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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  ارتباط ماژول انبار با سایر ماژول های برهان

سیستم فروش

سیستم ردیابی و بارکدکاریعملیات پیمانسیستم کنترل 

سیستم تامین
روش ارتباط مستقیم در تحویل کاالی ف

بهار رفته و سفارش شده از فروش بهه ان
.وجود دارد

دی تفکیک موجودی قابل فروش، موجو
از سیسههتم .... کههاال و موجههودی رزرو و 

.انبار برای فروش ارسال می شود

صههدور دسههتور توویههد و سهه د بههر  
رای تحویل، صدور س د دستور ارسال به

ای بهر.. پیمانکار، عهود  از پیمانکهار و 
.سیستم انبار ارسال می گردد

چرخههه درخواسههال کههاال و درخواسههال 
خریههد، محاسههبه کههاالی در راه، بههر  

ارتبهههاط مسهههتقیمی بهههین .... ارسهههال و 
. دسیستم تامین و انبار بر قرار می ک

سیستم مدیریت منابع
ع یکههی از ارکههان سیسههتم مههدیریال م ههاب

material می باشد که اطالعها  مهرتب
.از سیستم انبار فراخوانی می شود

جههال محاسهبه... محاسبه گردش کهاال و 
انبهار از بهای تمام شده و انتقال به سیستم

.این بخش آغاز می شود

سیستم حسابداری
نتایج گهردش کاالههای انمهام شهده بها

انتقال صدور س د به سیستم حسابداری
.داده می شود

اال در چ انچه نیاز به پیگیری گردش که
سههحوپ پههایین تههر از کههاال باشههیم ایههن

قرار مهی ماژول با سیستم انبار ارتباط بر
.ک د

دارایی ثابتسیستم 
امهههوال خریهههدار شهههده،پیش از بههههره 
بههههرداری عمومهههها در انبارنگهههههداری 

.می شوند

سیستم توزین
محمووه خریهداری شهده جههال ورود و 
خروج به انبهار جههال ارسهال اطالعها  
صههحیا از سیسههتم باسههکول اطالعهها 

.محمووه را برای انبار ارسال می ک د

کنترل کیفیتسیستم 

...و نگهداری تعمیراتسیستم 

ه انبارارسال اطالعا  ک ترل کیفیال  ب

..  مربوط به اقالم و اموال وارسال اطالعا  



تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات گردش مدیریت انبار

ثبت سند حسابداریثبت گردش تعدادی ثبت گردش ریالی

یها  این بخهش ببهال عم مهم ترین فعاویال در 
ش بها گهردتعدادی بهه شهکل صهحیا مت اسهب 

. اس اد می باشد
د مهم ترین اص ی کهه بایهد روی آن تفهاهم شهو

ر یها این می باشد که ههی  کهاالیی بهدون دسهتو
.ددرخواسال نباید وارد انبار یا از آن خارج شو
 هد با توجه بهه ای کهه مهاژول انبهار  برههان فرآی

محور اسال، این امکان وجهود دارد کهه گهردش 
برخهی. رویه های خاص نیز وارد نرم افزار شود

از مهم تهرین رویهه ههایی کهه تهیم ههای پیهاده 
:سازی از آنها استفاده کرده اند شامل

رویه خرید
رویه فروش

رویه امانی و پیمانکاری 
رویه ضایعا 

....(ساخال و بسته ب دی و )رویه تووید
...و .....( انتقال بین انبارها و )سایر

ا پههیش از ببههال اطالعهها  ریههاوی بایههد در ابتههد
گر تفکیههک عم یهها  تعههدادی و ریههاوی از یکههدی

حاوهال متفهاو  2مشخص شود، از این رو طهی 
:این امر می تواند اتفاق بیفتد

استفاده از رویه تایید تعدادی1.

