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. باشدمي فرساطاقت و گيروقت امري مسكوني، واحدهاي شارژ مديريت و دقيق محاسبه جامعه، روز شرايط به توجه با

 بسيار مناسب و راهكاري ساده براي محاسبه عادالنه شارژ ساختمان است.گزينه  کاشانه، مديريت شارژ ساختمان افزارنرم

هاي خاص هزينه شامل آب، برق، گاز و ميهاي عموين، هزينهمستأجرافزار، توانايي ثبت اطالعات واحدها، مالكين و اين نرم

 ثبت شماره فيش پرداختي و صدور فيش را دارد. آسانسور، تعميراتمانند 

دهد تنها با دانستن مباني ابتدايي کار با کامپيوتر و حتي آشنا نبودن به علم حسابداري از ميانه، به شما اجازه افزار کاشنرم

 ماهانهتوانند ريز سهم شارژ ميافزار، ساکنين ساختمان با کمک اين نرم افزار به راحتي استفاده کنيد.تمام امكانات اين نرم

  خود را به وضوح ببينند و بدانند اين هزينه صرف چه مواردي شده است.

  افزار کاشانه آمده است.هاي مختلف نرمدر ادامه، راهنماي چگونگي استفاده از بخش
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 افزاراندازي نرمراه

 نيد:افزار کاشانه، ابتدا بايستي مطابق با شرايط مجتمع خود، تنظيماتي را اعمال کجهت استفاده از نرم

موجودي حسابهاي مجتمع، اين تاريخ، افزار تعيين کنيد بطوريكه در نرم افتتاح در ابتدا، يک تاريخ را به عنوان تاريخ -

ن شود. براي تنظيم تاريخ بدهكاري و بستانكاري اشخاص مشخص باشد. بهتر است که اين تاريخ، ابتداي ماه تعيي

 مراجعه کنيد. تنظيمات برنامهبه بخش  افتتاح

بندي که نياز باشد ها يا هر نوع دستهها، برجشود )مانند بلوکبندي ميهاي مختلف دستهاگر واحدهاي شما در گروه -

فرمول شارژ مختلفي تنظيم شود و يا هر گروه، هزينه مختص به خود دارد( بايستي ابتدا گروه، متناسب با هر 

هاي در گروه را در صورتيكه قصد داريد واحدهاي مجتمع تعيين کنيد. گروه واحدهاهاي مورد نياز را در بخش گروه

موجود، بيانگر کل مجتمع است و نبايد به عنوان يک زيرگروه از مختلف قرار دهيد، دقت کنيد که گروه پيش فرض 

 را به نام مجتمع خود تغيير دهيد. کل مجتمعتوانيد عبارت کل مجتمع در نظر گرفته شود. شما مي

واحدها را درج کنيد. در صورتيكه ليست واحدها و مشخصات ساکنين را بصورت  ها،پس از مشخص شدن گروه -

افزار باشد(، )که بايد مطابق قالب فايل خام موجود در نرم Excelتوانيد از طريق فايل ريد، ميفايل، در اختيار دا

 مراجعه کنيد. واحدهاي مجتمعاطالعات را وارد کنيد. جهت درج واحدها و ساکنين، به بخش 

ها، ميان طبقات مجتمع تمايز قائل پس از مشخص شدن واحدها، اگر قرار است  در فرمول شارژ و يا تقسيم هزينه -

 ، ضريب هر طبقه را مشخص کنيد. ضريب طبقاتشويد، در بخش 

 براي هر گروه تنظيم شود. ل محاسبه شارژفرموبراي محاسبه شارژ واحدها، بايد  -

هاي مختص به خود داشته باشد. انواع هاي مجتمع داراي تنوع زيادي هستند و هر مجتمع، ممكن است هزينههزينه -

 درج کنيد. هاتعريف هزينهها را در بخش اين هزينه

بغير از شارژ ماهانه است )مانند هزينه استفاده از آسانسور جهت حمل  اگر مجتمع شما، داراي درآمدهاي جانبي -

 مشخص کنيد. تعريف درآمدهااسباب و اجاره مشاعات( انواع اين درآمدها را در بخش 

 

، واحدها را بدهكار درج بدهيتوانيد با افزار اعمال کرديد، ميود را در نرمپس از اينكه تمام تنظيمات مورد نياز مجتمع خ

شده جانبي را در بخش را درج کنيد و درآمدهاي دريافت هاي مجتمع، فاکتورها و قبض هاي مجتمعهزينهکرده، در بخش 

 وارد کنيد. درآمدهاي مجتمع

نحوه پرداخت و مواردي از شده، توانيد مبلغ دريافتمي جهدريافت وبخش ، در ز اشخاصدريافت وجه پرداختي اجهت 

 ي تعيين کنيد.جزئورت کامل يا را بص، دريافت شدههاي شخص که بابت آن، مبلغ بدهي
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 صفحه اصلي برنامه 

 

شامل واحدهاي مجتمع، نوع سكونت در واحدها، شارژ ماهانه، موجودي، بدهي واحدها، دخل خالصه اطالعات مربوط به مجتمع 

شود. امكان تغيير بازه ميصورت نمودار و اطالعات مفيد نمايش داده ه بصفحه اصلي برنامه در  هاهزينهو خرج مجتمع و 

 براي نمودارها نيز در نظر گرفته شده است.و همچنين چاپ زماني 

همراه نمايش اطالعات  کل به اطالعات واحدهاي مجتمع شامل تعداد واحدها، تعداد نفرات، متراژدر سمت راست صفحه اصلي 

 مديريت واحدهاکه با کليک روي لينک  قرار دارد ايدايره، مالک و خالي( هر واحد به صورت نمودار مستأجرنوع سكونت )

 .توان اطالعات هر واحد را ويرايش نمودو مي صفحه مديريت واحدها باز خواهد شد

بدهي شارژهاي  ،)در محاسبه موجودي، چک هاي وضول نشده و اعتبار اشخاص محاسبه شده است( بوط به موجودياطالعات مر

دريافت و  شتراطالعات بيکه با کليک روي لينک ا در سمت چپ صفحه اصلي قرار دارد ي غيرمشترک واحدههاماهانه و شارژ

توان به اين ترتيب مي باز خواهد شد بدهي پرداختو  وجه مالي مجتمع و عمليات دريافتتراز صفحات گزارش به ترتيب  وجه

) دسترسي به اين بخش ها از طريق منوي باالي نرم افزار نيز ممكن است به راحتي عمليات دريافت و پرداخت را انجام داد 

 و در واقع اين لينک ها، ميانبر هستند (
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نمايش داده شده  ارژهاي پرداخت شده و پرداخت نشدهشماهه اخير  دوازدهدر قسمت مياني صفحه اصلي نمودار ستوني 

 شود.رنگ هر ستون، ليست واحدهاي پرداخت کننده و يا بدهكار آن شارژ، نمايش داده ميکه با کليک بر روي  است.

ماه اخير به  چند در هاهزينهگزارش ماهه اخير و  چندبازه  دردخل و خرج مجتمع گزارش  ،در قسمت انتهايي صفحه اصلي

ماه جاري، سه ماه اخير، شش ماه اخير و دوازده ماه توان در بازه صورت نمودار نمايش داده شده است. اين گزارش ها را مي

در نمودار هزينه ها، پنج هزينه با مبلغ بيشينه نمايش داده شده و بقيه هزينه ها در عنوان ساير جمع  تهيه و چاپ نمود.اخير 

در اين صفحه  .شودباز مي پيش نمايشصفحه  ، چاپور چاپ گزارش دخل و خرج مجتمع با کليک روي دکمه به منظ شده است.

  توان گزارش را چاپ کرد.مي چاپبا کليک روي دکمه 
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 تنظيمات

 

برخي از شده طراحي و گنجانده شده است. افزار، بصورت جداگانه و تفكيک، هرگونه تنظيم موردنياز در نرمزبانهدر اين 

افزار بوده و برخي به عمليات مالي ساختمان بصورت مستقيم و يا غير مستقيم، ارتباط دارد. تنظيمات مربوط به استفاده از نرم

 کاربرد هر بخش، بصورت مجزا در راهنما ذکر شده است.

  



 6     افزار مدیریت شارژ ساختمان کاشانهراهنمای نرم

 

 

 

 نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه

www.chsw.ir 

 گروه واحدها

 

تواند بصورت تجاري، اداري، بندي مييک مجتمع مسكوني ممكن است به چند گروه واحدها تقسيم شده باشد. اين نوع تقسيم

تواند در يک گروه بندي ديگر. هر واحد مييا هرگونه تقسيم ،... و3، بلوک 2، بلوک 1باشد و يا بصورت بلوک مسكوني و ... 

 قرار گيرد.

