �ایید و یا برای انرصاف کلید "فروش" را بزنیددر نهایت ب -٣

 می باشد ١٧٠عدد   DNSو کد  ١٦٢عدد  IPMaskو کد   ١٥٨عدد  GateWayکد  -٤

 شماره پورت ( سوکت حالت سرور )تنیظیم 

 وارد تنظی�ت پورت شوید ١٦٦کد و  "ورود به تنظی�ت"روش  با -١

  ائیداست ، در صورت نیاز آنرا اصالح � ٣٣٥٨١بصورت پیش فرض این عدد  -٢

 کلید "اصالح" را بزنید -٣

 شمارة دو رقمی ترازوتنیظیم 

 شوید ش�رۀ دستگاهوارد تنظی�ت  ٤٠با روش "ورود به تنظی�ت" و کد  .١

 )  ٢٧ش�رۀ دو رقمی مختص این ترازو را وارد �ائید ( مثال :   .٢

 کلید "اصالح" را بزنید .٣

 

 



 

 کدهاي سایر پارامترهاي مهم

 میلیمرت ٩٩تا ٠) فاصله هر چاپ در حالت رسید ٢٤( ) ش�رۀ دستگاه (ش�رۀ دو رقمی ترازو)٤٠(    : لیبل١: رسید   ٠) نوع کاغذ ٢١(

 ٦٥٥٣٥تا  ٠) اتصال مجدد خود کار شبکه ٤٤(  : حالت کالینت٢  : حالت رسور١: بدون اتصال  ٠) اتصال شبکه  ٤٣(

 : ترکیبی٧و٦و٥و٤: وای فای ١  : کابلی٠) نوع شبکه ٥٠(   : فعال١: غیر فعال   ٠) راه اندازی مجدد خود کار شبکه  ٤٥(

 : کدکاال٢ : بارکد کاال١: غیر فعال ٠) اسکن بارکد ١٢٠(   ٢٠٠٨٠٦رمز تعیین دیتا بیس:    ) حالت امنیتی٥١(

 : فصلی ٦: ماهانه ٥:هر یکشنبه ٣: روزانه  ٢شب )  ١٢ظهر و ١٢: نیم روزی (١  :غیر فعال٠) صفر شدن خودکار ش�ره فاکتور  ١٤٠(

 تنظیم قالب بارکد تجمیعی

ترازو شوید ؛ بدون زدن رمز عبور فقط با زدن کلید ورود ، وارد نرم افزار مدیریت  وارد -١

 برنامه شوید

و در نوار باالی برنامه  کلید یافنت دستگاه را بزنید تا ترازو بصورت اتومات شناسائی شود ، در غیر اینصورت کلید دستگاه جدید زده شود  -٢

IP  وPort .آنرا تحویل �ایید 

 

از منوی اطالعات پایه گزینۀ بارکد را  -٣

؛ مطابق شکل با زدن کلید  انتخاب �ایید

) ردیفی به انتهای ١قالب جدید (ش�ره 

قالبها اضافه میشود در سمت راست 

مقادیر ش�ره ، نام ، نوع و بررسی را 

مطابق تصویر  تنظیم �ایید ؛ (ش�ره 

-٦؛ نوع برابر  HPK؛ نام برابر  ٦٥برابر 

code و بررسی برابر بدون چک   ١٢٨

 ) ٣سام _

 

در رس برگ اطالعات جزئیات مطابق  -٤

؛ ش�ره شکل سه بخش تنظیم شود 

رقم ؛ آی دی  ٢دستگاه در ابتدا بطول 

رقم و قیمت کل فروش  ٩فاکتور بطول 

 رقم  ٧بطول 

 

کلید شبکه در باالی همین فرم را بزنید  -٥

تا وارد بخش آپلود تنظی�ت به ترازو 

شوید ؛ با انتخاب ترازو و رویت تیک در 

ن و انتخاب گزینۀ آپلود به ردیف آ 



 

دستگاه ؛ کلید اجرا را بزنید ؛ 

به این ترتیب تعریف قالب 

 به ترازو انتقال می یابد ٦٥

 