عدادی تفکیک دسترسی مشاهده عم یا  ت2.
و ریاوی

رخ دهد به هر ترتیب، مهم ترین اتفاقی که باید
ی بعهد از ببهال اطالعها  ریهاواین می باشهد کهه 

.نباید اطالعا  تعدادی قابل تغییر باشد

ن تعریف عوامهل متعهدد و برقهراری ارتبهاط بهی
رش عوامل و گردش اس اد، امکان تفکیک و گزا
یهک گیری بر روی پارامترهای ریهاوی را بهه تفک

.هر س د مشخص می ک د

دور نتیمه گردش اس اد تعدادی و ریهاوی بها صه
تم سهه د حسههابداری از سیسههتم انبههار بههه سیسهه

.حسابداری انتقال داده می شود

بداری در این ارتباط تعریف شاب ون اس اد حسها
برای هر س د، مت اسب با گهردش ههر سهازمان

.شخصی سازی می شود

بعههد از صههدور سهه د حسههابداری امکههان تغییههر
. درمقادیر اس اد وجود ندارد

های صدور تعدیل یا اصالپ بهها طبها اسهتاندارد
ه حسابداری از جم ه مهم ترین مواردی اسال که

.الدر ماژول انبار برهان سیستم وحاظ شده اس
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  دسترسیتعریف انبار و تخصیص محل فیزیکی و کنترل

.تعریف انبار در بخش اطالعات پایه سیستم انبار مشخص می شود
زیکی االهای هر محل فیدر سیستم برهان چنانچه در تنظیمات سیستم تیک محل فیزیکی خورده باشد، میتوان برای هر انبار، محل فیزیکی مشخص نمود و ک

تعریف محل فیزیکی متناسب با هر انبار با تصویر زیر انجام می شود؛. را مشخص نمود

گ کاالهای یکی از مهم ترین کارکرد های محل فیزیکی، فیلترین
االهای مرتبط با هر انبار است که می توان با انتخاب هر انبار ک
برا آن مرتبط با آن انبار، یا با انتخاب هر کاال، انبارهای مررتبط

.کاال را در گردش اسناد انبار، تامین، فروش مشاهده نمود
یرن عالوه بر این در زمان صدور تگ انبارگردانی می توان، از ا

.بخش نیز استفاده نمود
ه آنچه مهم است این می باشد که هر کاال در هر انبرار تنهرا بر

.یک کاال تخصیص داده شود

oشودتعریف انبار در سیستم برهان به شکل نامحدود انجام می.
oامکان دسترسی دادن به انبار برای هر کاربر وجود دارد.
oاردامکان دسترسی دادن برای هر کاال  نیز در سیستم وجود د.
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات تعدادی

:وداسنادی که در گردش اسناد انبار دخالت دارند متفاوت می باشند که بر اساس رویه به برخی از آنها در این بخش اشاره می ش

موجودی ابتدا و پایان دوره
رویه خرید
رویه فروش
رویه تولید

رویه امانی و پیمانکاری
رویه ضایعات

رویه های عمومی
....انبار گردانی و 

.اجمال اشاره می شودچهار رویه ابتدایی به در این بخش تنها به 
.توجه شود که سیستم انبار برهان فرآیند محور می باشد

ی مهم ترین حسن استفاده از نرم افزارهاای فرآیناد محاور باوم
.سازی آن مطابق با فرهنگ سازمانی است

رویااه هااا یکبااار شناسااایی ماای شااود و تننیمااات  اادور سااند 
د از حسابداری به  ورت مکانیزه یکباار انااام مای شاود و بعا

زه اناام اناام هر عملیاتی انعکاس عملیات مالی به  ورت مکانی
.می شود

ه  ورت کنترل ها به  ورت پیش فرآیند بوده و گردش اسناد ب
.وددقیق مطابق با عملیات موجود در  نعت پیاده سازی می ش

بعد از اتمام هر مرحله نیز گام بعادی آن جهات آزااز عملیاات 
.ی می شودتوسط فردی دیگر به  ورت سیستماتیک اطالع رسان
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات تعدادی

سند موجودی ابتدای دوره
.دثبت می شو( سند استقراری بدون مبناست)موجودی ابتدای دوره موجود در انبار در سند ابتدای دوره انبار 

. نکته مهم در ارتباط با این سند این می باشد که برای سند ابتدای دوره سند حسابداری صادر نمی شود
افتتاحیاه  در زمان ریالی کردن سند ابتدای دوره باید دقت شود که موجودی ریالی ابتدای دوره با مانده سند حساابداری