ضريب واحد، ضريب نفر، ضريب متراژ و ضريب طبقه در اين بخش، نشانگر وزن اين پارامترها براي هر گروه است و زمان 

هاي است. در صورتيكه وزن اين پارامترها ميان گروه تأثيرگذارهاي مختلف تقسيم يک هزينه مشترک ميان واحدهاي گروه

 را به آن انتساب دهيد. 1تلف، يكسان است مقدار ثابت مخ

افزار ثبت کرد و درصورتيكه دارايي به توان آن را در نرمدر بخش دارايي گروه، اگر گروه، دارايي خاصي داشته باشد مي

در بخش فرمول  توان مشخصات قرارداد اجاره را درج کرد. مبلغ اجاره، در صورت تنظيم درستواحدي، اجاره داده شده، مي

توان مي +. با کليک روي دکمه شودو يا بصورت يک بدهي جداگانه درج مي گشتهلغ شارژ واحد اضافه به مب محاسبه شارژ،

 دارايي جديد به گروه انتخاب شده اضافه کرد.

 مراجعه فرماييد. تعريف دارايي : درصورتيكه نوع دارايي گروه، در ليست وجود ندارد، به بخشنكته
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 واحدهاي مجتمع

 

ثبت شود. جهت  افزارافزار، بايستي مشخصات واحدها، مالک واحد و در صورت وجود، مستأجر در نرمبراي استفاده از نرم

 ابتدا با کليک بر ثبت يک واحد جديد،

، پنجره درج واحد درج واحد جديددکمه 

شود. در اين پنجره جديد باز مي

مشخصات مالک، واحد و مستأجر درج 

اگر مالک  و يا مستأجر بدهي گردد. مي

قبلي دارند مبالغ را در قسمت بدهي 

بعد از وارد کردن  قبلي  وارد کنيد.

اطالعات مربوط به واحد با کليک روي 

شود. واحد جديد درج مي، درجدکمه 

حدهاي ديگر را نيز مشخصات وا

  توان در همان پنجره درج کرد.مي
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به منظور ويرايش اطالعات 

مالک، مستأجر و 

روي دکمه  ،هايشاندارايي

کليک  مشاهده و ويرايش

 کنيد.

اگر مالک داراي دارايي مانند 

خودرو باشد، در بخش 

توان ، ميهاي مالکدارايي

مشخصات آن را ثبت کرد. 

هاي مالک، براي درج دارايي

 هاي مالکداراييدر قسمت 

کليک کرده و  +عالمت  روي

 دارايي مالک را وارد کنيد.

 

 جديددرج مالک براي درج مالک جديد، روي دکمه 

کليک کرده و اطالعات مالک جديد شامل نام مالک، 

تعداد نفرات، تلفن، تاريخ شروع مالكيت )و براي 

مالكين قبلي پايان مالكيت( را وارد کرده، سپس روي 

کليک کنيد، به اين ترتيب مالک جديد درج  درجدکمه 

 شود.مي

 ص جديد را درج کنيد.، شخ+وجود ندارد، با کليک بر روي عالمت نام مالک صورتيكه نام شخص در ليست ر د

براي درج مستأجر يک واحد، بايستي مالک آن درج شده باشد. نحوه درج مستأجر و دارايي مستأجر، همانند روندي است که 

 براي مالک ذکر گرديد.

افي است مالک فعلي مشخص شده افزار کاشانه، امكان درج نامحدود مالک براي يک واحد وجود دارد و فقط ک: در نرمنكته

 باشد.

افزار کاشانه، امكان درج نامحدود مستأجر براي يک واحد وجود دارد و فقط کافي است مستأجر فعلي مشخص : در نرمنكته

 شده باشد.

 

 ثبت کرد.دارايي واحد براي درج دارايي واحد همانند انبار يا پارکينگ، بايستي مشخصات را در بخش 

 مراجعه فرماييد. تعريف داراييدرصورتيكه نوع دارايي موردنظر در ليست وجود ندارد، به بخش : نكته
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-)در قسمت باال هاگزينهبه منظور عمليات حذف واحد، تغيير شماره واحد و يا انتقال واحد به گروه ديگر با ماوس روي زبانه 

ر تغيير شماره واحد، شماره جديد را وارد نموده روي دکمه راست پنجره( رفته و عمليات موردنظر را انتخاب کنيد. به منظو

کليک کنيد. به منظور تغيير گروه يک واحد خاص، بعد از انتخاب واحد موردنظر از ليست، گروه جديد را انتخاب نموده،  تغيير

 کليک کنيد. انتقالسپس روي دکمه 



 10     افزار مدیریت شارژ ساختمان کاشانهراهنمای نرم

 

 

 

 نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه

www.chsw.ir 

 ضريب طبقات

 

افزار کاشانه، اين قابليت وجود دارد که براي طبقات مختلف، در نرم

تواند استفاده ضريب متفاوتي درج کرد. اين ضريب در دو بخش، مي

توان ضريب طبقه را بطور شود. در تعريف فرمول شارژ ماهانه، مي

مستقيم دخالت داد و يا با تعداد نفرات، ترکيب کرد. همچنين در 

تواند اثرگذار ها، ضريب طبقات مياحد از هزينهتعيين سهم هر و

و شماره  کردهکليک  +باشد. به منظور درج ضرايب، روي عالمت 

 ثبت تغييراتو در نهايت روي دکمه  کنيدطبقه و ضريب را وارد 

 کليک کنيد.

است و حتي اگر تفاوتي ميان طبقات  : درج ضريب طبقات، الزامينكته

بايستي مقدار يكسان )به عنوان مثال: مقدار نظر گرفته نشود،  در

 ( براي هر طبقه درج شود.1
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 اشخاص

که با  و هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر هستندمجتمع  يآمدمنابع درافرادي که ، انپيمانكار مستاجرين و، ينمالكليست 

 .قابل مشاهده مي باشدبخش اين  در مجتمع در ارتباط است

 

 و اطالعات فرد جديد را درج کنيد.درج شخص جديد کليک کنيد به منظور درج شخص جديد، روي دکمه 
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به تعداد واحدهاي  اندداراي بيش از يک واحد بودهکه افرادي  ،ايدافزار استفاده کردهقبلي نرمهاي از نگارشصورتيكه در 

گيري، بهتر است تا اين اشخاص که در واقع يک شخص سهولت در گزارششوند. جهت بخش اشخاص مشاهده ميمرتبط، در 

 گردد.، پنجره زير نمايان ميادغام اشخاص انتخاب گزينهد. با شو در يكديگر ادغامد نباشمي

 

 کليک کنيد.ادغام اشخاص انتخاب شده هاي موردنظر را انتخاب کرده و بر ادغام اشخاص، رديفبراي 
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 فرمول محاسبه شارژ

 

هاي مختلفي جهت افزار کاشانه سعي شده است تا گزينههاي مختلف، در نرمهاي محاسبه شارژ در مجتمعبا توجه به تنوع روش

ميم هيأت مديره يا توافق اعضاء مجتمع، فرمول را تنظيم کند. تنظيم فرمول شارژ گنجانده شود. کاربر بايستي با توجه به تص

 هاي مختلف باشد.تواند تلفيقي از گزينهفرمول شارژ مي

موارد رايج شامل: شارژ ثابت، متراژ، طبقه، تعداد نفرات، سهم هر واحد از هزينه ها و شارژ واحدهاي خالي در فرمول محاسبه 

 شود.شارژ در نظر گرفته مي

هاي ، گزينهيا مبلغ ثابتي به ازاي هر متر ومحاسبه شارژ واحدهاي خالي بصورت شارژ ثابت در صورت انتخاب گزينه : نكته

 ديگر تأثيري بر شارژ واحدهاي خالي نخواهد داشت.
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، ماه گذشتهانتخاب شده باشد و يا  ماه جاري، با توجه به اينكه گزينه هاسهم هر واحد از هزينه: در صورت انتخاب گزينه نكته

گردد. چگونگي تنظيم تقسيم هاي آن ماه، ميان واحدهاي دخيل در آن هزينه تقسيم شده و به مبلغ شارژ اضافه ميهزينه

 توضيح داده شده است. هاتعريف هزينههزينه ميان واحدها در بخش 

تواند به صورت خودکار، افزار کاشانه مينرم

به سه روش جريمه ديرکرد را محاسبه کند. 