 

در نهایت در خود ترازو قالب 

 ٦٥بارکد تک کاال و تجمیعی را به 

 تغییر دهید

 

 

 رسویس ترازو)یا مدیریت ترازو ، یا توجه : در هر زمان فقط یکی از دو برنامه صدر باید فعال باشد تا بتوان به ترازو متصل شد ( 

 تنظیم تک کاال و تجمیع به  بارکد تجمیعی 

پس از ،  مدیریت ترازو شویدوارد نرم افزار 

تی از اافزودن دستگاه و تنظیم بانک اطالع

منوی "فرمت چاپ" را  "ترازو"رسبرگ 

را تحویل   ٢٠٠٨٠٦پس رمز سانتخاب �وده 

، فرمت چاپ تک کاال را از لیست   �ائيد

کرکره ای ( لیبل تجمیع تک کاال ) و فرمت 

چاپ تجمیع ( لیبل تجمیع ) انتخاب �وده و 

 و �ائیدرا فعال  " نة "ارسال برای همهگزی

. سپس از  فرمائیدکلیک  " را ارسال"کلید  بعد

منوی "فرمت بارکد" پس از ورود رمز 

مقدار لیست کرکره ای "فرمت   ،  ٢٠٠٨٠٦

بارکد تک کاال" و "فرمت بارکد تجمیع" را 

 ۀ "بارکد تجمیع انتخاب �وده و سپس گزین

ده با استفاده از را فعال �و  "ارسال برای همه

ی کلید ارسال ، فرمت بارکد ترازو را بروزرسان

 �ائید.

 قالب چاپ بارکد ( تک کاال)تنیظیم 

 تنظی�ت قالب بارکد تک کاال شویدوارد  ١با روش "ورود به تنظی�ت" و کد  -١

 و حد اقل میتواند صفر باشد ، در صورت نیاز آنرا اصالح �وده کلید "اصالح" را بزنید ٩٩این عدد حد اکرث  -٢

 قالب چاپ بارکد (تجمیعی )تنیظیم 

 شوید تجمیعیوارد تنظی�ت قالب بارکد  ٦با روش "ورود به تنظی�ت" و کد  -١

 اقل میتواند صفر باشد ، در صورت نیاز آنرا اصالح �وده کلید "اصالح" را بزنیدو حد  ٩٩این عدد حد اکرث  -٢



 

 

 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 

؛ مارک ترازو  وارد �ایید ،) ٤٠(تنظی�ت ترازو با کد دستوری رقمی ترازو را 

در صورت وجود  ، باشد  Hpk_Sadrنام دیتا بیس باید انتخاب شود ،  صدر

 نام کاربری و رمز عبور برای دیتابیس ، آنها را در کادرهای مربوطه وارد �ایید،

؛ در کادر بارکد  �اییدوارد مطابق نیاز غرفه  ۀش�ر  ونام غرفه بنا به موقعیت 

در هر دو قسمت از و تا عدد صفر  غرفه ۀش�ر روزانه و  ۀترازو موارد ش�ر 

تا  ٣در سایر کادرها مطابق شکل عمل �ایید ؛ ش�ره کلی فاکتور از  باشد ،

به رشط ارتباط با  وارد شوند ؛ ١٨تا  ١٢و مبلغ از  ٢تا  ١؛ ش�رۀ ترازو از  ١١

 می توان فرم را تایید �ود. دیتابیس

 زوارسال اطالعات کاال به ترا

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 ، 

یابد ؛  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

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 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

  یا خدمات بعنوان فروش مستقیم تعریف شود.

 

 ریست کلی ترازو 

؛ را بزنید  "تایید فروش"را وارد �وده کلید  ٢٠٠٨٠٦ عدد، ظاهر میشود "رمز" عبارت، بزنید  را ٥و بعد کلید  "تنظیم"کلید ابتدا 

  را بزنید "تایید فروش" را وارد �وده کلید ٩٩٥٨را بزنید تا عبارت "کد" ظاهر شود ، عدد  ٤و سپس عدد  ٢حال عدد 