.همانند باشد

سند موجودی پایان دوره
. ال آغاز شودسندی مجازی است که توسط سیستم صادر می شود تا عملیات قیمت گذاری هر سال مالی از ابتدای آن س

.برای سند پایان دوره انبار نیز سند حسابداری صادر نمی شود
.ورت می گیرددر سیستم اطالعاتی برهان سند ابتدای دوره توسط عملیات بستن سال و بر اساس روش قیمت گذاری ص
اشاد بار اسااس چنانچه قیمت گذاری در سطح سازمان باشد، عملیات بستن سال بر اساس طبقه، چنانچه بر اساس انبار ب

.انبار و چنانچه بر اساس شعبه باشد، بر اساس هر شعبه سند پایان دوره ایجاد می شود

موجودی پایان دوره=سند ابتدای دوره+مجموع اسناد وارده-مجموع اسناد صادره
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات تعدادی

خریدرویه 
:گردش اسناد سیستم انبار از زمانی که وارد انبار می شود شامل گردش زیر است

.با ثبت این سند به موجودی کاال در انبار اضافه نمی شود و تنها برای ثبت موقت موجودی کاالست: رسید موقت
.نتیجه بررسی تایید واحدکنترل کیفیت در این فرم ثبت می شود: تایید کنترل کیفیت

.شودمینجامچنانچه نتیجه بررسی عودت کاال باشد، فرم برگشت رسید موقت با اطالع واحد بازرگانی ا: برگشت از رسید موقت
.ودبرای این سند ثبت حسابداری انجام می ش. با ثبت این سند موجودی کاال به انبار اضافه می شود: رسید خرید داخلی

.می شودبرای این سند ثبت حسابداری انجام. با ثبت این سند از موجودی کاال در انبار کسرمی شود: برگشت از خرید داخلی
.ودبرای این سند ثبت حسابداری انجام می ش. با ثبت این سند موجودی کاال به انبار اضافه می شود: رسید خرید خارجی

.ام می شودبرای این سند ثبت حسابداری انج. کسر می شودبا ثبت این سند از موجودی کاال در انبار : برگشت از خرید خارجی

o ف مقابال عالوه بر این در اسناد خریاد داخلای طار. فرم خرید داخلی و خرید خارجی بخاطر تفکیک در گزارشات فصلی می باشدتفاوت
.است( سفارش)اسنادی تامین کننده است ولی در اسناد خرید خارجی طرف مقابل اعتبارات 

oاین اسناد با سیستم تامین ارتباط دارند.
oمواد اولیه، اقالم بسته بندی، دارایی می باشند: نوع کاالهای این اسناد معموال.
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات تعدادی

فروشرویه 

:گردش اسناد سیستم انبار از زمانی که با هدف فروش کاال از انبار خارج می شودبه شرح زیر است
بال ساند تحویال معین مرتبط با طارف مقا. با ثبت این سند کاال با هدف تحویل به مشتری از انبار خارج می شود: سند تحویل فروش

.برای این سند ثبت حسابداری انجام می شود. فروش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته است
ط با طرف مقابل ساند معین مرتب. با ثبت این سند کاال با هدف برگشت از مشتری وارد انبار می شود: تایید رسید برگشت از فروش

.برای این سند ثبت حسابداری انجام می شود. تحویل فروش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته است

o سند تحویل فروش و رسید برگشت از فروش طرف مقابل مشتری استدر.
oدر  ورتی که رزرو موجودی فعال باشد با  دور سند تحویل فروش از موجودی کاالی رزرو شده کاسته می شود.
o اناام می شود( حواله فروش)بر اساس سند ماوز فروش ( سند تحویل فروش)خروج کاال از انبار.
o اسناد با اسناد سیستم فروش ارتباط دارنداین.
o محصول می باشندمعموال نوع کاالهای این اسناد.
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات تعدادی