اي پرداخت شارژ که قصد داريد بر وارديمدر 

تعيين  ي، مشوقابتدايي ماهانه در روزهاي

کنيد و پس از يک تاريخ معين، براي کساني 

اند جريمه در نظر که شارژ را پرداخت نكرده

 جريمه براي آخرين شارژبگيريد، گزينه 

جريمه، هر اين  را فعال کنيد. شدهماهانه ثبت

افزار محاسبه و به روز و با اجراي نرم

 شود.هاي شخص اضافه ميبدهي

توانيد براي شارژهاي ماهانه ميهمچنين 

هاي معوقه نيز جريمه هيمعوقه و ساير بد

جريمه، هر ماه و در زمان اين  .نيدتعيين ک

هاي محاسبه شارژ ماهانه جديد، به بدهي

  گردد.ميشخص اضافه 

اهانه دخيل باشد و يا به صورت يک م به واحدها نسبت داد، جريمه ديرکرد در شارژصورت  دوتوان به ميديرکرد را ريمه ج

بدهي ک به عنوان يدرج نماييد گزينه  بدهي جداگانهرا به عنوان در صورتي که بخواهيد جريمه . درج گردد بدهي جداگانه

 واحدهاي خالي جريمه نشوندنمي شود، گزينه واحدهاي خالي   شامل يمهردر صورتي که ج را فعال نماييد. ثبت گردد جداگانه

 را فعال کنيد.

 

گردد. به عنوان مثال، هاي ديرکرد، ماه اول به عنوان مهلت زمان پرداخت بدهي تلقي مي: در زمان انتخاب تعداد ماهنكته

فروردين در ماه ارديبهشت داراي صفر ماه ديرکرد خواهد بود. در صورت نياز به احتساب سه ماه تأخير براي شارژ شارژ 

 ماه را به عنوان زمان محاسبه ديرکرد تعيين کرد. 2فروردين در زمان محاسبه شارژ ماه تير، بايستي مقدار 
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هاي در صورت نياز به اخذ مبلغي بابت دارايي

بار و پارکينگ و احتساب در شارژ واحد مانند ان

هاي موردنظر را ، گزينهداراييماهانه، در زبانه 

 فعال کنيد.

هايي در صورتيكه گروه موردنظر داراي دارايي

بوده و به افرادي اجاره داده شده باشد، 

به مبلغ شارژ ماهانه توان مبلغ اجاره را مي

بدين منظور کافي است گزينه اضافه نمود. 

را فعال  هاي مجتمع/گروهاي دارايياجاره به

کنيد. در صورتيكه بخواهيد اين مبلغ به 

به گزينه  ثبت شود، بدهي جداگانهعنوان يک 

را فعال  ثبت گردد بدهي جداگانهعنوان يک 

 نماييد.
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 تعريف درآمدها

 

توان موجودي اوليه صندوق در ميدر اين بخش، نوع درآمدهاي احتمالي در يک مجتمع قابل تعريف است. به عنوان مثال، 

 افزار را به عنوان يک نوع درآمد در اين بخش تعريف و در بخش درآمدها ثبت کرد.زمان شروع استفاده از نرم

کليک کنيد. بعد از اضافه شدن رديف جديد سرفصل درآمد، گروه درآمد و عنوان  +به منظور تعريف نوع درآمد، روي عالمت 

توان ليست مي چاپشود. با کليک روي دکمه درآمد جديد تعريف مي ثبت تغييرات. با کليک روي دکمه کنيددرآمد را وارد 

 درآمدهاي تعريف شده را چاپ نمود.

 : درج سرفصل درآمد و گروه درآمد، اختياري است.نكته

 شده از آن نوع، حذف گردد. : قبل از حذف يک نوع درآمد، بايستي تمام درآمدهاي ثبتنكته
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 هاتعريف هزينه

 

و  گاز مصرفي، آب مصرفيتوان نوع هزينه ها در يک مجتمع قابل تعريف است. به عنوان مثال، ميدر اين بخش، انواع هزينه

 افزار تعريف کرد.را در نرم برق عمومي

کليک کنيد. بعد از اضافه شدن رديف جديد سرفصل هزينه ، گروه هزينه و عنوان  +به منظور تعريف هزينه، روي عالمت 

 شود. هزينه جديد تعريف مي ثبت تغييراتهزينه را در ستون هاي مرتبط وارد کنيد. با کليک روي دکمه 

محاسبه شارژ، بايستي نحوه محاسبه براي هر هزينه، تنظيم در فرمول  هاسهم هر واحد از هزينهدر صورت استفاده از گزينه 

را ميان نفرات، تقسيم کنيد، بايستي درصد تعداد نفرات را برابر با  آب مصرفيشود. به عنوان مثال، اگر بخواهيد هزينه 

 و چهار مقدار ديگر را صفر قرار دهيد.  100

را بصورت ترکيبي از متراژ و نفرات محاسبه کنيد، بايستي مقدار درصد  گاز مصرفيبه عنوان مثال ديگر، اگر بخواهيد هزينه  

مجموع در صورت صفر شدن متراژ و درصد تعداد نفرات را با مقادير موردنظر پر کرده و سه مقدار ديگر را صفر قرار دهيد. 

 .ان واحدها تقسيم نخواهد شدهر پنج مقدار، هزينه مي
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 به منظور تعيين نحوه محاسبه سهم

واحدها، بعد از تعريف هزينه و اضافه 

هاي تعريف شدن آن به ليست هزينه

شده روي هزينه موردنظر کليک کرده 

 تقسيم هزينه هاسپس روي دکمه 

توانيد ترکيبي از شما مي کليلک کنيد.

پارامترهاي دخيل در نحوه محاسبه را با 

تعيين ميزاني از مبلغ هزينه جهت 

انتخاب  تقسيم بر اساس آن پارامتر،

 کنيد.

توانيد دسته ، مياين پنجرهدر 

واحدهايي که بايد در تقسيم هزينه، 

به در نظر گرفته شود را تعيين کنيد. 

درصد از 60توانيد عنوان مثال، مي

درصد 40هزينه را به تمام واحدها و 

از هزينه را به واحدهاي خاص تقسيم 

چگونگي دخيل بودن واحدها در  کنيد.

ي از يا ترکيب انتخاب يک آن هزينه را با

تعيين کنيد. در سه گزينه موجود 

 ... شامل شدنصورت انتخاب گزينه 

، امكان هزينه به واحدهاي...درصد از 

 شود. فعال مي انتخاب واحدهاانتخاب واحدها با کليک بر گزينه 

تمام واحدها(، گزينه فرعي فعال شامل شدن ... درصد از هزينه به : در صورت انتخاب گزينه مربوط به دسته اول )نكته

به عنوان مثال، واحدهاي خالي،  توانيد سهم واحدهاي خالي را کمتر از واحدهاي داراي ساکن تعيين کنيد.گردد که ميمي

: نكته اول اينكه کنيددقت  )بديهي( درصد نسبت به واحدهاي داراي ساکن، سهم داشته باشند. در اين باره، به دو نكته50

م، فقط در زمان تقسيم هزينه بر اساس پارامترهاي تعداد واحد و متراژ تأثير گذار است؛ و نكته دوم اينكه کم اين تنظي

 باشد.کردن سهم واحدهاي خالي، به معناي زيادکردن سهم ديگر واحدها نيز مي

 توان ليست هزينه ها را چاپ نمود.مي چاپبا کليک روي دکمه 

 هزينه، اختياري است.: درج سرفصل هزينه و گروه نكته

 ها براي هزينه موردنظر تنظيم شود.گروه هاي مختلف، بايستي نحوه محاسبه براي تمامي: در صورت وجود گروهنكته

 شده از آن نوع، حذف گردد.اي ثبته: قبل از حذف يک نوع هزينه، بايستي تمام هزينهنكته
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 هاي ثابتتعريف هزينه

 

ها، با توان جهت سهولت در درج اين هزينههايي با مبلغ مشخص و با تكرار ماهانه وجود داشته باشد، ميدر صورتيكه هزينه

ها را به يكباره درج کرد. به طور مثال حقوق نگهبان از ابتداي سال تا پايان ها، در زمان موردنظر تمامي آنيكبار تعريف آن

کليک کرده، با اضافه شدن يک رديف نوع هزينه، مبلغ، تاريخ شروع و پايان اعتبار آن  +ت سال مبلغ ثابتي است. روي عالم

شود و هر ها درج مي، هزينهثبت تغييراتهاي موردنظر و کليک روي دکمه هزينه را وارد کنيد. با وارد کردن اطالعات هزينه

 شود.ک کليک هزينه هاي ثابت درج ميتوان از آن هزينه استفاده کرد. به اين ترتيب هر ماه با يماه مي

 

 ، نوع هزينه موردنظر را تعريف کرد.هاتعريف هزينه: در صورت عدم وجود نوع هزينه موردنظر، بايستي ابتدا در بخش نكته
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 تعريف حسابها

 

افزار کاشانه امكان تعريف حسابهاي مختلف در نرم

ها و واريزها قرار داده شده جهت تفكيک برداشت

است. در اين بخش، حسابهاي مختلف با عناوين دلخواه 

و ... قابل تعريف  بانک الف، تنخواه، صندوقهمانند 

کليک  +است. به منظور تعريف حساب ها، روي عالمت 

د کنيد. پس از اعمال کرده و عنوان حساب را وار

 کليک کنيد. ثبت تغييراتتغييرات، بر 
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 هاتعريف دارايي

