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 انتقال اطالعات از نسخه قبل به نسخه جدید نرم افزار
 نگهداری نمایید. امن یوده و در مکانرا کپی نم data.mdbو فایل  به مسیر نصب نرم افزار رفته-1

ر دپشتیبان گیری کلیک نموده و در پنجره باز شده  آیکنمی توانید از صفحه داشبورد نرم افزار روی همچنین 
 ید.ذخیره پشتیبان کلیک نمایآدرس محل ذخیره سازی را انتخاب کرده و روی دکمه زبانه ایجاد فایل پشتیبان، 

 

 
ان حذف اطالعات، تنها راه بازیابی، فایل پشتیب صورتمطمئن شوید فایل پشتیبان گرفته شده سالم باشد. در -2

 خواهد بود.

 رم افزار آنالیز مالی شیفان را حذف نموده و نسخه جدید را نصب نمایید.ن-3

ریداری خنرم افزار را صورتی که قبال در نرم افزار را باز کرده و مراحل رجیستر نرم افزار را تکمیل نمایید. -4
 مجددا درخواست فعال سازی دهید تا (در خرید شماره همراه ثبت شدهنام و رجیستر)کرده اید با همان اطالعات 

سیستم و نسخه تک  3کاربره بوده و بر روی  3به ذکر است نسخه نامحدود درخواست رجیستر تایید گردد. الزم 
 .ستازی شرکته، تک کاربره بوده و تنها بر روی یک سیستم قابل نصب و فعال سا

 کلیک نمایید. سخه قدیماطالعات از ن زبانه انتقالروی  روی زبانه اطالعات جدید کلیک نمایید.-5
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 انتخاب فایل دیتابیس و انتقال اطالعات کلیک کنیددکمه روی -6
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 کلیک کنید yesورت اطمینان از انجام عمل روی صدر -7

 

 کلیک کنید. openو روی  تخاب کنیدنر پنجره باز شده فایل پشتیبان گرفته شده از نسخه قبل را اد-8

 
 یت آمیز بودن عملیات پیغام زیر را دریافت خواهید کرد و اطالعات به درستی منتقل شده است.در صورت موفق-9
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 و گزارشات اطالعاتچاپ 
 و سپس روی دکمه چاپ گزارش کلیک کنید. ا انتخاب نماییدرابتدا گزارش مورد نظر -1

 
 

 دکمه پرینت کلیک کنید.در پنجره تنظیمات چاپ، سند خود را تنظیم نموده و روی -2
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طالعات در برگه شما جا نمی گرفت و از کادر خارج می شد می توانید کارهای زیر را جهت رفع ادر صورتی که -3
 مشکل انجام دهید

  یید.را بزرگتر انتخاب نماابعاد کاغذ وارد تنظیمات سند شده و  print Settingاز طریق دکمه  -3-1     

 تغییر دهید. (Landscapeبه حالت افقی ) (Portraitه حالت کاغذ را از حالت عمودی )در همین صفح -3-2     

 

 

انید گزارش را به چند سال ر صورتی که همچنان مشکل وجود داشت و اطالعات در صفحه جا نمی گرفت می تود -3
سال وان عنو از بین اطالعات موجود با کلیک بر روی رفته  نسبت های مالیاین کار به زبانه مالی محدود نمایید. برای 

ه ب نارنجی رنگ از انتخاب هر ستون عالمت تیکبعد  گزارش را به چند سال انتخاب شده محدود کنید. های مورد نظر
 اب شده، کنار عنوان سال ظاهر می گردد.معنای ستون انتخ

 
 گزارش خود را چاپ نمایید.در صورت نیاز روی دکمه چاپ گزارش کلیک نموده و  حال مجددا -4
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 صفحات در چاپ گزارشاتسربرگ لوگوی تغییر 
 :تغییر لوگوی صفحات در سربرگ صفحات جهت 

ای ویرایش تصاویر، تغییر دهید و هرا در مسیر نصب نرم افزار توسط نرم افزار  logo.pngمی توانید فایل -1
 .نمایید پیشفرضلوگوی لوگوی خود را جایگزین 

   رمقدا  header/footerدر زبانه  کرده و روی دکمه تنظیمات کلیکتنظیمات  پنجره همچنین می توانید در-2

[Logo] ربرگ حذف نماییدسرا از تنظیمات. 

 

 دوره مالی یکساله، شش ماهه و سه ماههانتخاب 
 انتخاب دوره مالی:جهت 

 انتخاب نمایید را تنظیمات زمان دوره مالیزبانه  ،ها رفته و از زیر قسمت اطالعات جدیدبه زبانه -1

 
 دوره مالی خود را انتخاب نموده و روی دکمه ثبت اطالعات کلیک کنید. -2

العات ورودی اط صورتی کهتنها داشته باشید به صورت پیشفرض دوره مالی یکساله در نظر گرفته شده و در توجه 
 .دهیدانی را تغییر شما دوره های سه ماهه یا شش ماهه است باید، دوره زم
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 ترازنامه طبق آخرین تغییرات صورت های مالیجدید اضافه شده به  موارد
 های جاری: دارایی -1

 فروش یشده برا ینگهدار یها ییدارا

 دارایی های غیر جاری: -2

 بلند مدت یها یافتیدر

 در امالک یگذار هیسرما

 نامشهود یها ییدارا

 بدهی های جاری:-3

 ریذخا 

 فروش یشده برا ینگهدار یها ییمرتبط با دارا یها یبده 

 بدهی های غیر جاری:-4

 انیدر جر هیسرما شیافزا 

 صرف سهام 

 صرف سهام خزانه 

 ها ییدارا یابیارز دیمازاد تجد 

 یخارج اتیارز عمل ریتفاوت تسع 

 سهام خزانه  

 