تولیدرویه 

:رح زیرمی باشدگردش اسناد سیستم انبار از زمانی که با هدف تولید کاال در انبار گردش می کنند با این اسناد به ش
.ارسال مواد اولیه و نیمه ساخته از طریق این فرم انجام می شود: سند ارسال به تولید
.دریافت نیمه ساخته یا محصول از طریق این فرم انجام می شود: سند دریافت از تولید
.عودت کاالی ارسال شده به خط تولید در انبار در این فرم ثبت می شود: سند برگشت از تولید
.عودت کاالی دریافت شده از خط تولید، به خط تولید در این فرم ثبت می شود: سند مرجوعی به تولید

.در اسناد تولیدی طرف مقابل مراکز هزینه است
.و انبار ارتباط وجود دارد( و یا مدیریت منابع)در این اسناد بین سیستم کنترل عملیات پیمانکاری و تولید 

.مواد اولیه، نیمه ساخته، اقالم بسته بندی و محصول می باشد: نوع کاالهای مرتبط با این اسناد
.در جریان ساخت می باشد( کاالی)معین مرتبط با این اسناد کار

وان ند باا عناگاهی زمانی که مواد اولیه به خط تولید ارسال می شود و شرکت تصمیم دارد ارسال مواد را با عنوان هزینه مواد ثبت نمایند، ثبات سا
.مرکز  ادر می شودمصرف 
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات ریالی

تایید تعدادی تیک سیستمتنظیمات
خورده است

ک تایید تعدادی تی
نخورده است

4حالت شماره 1حالت شماره قیمت گذاری در سطح طبقه

5حالت شماره 2حالت شماره هقیمت گذاری در سطح شعب

6حالت شماره 3حالت شماره قیمت گذاری در سطح انبار

سازمانی باید یکی هر. پیش از آغاز به کار عم یا  گردش کاال در انبار باید سیاسال قیمال گذاری و ک ترل داخ ی بین عم یا  تعدادی و ریاوی مشخص شود
حاوال زیر را به ع وان سرآغاز ک ترل داخ ی خود انتخاب نماید،6از 

ه مای برای یک کاال در سراسر سازمان یک منطق قیمات گاذاری اساتفاد
د به عبارتی بهای هر کاال، در سراسار ساازمان باا یاک قیمات واحا. شود

ربوطه در این حالت باید پیش از قیمت گذاری انبارهای م.محاسبه می شود
.شوند( تغییرات تعدادی بسته)تا تاریخ مشخصی تایید 

ایان در.بهای هر کاال، برای هر شعبه با یک قیمت واحد محاسبه می شاود
ی تاییاد حالت باید پیش از قیمت گذاری انبارهای مربوطه تا تاریخ مشخص

.شوند( تغییرات تعدادی بسته)

1حالت شماره 

2حالت شماره 

یان در ا.بهای هر کاال، برای هر انبار با یک قیمت واحد محاسبه مای شاود
ی تاییاد حالت باید پیش از قیمت گذاری انبارهای مربوطه تا تاریخ مشخص

.شوند( تغییرات تعدادی بسته)

3حالت شماره 

4حالت شماره 
. بهای هر کاال، در سراسر سازمان با یک قیمت واحد محاسبه می شود

در هر لحظه می توان اسناد انبار ریالی نمود.شود

5حالت شماره 
ه می در هر لحظ.بهای هر کاال، برای هر شعبه با یک قیمت واحد محاسبه می شود

توان اسناد انبار ریالی نمود

6شماره حالت 
می در هر لحظه.بهای هر کاال، برای هر انبار با یک قیمت واحد محاسبه می شود

توان اسناد انبار ریالی نمود
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات ریالی

:انتخاب هر یک از حاوال های فوق نتایج زیر را در بردارد
یش داده  اد نمهاچ انچه حاوال تایید تعدادی فعال شود، تا زمانی که اس اد آن انبار تا تاریخ مشخصی تایید نشهود، سهتونهای ریهال بهرای آن انبهار در اسه

.اما اگر تایید تعدادی فعال نشده باشد، می توان بالفاص ه بعد از ببال تعدادی اقدام به ببال ریاوی شود. نمی شود

بدویل آنکه اس اد خروجی بدون مب ا طبا روش قیمال گذاری( ،میانگین، ش اسایی ویژهFIFO ) ریاوی مهی شهوند، در زمهان ریهاوی کهردن اسه اد و چیهدن
حاسهبه مثال زمانی که قیمال گذاری در سحا انبار اسال، برای هرکاال بابال ههر انبهار بهه شهکل ممهزا م. کاردکس در هر حاوال اس اد را همزمان می چی د