 

تعريف دارايي، بخشي است که بايستي انواع 

مختلف دارايي موجود در مجتمع در سه دسته 

دارايي گروه، دارايي واحد و دارايي افراد، در آن 

ثبت شود. براي درج دارايي گروه روي زبانه 

 +کليک کرده، سپس روي عالمت دارايي گروه 

کليک کنيد و عنوان دارايي به همراه توضيحات را 

هاي در فيلدهاي مربوطه وارد کنيد. براي دارايي

واحد و افراد هم به همين ترتيب عمل کنيد. در 

 کليک کنيد. ثبت تغييراتپايان بر 

توان به به عنوان مثال، براي دارايي گروه مي

و يا واحدهاي مسكوني  هاي يک ساختمانمغازه

ها براي مجتمع اشاره کرد که مالكيت اين دارايي

)يا گروهي از مجتمع( بوده و معموالً عوايد حاصل 

در  شود.از اجاره دارايي به عنوان درآمد ثبت مي

يک نوع نيز  توان به پارکينگ و انباري اشاره نمود که برخي واحدها ممكن است چندين دارايي ازمورد دارايي واحد، مي

  توان به خودرو اشاره کرد.در مورد دارايي افراد، مي داشته باشد.
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 تنظيمات برنامه

 

افزار، تنظيمات بايستي در ابتداي شروع بكار نرم قرار دارد کهبرنامه افزار، در بخش تنظيمات اي نرمپايهتنظيمات برخي از 

 ها و نياز کاربر، اعمال گردد.مطابق خواسته

 

است ابتداي يک ماه بعنوان تاريخ بهتر . تاريخ افتتاح انتخاب نمودافزار، بايستي يک تاريخ را به عنوان جهت استفاده از نرم

د، بايستي خواهد بود. براي هر تاريخ که در نظر گرفته شوو ورود اطالعات گيري اين تاريخ، مبناي گزارشافتتاح، تعيين گردد. 

مي باشد  1. شماره رسيد بعدي در ابتدا مشخص باشد  و بستانكاري اشخاص موجودي صندوق )تمام حسابها(، ميزان بدهي

 و نيازي به تغيير نيست. در اين بخش مي توانيد نام و آرم مجتمع را تنظيم نماييد. 

 

 پ گردد وارد کنيد.خواهيد در پايين هر قبض شارژ چا، متني را که ميتوضيحات قبض زبانهدر 
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. به اين منظور ابتدا روي زبانه دکار را تعيين کنيگيري خوددر بخش تنظيمات برنامه اين امكان وجود دارد که محل پشتيبان

توصيه  کنيد.گيري را با کليک روي دکمه سه نقطه انتخاب ، سپس محل ذخيره فايل پشتيبانکردهکليک  گيري خودکارشتيبانپ

عامل، دادن مشكلي براي سيستمعامل بوده تا در صورت رخها در مكاني غير از درايو سيستمگردد حتما محل ذخيره فايلمي

هايي کنيد. اين عدد، تعداد فايل در اين بخش مشخص نتوامي هاي پشتيبان را همتعداد فايلفايلهاي پشتيبان از بين نرود. 

گيري خودکار تهيه کرده است و در صورت رسيدن به عدد دن بصورت پشتيبانشافزار در دفعات بستهاست که نرم

 گردد.ترين فايل پشتيباني حذف و فايل جديد جايگزين ميشده، قديميتعيين

 

 به منظور استفاده از سرويس

بايد ابتدا تنظيمات اوليه را  وب،

 زبانهدر منظور، انجام داد. به اين 

نام کاربري را وارد  سرويس وب

راه ديگر ارسال اطالعات  نماييد.

به سرويس وب استفاده از دکمه 

 ارسال اطالعات به سرويس وب

 در بخش امكانات است.

 

 

 جام دهيد.انتوانيد با توجه به نياز خود، تنظيمات الزم را ها، ميزبانه گزينهدر 
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 هاتنظيمات گزارش

 

سازي و تأمين ساليق ها است که به منظور شخصيطراحي رسيدها و گزارش ،افزار کاشانهمنحصربفرد نرم اتامكان يكي از

 شده است. ساز ارائهقالب گزارشمختلف در 

 شود:ساز باز ميتيب، صفحه گزارشتر، روي دکمه ويرايش کليک کنيد. بدينگزارش موردنظر پس از انتخاب

در اين فرم براي تغيير هر بخش روي آن کليک کرده و آن را تغيير دهيد. بعد از اعمال تغييرات موردنظر آن را بصورت يک 

 غير فعال کردهرا  استفاده از گزارش رسيد دريافت وجه پيش فرضفايل ذخيره کنيد. به صفحه تنظيمات برگشته و گزينه 

يره شده، فراخواني کنيد. به اين ترتيب، در زمان تهيه رسيد يا گزارش، از گزارش ، گزارشي را که ذخ ...و با کليک روي دکمه 

 شود.استفاده مي  طراحي شده،
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 تنظيمات ارسال پيامک

 

، بايد تنظيمات مربوط به  (مودم سيم کارت )متصل به کامپيوتر از طريق به منظور ارسال پيامک به اعضاي ساکنين از طريق

هاي کامپيوتر متصل کرده، سپس به قسمت کنترل د. ابتدا مودم را به يكي از پورتمودم را در بخش تنظيمات مودم انجام دا

خوانده و در پورت مربوطه را  شمارهکليک کرده و  Modem زبانهروي  Phone And Modemپنل ويندوز رفته و در بخش 

 را انتخاب نماييد. مقدارآن  ،قسمت پورت
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 مديريت کاربران

 

 افزار هستند را مديريت نمود. توان کاربراني که مجاز به استفاده از نرممي ،در بخش مديريت کاربران

اطالعات جهت ورود بخش ابتدا روي نام شخص در ليست کليک کرده و در سمت چپ  ،براي تعيين اطالعات ورود اين شخص

را وارد عبور  کاربري، کلمه عبور و تكرار کلمهنام ، افزاربه نرم

کليک  تثبت تغييراروي دکمه  ،بعد از تعيين نقش شخصنموده 

مه تواند با نام کاربري و کل. به اين ترتيب اين شخص ميکنيد

 افزار شود.عبور خود وارد نرم

باشد، ابتدا شخص شخص مورد نظر در ليست موجود نمياگر 

 درج کنيد. اشخاصمورد نظر را در بخش 

به کاربران روي دکمه  وح دسترسي به منظور مشخص کردن سط

 توانها ميبخش مديريت نقش در کنيد.کليک  هامديريت نقش

. اگر نقش ، نقش تعريف کردبا توجه به سطوح دسترسي موردنظر

تعريف شده نيافتيد،  از پيش هايدلخواه خود را در ليست نقش

اييد. بعد توانيد نقش جديد را درج نمدر قسمت باالي صفحه مي

کليک کرده،  درج نقش جديدنقش روي دکمه از نوشتن  عنوان 

سپس با انتخاب نقش تعريف شده در ليست سطوح دسترسي را 

 که اين نقش را به کاربري انتساب نداده باشيد. توانيد نقش تعريف شده را حذف کنيددر صورتي مينماييد. مشخص مي
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 تغيير کلمه عبور

 

به منظور تغيير کلمه عبور روي کلمه عبور کليک کرده و کلمه 

 ييدتأفعلي و جديد را وارد نموده سپس روي دکمه عبور 

  کليک نماييد.
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 وقايع مجتمع

 

، دسترسي به بخشهايي گنجانده شده است که براي ثبت اتفاقاتي که بصورت معمول و هميشگي در وقايع مجتمع زبانهدر 

، محاسبه و ثبت و صدور قبض شارژ و پرداخت شارژمانند دريافت وجه افتد، طراحي شده است. عملياتي مجتمع اتفاق مي

  دهد.ماهانه، از اعمالي است که بصورت مكرر و مداوم در يک مجتمع رخ مي

  



 29     افزار مدیریت شارژ ساختمان کاشانهراهنمای نرم

 

 

 

 نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه

www.chsw.ir 

 وجهدريافت 

 

توان از اين بخش استفاده کرد. ( ميجزئي يا )بصورت کامل و بدهي جداگانهجهت ثبت وجه دريافتي، پرداخت شارژ ماهانه و 

ها، افزار به ترتيب تاريخ بدهيفعال باشد، با وارد کردن مبلغ وجه دريافتي، نرمها انتخاب خودکار بدهيگزينه  صورتيكهدر 

شود و اگر مبلغ باقيمانده، اده ميکند و در اين روش، ابتدا کل مبلغ يک بدهي اختصاص درا پر ميستون مبلغ اختصاص يافته 

 انتخاب خودکارتوانيد گزينه ميبايد. شما باقيمانده به آن بدهي اختصاص مي غهمان مبلز مبلغ يک بدهي باشد، کمتر ا

ايجاد  مبلغ اختصاص يافتهتغييراتي در ستون افزار، ب خودکار بدهي توسط نرمرا غير فعال کنيد و يا پس از انتخا هابدهي

سبز، بيانگر پرداخت کامل و رنگ زرد، بيانگر پرداخت جزئي رنگ هر رديف که مبلغ اختصاص يافته صفر نباشد، در  کنيد.

 است.

 د.گرددرج مينيز  هاتدريافسوابق ، يک رکورد در بخش شوددر اين بخش ثبت مي عملي که: هر نكته
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 درج بدهي

هايي است که اشخاص بابت شارژ عمراني و اول، بدهيدسته  درج کرد. ان بدهيتوصورت مي سه ، بهانهافزار کاشنرمدر 

هايي است که از نگاه مجتمع، يک درآمد يدوم، بدهبه پرداخت سهم خود هستند. دسته  هاي مجتمع، ملزمديگر هزينه

م که بايستي بصورت سوم هدسته  سور براي حمل اثاث و يا استفاده از استخر.گردد، مانند استفاده از آسانمحسوب مي

هر کدام، در بخش مختص به آن، ذکر گردد. توضيحات ماهانه درج گردد، شارژ ماهانه است که بر اساس فرمول، محاسبه مي

 شده است.
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 غير از شارژ ماهانه هاي واحدهادرج بدهي  

به عنوان  دهد.ميدر يک مجتمع رخ ن هميشگي، عبارت است از هرگونه بدهي که بصورت معمول و غير از شارژ ماهانهبدهي 

بايستي که بايستي هر واحد پرداخت کند به عنوان يک نوع شارژ عمراني  مثال، مبلغي جهت نقاشي کردن ديوارهاي مشاعات

 ممكن است براي يک واحد خاص و يا تمام واحدهاي گروه درج شود. ،بدهينوع اين  در اين بخش درج گردد.

توان بر اساس يک مبلغ ثابت يا بر اساس متراژ و يا بر اساس نفرات به واحدها نسبت داد. اگر بر را مي بدهياين نوع  

 شود.تمامي واحدها و يا واحد خاص به ميزان ثابت و يكسان بدهكار مياساس مبلغ ثابت باشد 

هاي يبدهليست 

توان يشده را مجدر

بازبيني در بخش 

ليست   اطالعات

 واحدها بدهي

ر د مشاهده کرد.

به صورت نياز 

اين نوع ويرايش 

به اين ليست بدهي، 

 شود. مراجعه مي
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 محاسبه شارژ ماهانه

 

و  با انتخاب ماه شود.ميدر اين بخش، محاسبه  فرمول محاسبهشده در بخش شارژ ماهانه مجتمع، بر اساس فرمول تعريف

توان در موارد خاص، ميشود. بعد از محاسبه شارژ شارژ آن ماه محاسبه مي محاسبه شارژگروه موردنظر و کليک روي دکمه 

 روي دکمهبا کليک بر تغيير داد و بعد از اعمال تغييرات را  اجاره دارايي وجريمه  ، شارژ مبلغدر ستون عدد محاسبه شده 

 .شوندميواحدها بدهكار  به اين ترتيب گرددميثبت شارژ ، ثبت شارژ

صورتيكه برخي اشخاص، داراي اعتبار باشند، پس از ثبت شارژ، پيغامي مبني بر وجود اشخاصي با اعتبار کافي جهت در 

کسر خودکار مبلغ شارژ از اعتبار ساکن )در صورت داشتن اعتبار صورتيكه گزينه شود. در پرداخت بدهي نمايش داده مي

 يابد.گردد و اعتبار اشخاص نيز کاهش ميکار پرداخت ميجاي نمايش پيغام، بدهي بصورت خودباشد، ب انتخاب شده کامل(
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 ي مجتمعهاهزينه

 

 مجتمع قرار داده شده است. هاي هزينه و مشاهده ر اين بخش، امكان درجد

روي جديد براي درج هزينه 

 جديد درج هزينهدکمه 

ينه و زوع هن. کنيد کليک

اطالعاتي مانند گروه، حساب 

و  وضعيت پرداختو مبلغ، 

عيين کنيد. اگر پيمانكار را ت

نحوه پرداخت هزينه بصورت 

چک بوده، چک مورد نظر را از 

چک ليست انتخاب کنيد. اگر 

در ليست وجود ندارد، با 

 گردد.ي، هزينه جديد درج م ثبت هزينه و پرداختبا زدن دکمه  افزار اضافه کنيد.چک صادره جديد را در نرم +کليک بر 

هاي ها در نحوه محاسبه شارژ، مالک قرار دادن يک هزينه در ليست هزينه: در صورت دخيل بودن سهم واحدها از هزينهنكته

 يک ماه، تاريخ درج آن هزينه است. 

 مراجعه کنيد. هاتعريف هزينههايي که نوع هزينه آن در ليست وجود ندارد، به بخش : جهت تعريف هزينهنكته
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کنيد از گزينه ت نشده باشد، در زمانهايي که بخش ديگري از هزينه را پرداخت ميورتيكه هزينه بصورت کامل، پرداخصدر 

 استفاده کنيد.تكميل پرداخت 

 

سال مبلغ ثابتي دارند مانند حقوق و مزاياي ماه يا يک 6وجود دارند که در يک دوره زماني خاص مثال  ييهاچنانچه هزينه

توان ، تنظيمات الزم انجام شده باشد، ميهاي ثابتهزينه تنظيمات نگهبان يا حقوق و مزاياي اجرايي، در صورتيكه در بخش 

 هاي ثابت ابتدا تاريخ درج انتخاب نمودهدرج نمود. در صفحه درج هزينه، هاي ثابتدرج هزينهاين هزينه ها را از طريق دکمه 

 شود.ها اضافه مي، هزينه)ها( به ليست هزينهدرجبا کليک روي دکمه و  ليست گرددهاي مرتبط با تاريخ هزينه تا

 

ها مانند آب مصرفي ممكن است بر اساس ميزان مصرف تقسيم شود. براي اين منظور هر واحد کنتور جدا دارد برخي هزينه

بر اساس  به واحدها ايهزينه چنين به منظور تقسيمو عدد آب مصرفي بر اساس متر مكعب براي هر واحد مشخص است.  

سپس با کليک روي دکمه  ،ثبت کنيدرا  شده آن هزينهمصرف)در صورت مشخص بودن( ميزان  ميزان مصرف هر واحد،

توان شود که در آن با وارد کردن ميزان مصرف هر واحد مي محاسبه سهم واحدها از هزينه باز مي صفحه ،تقسيم هزينه

 سهم هر واحد را محاسبه نمود.
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ه مصرف کل آن هزينه حساب يزان مصرف بنسبت م ها را بابراي تقسيم هزينه وجود دارد، گزينه اول سهم واحد روشدو 

بعد از فعال  کند.گزينه دوم سهم واحدها را از حاصلضرب ميزان مصرف هر واحد در مبلغ واحد آن هزينه حساب مي .کنندمي

، ليست واحدهابا کليک روي دکمه پس از انتخاب گروه،  .وارد کنيد مبلغ واحد هزينهمبلغ واحد را در کادر  ،کردن اين گزينه

 در ليست تهيه شده واحد ميزان مصرف هرشود. با وارد کردن ميزان مصرف هر واحد در ستون اطالعات واحدها ليست مي

 شود. نمايش داده مي سهم واحد از مبلغ هزينه، سهم واحد از مبلغ هزينه در ستون محاسبه سهم هر واحدو زدن دکمه 

، استفاده کنيد جهت احتساب در شارژ ماهانهثبت از دکمه  گردد،اضافه  ماهانهشارژ  مبلغ به اگر بخواهيد هزينه درج شده،

بدهي درج بصورت  گزينهدرج شود، به اين منظور از  بدهي جداگانهبه صورت هزينه تقسيم شده  است بخواهيد ممكن

 استفاده کنيد.که در بخش گزينه ها قرار دارد،   جداگانه

شارژ ماهانه درج شده  ،اشتباهبه صورت درج شود ولي  بدهي جداگانه عنوانبه  محاسبهممكن است خواسته باشيد که نتايج 

 ،براي حذف مقادير ذخيره شده قبليدر اين صورت  د؛کليک کرده باشيجهت احتساب در شارژ ماهانه ثبت باشد و روي دکمه 

 .کنيد کليکدر بخش گزينه ها  حذف مقادير ذخيره شده قبلي روي دکمه
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هاي منظور ضميمه کردن فايلبه 