اال انمهام مهی اما اگر قیمال گذاری در سحا سازمان باشد، قیمال گذاری هر کاال ت ها یکبار برای ک یه اس اد یک که. قیمال گذاری اس اد خروجی می شود
.شود

مشهخص وصهل هر کاال به طبقهه ای. این امر به شکل غیر مستقیم انمام می شود. برای پروسه ریاوی کردن باید حتما معین موجودی مشخص شده باشد
.همزمان با تعریف هر کاال اوزاما باید طبقه موجودی آن مشخص گردد. اسال که در آن معین مشخص شده اسال

ابداری قابل تغییر بابال ترجمان غیر ماوی یک عبار  ماوی اسال که تا پیش از صدور س د حس. بر اساس هر نوع س د بابال ریال س د مشخص می شود: بابال
.اسال

.تعیین گردددر واقع همزمان با ریاوی کردن اس اد، باید بابال تخصیص ریال. برای صدور هر س د حسابداری باید بابال آن به شکل دقیا مشخص شود
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  عملیات ریالی

:حاوال زیر انمام می شود و مت اسب با هر یک امکاناتی مشخص در سیستم انبار برهان طراحی شده اسال4پروسه ریاوی کردن اس اد در یکی از 

با مب ا

سیستمی

سیستمی

بدون مب ا

دستی

سیستمی

نوع س د

وارده

صادره

ادره اند که اس اد انبار یا وارده اند که موجودی کاال را به انبار اضافه می ک  د یا ص
.موجودی کاال را از انبار کسر می ک  د

ال که در سیستم م ظور از مب ا، مب ایی اس)اس اد انبار یا بدون مب ا هست د یا با مب ا 
(.انبار می باشد

.مانند سند خرید یا دریافت از تولید که کاربر باید ریال آن را دستی ثبت نماید: وارده بدون مبنااسناد 
.ت می شودثب( قیمت گذاری دوره ای)همانند سند رسید برگشت از فروش از روی تحویل فروش ریال آن توسط سیستم: اسناد وارده با مبنا
(  گاذاری دوره ایقیمت)همانند سند برگشت از خرید از روی خرید که ریال سند برگشتی از روی سند خرید توسط سیستم: اسناد  ادره با مبنا

.ثبت می شود
.ریال می گیرد( قیمت گذاری دوره ای)بر اساس روش قیمت گذاری توسط سیستم: اسناد  ادره بدون مبنا
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  امکانات ریالی کردن

فرم قیمت گذاری دوره ای

فرم سند انبار

فرم کاردکس ریالی
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هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  ثبت سند حسابداری

.پیش نیاز صدور س د حسابداری مکانیزه در سیستم انبار بعد از عم یا  ریاوی کردن تخصیص عامل می باشد
ال ههر ق همدر ماژول انبار برهان مفهوم بابال و عامل همان د می باشد با این تفاو  که بابال همان عامل اص ی سه د اسهال و در ههر سه د انبهاری بابه

این . متعدد باشداما عوامل ریاوی برای هر ق م می تواند. ت ها یک بابال مشخص می شود که معین مرتب  با گردش س د نیز می باشد(هر رکورد)کاال
.عوامل یا در سحا ق م و یا در سحا هدر س د می باشد

اده سهازی توسه  این شهاب ون همزمهان بها پیه. برای صدور س د حسابداری می توان شاب ون س د حسابداری را محابا با خواسته کاربران ت ظیم نمود
.کارش اسان برهان انمام می شود
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گزارش روند نرخ خرید 

تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری  گزارشات

کاردکس تعدادی

گزارشات کنترل موجودی
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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
برایابزاری 

7پایان مست د شماره 

.مکاتبه نماییدcrmborhannovin@gmail.comدارید، کافی اسال با آدرس ایمیل نوین اندیشان کسب و کار را  چ انچه تمایل به دریافال فایل های آموزشی 
  www.borhansys.com:وب سایت
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