، روي مربوط به هزينه مورد نظر

. در دکليک کني مستنداتدکمه 

فايل مربوطه را  هاپيوستزبانه 

انتخاب کرده، در  فايل از قسمت

توضيحات  توضيحاتقسمت 

 سپس ،موردنظر را وارد کنيد

کليک  الصاق به نامهروي دکمه 

. به اين ترتيب فايل دکني

هاي پيوستت به ليس نظرمورد

شود. اگر اضافه مي الصاق شده

سند مربوطه به صورت اشتباه 

اضافه شده است براي حذف 

اب سند آن را از ليست انتخ

کليک  حذفنموده و روي دکمه 

 .دکني

اگر فايل مربوطه تصوير است، 

. کليک کنيد تصاوير روي زبانه

بعد از درج توضيحات روي دکمه 

رده و کليک ک درج از فايل

 ،دکنيتصوير موردنظر را انتخاب 

 ذخيره سندسپس روي دکمه 

به اين ترتيب  کرده تاکليک 

 تصاوير موجودتصوير به ليست 

  شود.اضافه 

 

در صورت تغيير دادن توضيحات 

مربوط به اسناد درج شده، جهت 

 ثبت تغييراتاعمال تغييرات بر 

 کليک کنيد.
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 ي مجتمعآمدهادر

ها، ها، درآمدهايي از محل اجاره داراييشود. برخي از مجتمعمجتمع درج مي غير از شارژ ماهانه در اين بخش، درآمدهاي

 خدمات جانبي مانند استخر، حق استفاده از آسانسور جهت حمل بار و غيره دارند که بايستي در اين بخش، ثبت شود.

نوع درآمد، مبلغ، تاريخ دريافت و نحوه واريز را وارد  کليک کنيد. جديددرج درآمد روي دکمه  به منظور درج درآمد جديد

 شود.به اين ترتيب درآمد در ليست درآمدها اضافه مي را کليک کنيد. درجسپس دکمه  کرده،

 

ثبت  روي دکمهپس از اعمال تغيرات،  کليک کنيد و ويرايشروي دکمه  در صورت نياز به تغييردادن مشخصات درآمد، 

حذف توان با انتخاب آن از ليست و کليک روي دکمه . اگر درآمدي به صورت اشتباه درج شده باشد ميکنيدکليک  تغييرات

 کليک کنيد. چاپ رسيدامكان چاپ رسيد درآمد ثبت شده نيز وجود دارد، به اين منظور روي دکمه . ردآن را حذف ک درآمد

  مراجعه کنيد. هاتعريف درآمد  تنظيمات در ليست وجود ندارد، به بخش : جهت تعريف درآمدهايي که نوع درآمد آننكته
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 هاي دريافتيچک

 

با وارد کردن اطالعات  چک دريافت شده باشد ،و يا بابت يک درآمد در صورتي که دريافت وجه از ساکنين از طريق چک باشد

 شود. هاي دريافتي اضافه ميچک دريافتي زمان دريافت وجه، اين اطالعات در ليست چک

پايين صفحه -افزار و همچنين در فواصل زماني معين در سمت راستيادآوري تاريخ چكهاي دريافتي در ابتداي اجراي نرم

 انجام خواهد شد.

ثبت کليک بر چک دريافتي، برگشت خورد، بايستي دريافت وجه متناظر با آن لغو شده و تاريخ برگشت چک، ثبت شود. با اگر 

 شود.افزار ثبت ميين اتفاق در نرم، ا برگشت چک و لغو دريافت وجه
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 هاي صادرهچک

 

و يا در زمان انتقال موجودي ميان حسابها از طريق چک اقدام  هاي مجتمع از طريق چک پرداخت گردددر صورتي که هزينه

هاي پرداخت هاي صادره، هزينهشود. با کليک روي ليست چکهاي صادره اضافه مياين اطالعات در ليست چک، شده باشد

در ليست وجود شود. در صورتي که اطالعات چک صادره اده ميشده توسط چک انتخاب شده در قسمت پايين صفحه نشان د

شت و تاريخ برگشت چک را اطالعات کامل چک: شماره، تاريخ، مبلغ، تاريخ بردا  درج چک جديدتوان با کليک روي ، ميندارد

 .کندافزار آن را يادآوري مينرم شدن موعد چک،و نزديک . بعد از درج چک صادرهدرج نمود

 ثبت تغييراتتوان تاريخ ها را ثبت کرد. پس از اعمال تغييرات، بر پس از برداشت وجه از حساب و يا برگشت خوردن چک، مي

 کليک کنيد.
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 هابميان حسا انتقال موجودي

 

با وارد کردن مبلغ موردنظر، مشخص کردن حساب مبدا و . اطالعات حساب مبدا و حساب مقصد وجود دارداين صفحه در 

 توان عمليات انتقال وجه را انجام داد.مي انتقالبا کليک روي دکمه  ،مقصد

پ چاروي دکمه ، بر جهليست سوابق انتقال وجهت چاپ . کليک کنيد دچاپ رسيجهت چاپ رسيد انتقال وجه، بر روي دکمه 

 . کليک کنيد ليست
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 برگشت وجه

غ از بلباشد که به منظور پس دادن اين م پرداخت کرده الحسابعليبه صورت ممكن است فردي در حساب مجتمع مبلغي را 

 .شوديه مبازگشت وجه استفاد
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 صدور قبض

توان ميهاي ديگر شارژ و همچنين بدهي ميزانجهت اطالع واحدها از ، هاي اشخاصو درج بدهي ماهانهشارژ  ثبتاز  پس

ريف انجام شده توجه به تعها با افزار کاشانه، تعيين سهم هر واحد از هزينهرا صادر کرد. از امكانات منحصربفرد نرمقبض 

 ، آن را فعال کنيد.هاگزينهکه ميتوانيد از بخش  است هاتعريف هزينهدر بخش 

 

 . کنيدکليک  ليستتهيه روي دکمه  سپس کرده،را انتخاب اشخاص و گروه ها به منظور صدور قبض ابتدا 

کليک شود تمام  عدم انتخاب همهشود و اگر روي دکمه چاپ مي اشخاصقبض براي تمامي  انتخاب همهبا کليک روي دکمه 

 موردنظر را براي چاپ انتخاب کرد. اشخاصتوان از حالت انتخاب خارج شده و مي اشخاص

 د. را فعال کر هاگزينهاين  توانمي ،ه شده وجود دارد که در صورت نيازيي براي قبض تهيهاگزينه
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 ارسال پيام کوتاه

 

، انجام شود. ارسال گير تهيه يک ليست جهت ارسال پيامک در زمان بسيار کميکند تا کار تكراري و وقت، کمک ميليستاين 

براي ارسال استفاده  GSM/3G/4Gاز دو طريق امكان پذير است. روش اول استفاده از دکمه ارسال، که در روش از مودم 

 است Excelمراجعه شود. روش دوم استفاده از ليست  تنظيمات ارسال پيامکمات مودم  بخش شود. به منظور انجام تنظيمي

 دهد.به شما مي افزارنرمکه 

توان يک ليست شامل شماره همراه و ميامكان در صورتيكه شماره تلفن همراه ساکنين وارد شده باشد، با استفاده از اين  

دهنده پيامک که امكان ارسال پيامک از طريق بارگذاري استفاده از يک سرويس ذخيره کرده و با Excelمتن متناظر را بصورت 

 فايل را داشته باشد، نسبت به ارسال پيامک، اقدام کرد.

 ابتدا بايستي قالب متن پيام تعيين شود. به عنوان مثال، متن زير را در نظر بگيريد: 

 آقاي مجيدي محترم: ساکن 

 لطفا نسبت به پرداخت آن اقدام فرماييد. باشد.مي 350000شارژ اين ماه شما، مبلغ 
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باشد. بنابر اين قالب متن پيام با استفاده از کلمات ، متغير ميپيامشود، دو بخش قرمزرنگ براي هر همانطور که مالحظه مي

 شود(، بصورت زير خواهد بود:محصور مي |افزار )که پس از درج، داخل کاراکتر شده در نرمکليدي تعريف

 |نام شخص| محترم:ساکن 

 باشد. لطفا نسبت به پرداخت آن اقدام فرماييد.مي |مبلغ شارژ ماه جاري|شارژ اين ماه شما، مبلغ 

را  نام شخصرا تايپ کرده، سپس از قسمت کلمات کليدي  ساکن محترمبراي توليد قالب باال در قسمت قالب پيام عبارت 

قرار دارند را از بخش  |کليک کنيد به همين ترتيب کلماتي که بين دو عالمت  ندرج درقالب متانتخاب نموده و روي دکمه 

 اند.افزار گنجانده شدهکلمات کليدي در متن پيام درج کنيد. کلمات پرکاربرد به عنوان کلمات کليدي در نرم

رسال از طريق مودم را داريد کنيد و اگر قصد ارا کليک  Excelخروجي و  تهيه ليست پيامپس از تعيين قالب متن، به ترتيب 

 کليک کنيد. ارسالروي دکمه 

افزار اين امكان را به نرم

دهد تا در صورت شما مي

نياز به يكي از ساکنين 

پيامک بزنيد به اين منظور 

موس را روي ارسال يک 

پيامک برده و با انتخاب 

گيرنده و نوشتن متن 

دلخواه پيام خود را ارسال 

 نماييد.
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 گيريگزارش
 

 و وضعيت مالي مجتمع قرار داده شده است. اشخاصها، وضعيت مالي هزينه زمينه، انواع مختلف گزارش در زبانهدر اين 
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 صاشخامالي گزارش 

 

اي هزينهپرداختي از طرف شخص يا دهد. وجوه يشده نشان منرا در بازه زماني تعيي شخصاين گزارش، وضعيت مالي يک 

وجه پرداخت شده از طرف  و يا ي شخص در مجتمعهابدهيو  بستانكاردر ستون انكار آن تعيين شده باشد که شخص، پيم

 .شودذکر مي بدهكاردر ستون  براي هزينه انجام شده مجتمع به شخص

تهيه کليک روي دکمه با خواهيد در آن بازه گزارش تهيه شود و و مشخص کردن بازه موردنظر که مي عنوان شخصبا انتخاب 

 شود.انتخابي تهيه مي شخص، گزارش مالي گزارش
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 مشخصات واحدها و ساکنين

واحدهاي خالي، غيرخالي و  و يا به تفكيک براي تمام واحدها توانمشخصات واحدها و ساکنين مجتمع را مي ،در اين گزارش

توان بر اساس واحد به همراه مالک و مستأجر و دارايي، مالک و . همين طور نحوه نمايش را ميمشاهده کردداراي مستأجر 

مستأجر، مالكين و مستأجرين مشخص نمود. به منظور تهيه گزارش ابتدا واحدهاي موردنظر و نحوه نمايش را مشخص نموده 

 .کليک کنيد اني اطالعاتفراخوي دکمه و رو

 

و يا دستيابي به شماره تلفن شخص موردنظر اشاره  توان به يافتن مالک خودرو با شماره موردنظراز کاربردهاي اين گزارش مي

 کرد. براي اين کار کافي است در بخش جستجو، عبارت موردنظر را وارد کنيد.
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 اخت شارژ ماهانهوضعيت پردگزارش 
 

دهد. يكي از امكانات جالب اين گزارش، توسط واحدها را در يک ليست نشان مي يک ماه اين گزارش، وضعيت پرداخت شارژ

ها در بخش ها از محل دريافتي شارژ است که در صورت تنظيم شدن نحوه تقسيم هزينهشده هزينهمحاسبه مبلغ تأمين

 آيد.به نمايش درمي هاتعريف هزينه
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 گزارش بدهي واحدها
 

يک  مالک و ساکن يهابدهي مي. مبلغ بدهي ، شامل تماکندميدها را بصورت خالصه ارائه وضعيت بدهي واحاين گزارش، 

 است. به تفكيک واحد

 کليک کنيد. تهيه گزارشرا انتخاب کرده، سپس روي دکمه واحدها ابتدا گروه و جهت تهيه گزارش، 
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 ارانبدهكگزارش 

  شود.نشان داده مي بدهكار اشخاصبه عنوان  آنها بيشتر از بستانكاري استبدهي که  اشخاصيدر اين بخش، ليست 
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 بستانكارانگزارش 

 

 .شودبستانكار نشان داده مي اشخاصباشد به عنوان بستانكاري آنها بيشتر از بدهكاري ميکه  اشخاصيليست در اين بخش، 
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 ضعيت اجاره واحدهاوگزارش 

 

، درا تكميل کرده باشيين واحدها مستأجرشروع سكونت و پايان سكونت اطالعات  ،واحدهاي مجتمع تنظيماتاگر در بخش 

و تعداد روزهاي باقي مانده  تاريخ اتمام قرارداد اجاره ،ينمستأجرنام مالكين، نام  ليست کامل اطالعات شماره واحد، دتوانيمي

 تاريخ اتمام مشخص نشده استدر صورت عدم تعيين تاريخ پايان، عبارت  .کنيدوضعيت اجاره واحدها مشاهده گزارش را در 

 شود.نمايش داده مي
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 هاهزينهگزارش 

ابتدا بازه ابتدايي و انتهايي تاريخ درج  ها در بازه زماني معين طراحي شده است.اين گزارش، جهت تهيه ليستي از هزينه

حساب، سرفصل هزينه، گروه هزينه و نوع هزينه گروه،  سپس با انتخاب، کردهيک روي دکمه تقويم مشخص را با کل هاهزينه

نمايش ظاهر صفحه پيش ،چاپدکمه  کليک بربا  .شودتهيه مي هاهزينهگزارش  تهيه گزارش  و در نهايت کليک روي دکمه

 گردد.مي

 عناوين مشترک جمع گردد: گزينه نكته

شود تا موارد مربوط به يک باعث مي

نوع هزينه در بازه انتخابي، بصورت يک 

رکورد و مبلغ آن بصورت مجموع نشان 

 داده شود.

، تراکنش هاي سيستمي: گزينه نكته

هاي مربوط به شود تراکنشباعث مي

، برگشت وجه و توزيع انتقال وجه 

د. اين ننيز نمايش داده شو درآمد

حساب مشخص رد براي زمانيكه وم

 .بهتر است انتخاب شودشده باشد 
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 هاهزينه روندنمودار 

 

تواند دهد. نمودار ترسيم شده ميشده به صورت نمودار نشان مياين گزارش، وضعيت مصرف يک هزينه را در بازه تعيين

بر اساس مبلغ هزينه و يا ميزان مصرف باشد. ابتدا نوع هزينه موردنظر را انتخاب نموده، سپس گروه دلخواه را و در نهايت 

کليک کنيد. از موارد کاربرد اين گزارش،  تهيه نمودارم انتخاب نموده و روي دکمه بازه موردنظر را با کليک روي دکمه تقوي

سازي در جهت استفاده معقول و سازي ساکنين از وضعيت نامتعارف رشد يک هزينه در مجتمع و فرهنگتوان به آگاهمي

  ، نام برد.همچنين يافتن خرابي احتمالي بخشي از تاسيسات ساختمان و به تبع آن افزايش هزينه
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 هاگزارش سهم واحدها از هزينه

 

هاي سهم هر واحد از هزينه توانميافزار، ها در نرمواحدها و درج هزينه مياندر صورت تعريف صحيح نحوه تقسيم هزينه 

باشد با ميها در قبض شارژ اين گزارش، مشابه چاپ سهم واحد از هزينه ارائه کرد. در قالب يک گزارش را شدهبازه تعيين

 ها در بازه زماني مختلف وجود دارد.گيري براي هزينهاين تفاوت که امكان گزارش

 سپس روي دکمه ،را با کليک روي دکمه هاي تقويم مشخص نموده شدههاي درجمربوط به هزينهبازه به منظور تهيه گزارش، 

 کنيد.کليک  پيش نمايش

 جعه کنيد.امر هاتعريف هزينهواحدها، به بخش  ميانجهت تعريف نحوه تقسيم هزينه 
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 ي مجتمعگزارش درآمدها

اين گزارش، جهت تهيه ليستي از درآمدها در بازه زماني معين طراحي شده است. براي تهيه اين گزارش بعد از انتخاب گروه، 

 کليک کنيد. تهيه گزارشحساب، سرفصل درآمد، گروه درآمد و نوع درآمد، بر روي دکمه 

د. ننيز نمايش داده شو موجودي ميان حسابها هاي مربوط به انتقالشود تراکنش، باعث ميتراکنش هاي سيستمي: گزينه نكته

 .اب شودبهتر است انتخاين مورد براي زمانيكه حساب مشخص شده باشد 
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 تراز ماليگزارش 

 

زماني موردنظر خود را کند. کافي است بازه اين گزارش، تمام عمليات مالي مجتمع را بصورت خالصه در چندين سطر بيان مي

 .باشدجهت بيان وضعيت مجتمع بصورت خالصه در جلسات، مناسب مي گزارشاين  .تعيين کنيد
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 تراکنش هاگزارش 

 

براي مجتمع رخ داده در  هايي کههايي است که بر وضعيت مالي مجتمع اثر گذاشته است. هزينهاين گزارش، شامل تراکنش

 گردد.ذکر ميواريز ها از واحدها در ستون و درآمدها و دريافتي برداشتستون 
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 شارژ ماهانهليست 

براي تهيه ليست شارژ ماهانه و مبلغ معوقه گروه هاي مختلف در ماه هاي مختلف سال از گزارش ليست شارژ ماهانه استفاده 

  گردد.ليست شارژ ماهانه ايجاد مي تهيه ليستبه اين ترتيب با انتخاب ماه موردنظر و کليک روي دکمه  کنيد.
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 توان از ليست چاپ گرفت.مي، چاپبا کليک روي دکمه 
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 اطالعات  بازبيني

 

 

هاي موجود در اين در صورت رخ دادن خطا در ثبت دريافتي از افراد و يا نياز به تغيير در مبالغ شارژها، بايستي از گزينه

  .زبانه، استفاده کرد. شرح هر بخش، در ادامه آمده است
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 سوابق دريافت وجه

 

نام پرداخت شود. در اين ليست اطالعات مفيدي مانند: هاي ثبت شده نمايش داده ميدر اين بخش، ليستي از دريافت وجه

توان برخي از توان رسيد را چاپ کرد. همچنين مينحوه پرداخت و ... وجود دارد. براي هر رکورد، مي، تاريخ پرداخت، کننده

 ماره پيگيري، حساب و توضيحات( را تغيير داد. مشخصات )نحوه پرداخت، ش

 کليک کنيد.  ثبت تغييراتپس از تغيير دادن مقادير، بر  ويرايشبا کليک روي دکمه 

باشد، در اين صورت  رخ داده ياشتباه ها،و يا بدهي کنندهپرداختدر تعيين مبلغ، ، ممكن است در عمليات دريافت وجه

 کليک کنيد. لغو عملروي دکمه ، پس از انتخاب واحد ه منظور لغو عمليات دريافتبردد. بايستي عمليات لغو گ
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 يک واحد شارژ شخصاتتغيير م
 

اگر بخواهيد مبلغ شارژ واحد خاصي 

را بر اساس تعداد روزهايي که ساکن 

در آن سكونت داشته است تغيير 

دهيد و يا هر موردي که مجبور به 

 بدهكارشخص يا  اصالح مبلغ شارژ

احد دلخواه باشيد، در بخش يک و

شارژ، واحد موردنظر  مشخصاتتغيير 

جديد  بدهكار/مبلغرا انتخاب نموده و 

 تغييره را وارد نموده سپس روي دکم

 مشخصات. به اين ترتيب کليک کنيد

شارژ موردنظر آن واحد خاص تغيير 

 يابد.مي

 

  



 64     افزار مدیریت شارژ ساختمان کاشانهراهنمای نرم

 

 

 

 نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه

www.chsw.ir 

 حذف شارژ يک گروه

 

توان شارژ محاسبه شده آن ماه افزار وارد نشده باشد، مياگر هيچ پرداختي از طرف ساکنين، مربوط به شارژ يک ماه در نرم

 شود.، شارژ آن ماه حذف ميحذفرا حذف نمود. با انتخاب ماه و گروه موردنظر و کليک روي دکمه 
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 درج شارژ يک واحد
 

نگيرد را فعال  اگر براي واحدي گزينه شارژ تعلق

شارژ اين  مبلغبعد از تهيه شارژ ، دوده باشينم

به  دشود. اما ممكن است بخواهيصفر ميواحد 

به منظور درج شارژ  .اين واحد شارژ تعلق بگيرد

براي يک واحد خاص در قسمت اصالح اطالعات 

کليک  درج شارژ يک واحدرفته و روي دکمه 

 .نماييد
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 حذف شارژ يک واحد
 

ممكن است بخواهيد شارژ واحد خاصي را 

حذف نماييد، به اين منظور در قسمت 

تنظيمات روي حذف شارژ يک واحد کليک 

کنيد و بعد از انتخاب واحد موردنظر روي 

کليک کنيد. البته شارژ هر  حذفدکمه 

واحد فقط درصورتي قابل حذف است که 

 پرداخت نشده باشد.
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 امكانات

 

شرح در زبانه امكانات گنجانده شده است.  شودهاي مجتمع مربوط ميها به دادهکه مهمترين آن افزارنرمامكانات جانبي 

 هاي مختلف در ادامه ذکر شده است.بخش
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 يادداشت ها و صورت جلسات

 

 .وجود دارد افزارنرممربوطه، در کردن فايل هاي  ضميمهامكان ثبت يادداشت ها و صورت جلسات همراه با 

افزار آن موضوع ، نرميادآوري شودموضوع و توضيحات را وارد کنيد. در صورت انتخاب گزينه  هت درج يک رکورد جديد،ج

. به اين ترتيب يادداشت جديد در ليست دکليک کني درجکند. سپس روي دکمه را تا رسيدن به تاريخ درج يادآوري مي

 شود. درج مي لساتها و صورتجيادداشت

، فايل مربوطه را از قسمت هاپيوستزبانه  . دردکليک کني مستنداتهاي مربوطه، روي دکمه يمه کردن فايلبه منظور ضم

. به دکنيکليک  الصاق به نامهوي دکمه سپس ر د.موردنظر را وارد کني  توضيحات توضيحات، در قسمت انتخاب کرده فايل

شود. اگر سند مربوطه به صورت اشتباه اضافه شده اضافه مي هاي الصاق شدهپيوستاين ترتيب فايل موردنظر به ليست 

 .دنيککليک  حذفاست براي حذف سند آن را از ليست انتخاب نموده و روي دکمه 
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اگر فايل مربوطه تصوير 

 تصاويرزبانه  است، روي

. بعد از درج دکليک کني

توضيحات روي دکمه 

کليک کرده  درج از فايل

و تصوير موردنظر را 

سپس  ،دکنيانتخاب 

 ذخيره سندروي دکمه 

د. به اين کليک کني

ترتيب تصوير به ليست 

اضافه  تصاوير موجود

  شود.مي
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 دبيرخانه

 

مجتمع شما هاي صادره مربوط به هاي وارده و نامهدهد، امكان ثبت نامه افزار در اختيار شما قرار مييكي از امكاناتي که نرم

 باشد. به اين منظور روي دکمه دبيرخانه در منو امكانات کليک نماييد.مي

براي درج نامه جديد، بر روي دکمه نامه جديد کليک کنيد.  شفففويد. يا صفففادره هاي واردهدر صففففحه اصفففلي، وارد بخش نامه

ذخيره نامه، بر روي دکمه ثبت کليک  در اين پنجره، مشفففخصفففات نامه را درج کنيد. سفففپس براي گردد.پنجره جديدي باز مي

 کنيد.

 شويد:اگر شماره دفتري، تكراري باشد، با پيغام زير مواجه مي

 

شماره دفتري ديگر را انتخابدر اين صات صورت، يک  شخ ستندات ظاهر نماييد. پس از ثبت، بخش م صوير نامه و م ، ت

 گردد.مي
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 گردد.واردشده، ثبت مي نامه با مشخصاتپس از واردکردن مشخصات، با کليک بر گزينه ثبت، 

انتخاب کرده و بر روي دکمه مشاهده/ويرايش کليک کنيد. از ليست براي مشاهده/ويرايش يک نامه، کافي است نامه را 

 گردد.پنجره مربوط به نامه ظاهر مي

براي درج  ي فايل وجود دارد.در بخش تصففوير نامه، امكان ارتباط مسففتقيم با اسففكنر و يا فراخوانبراي درج تصففوير نامه، 

 روي بخش مستندات کليک کنيد.بر مستندات ديگر، 

، عبارت موردنظر را وارد هاقسفففمت جسفففتجوي موجود در باالي ليسفففت نامهها ، در براي جسفففتجوي يک نامه در ميان نامه

 کند.شود تغيير ميمطابق با عبارتي که نوشته ميها ليست نامهبا درج هر حرف،  نماييد.
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 هاپشتيبانگيري داده

 

افزار کاشانه و همچنين بازيابي اطالعات از فايل پشتيبان، هاي نرمها، جهت تهيه فايل پشتيبان از دادهبخش پشتيباني داده

افزار گنجانده شده است. براي انتخاب مسير ذخيره سازي روي دکمه مسير کليک کرده و مسير را مشخص کنيد و با در نرم

 شوند.، داده ها در مسير مشخص شده ذخيره ميگيريپشتيباندکمه  کليک روي

گردد. افزار حذف شده و اطالعات موجود در فايل پشتيبان، جايگزين مياطالعات موجود در نرم : در زمان بازيابي، تمامينكته

 به همين دليل، در استفاده از بخش بازيابي، دقت الزم را لحاظ کنيد. 

 

به منظور بازيابي اطالعات 

ابتدا مسير را مشخص 

نموده، سپس با کليک 

بازيابي روي دکمه 

، داده ها را اطالعات

 بازيابي کنيد.
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  ارسال اطالعات به سرويس وب
 

کليک نماييد. در بخش امكانات   ارسال اطالعات به سرويس وب  توانيد روي دکمهمنظور ارسال اطالعات به سرويس وب ميبه 

به اين ترتيب آخرين تغييرات اطالعات شما به سرويس وب ارسال خواهد شد و اطالعات گزارش هاي تحت وب مجتمع شما 

 به روز خواهد بود.
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 وضعيت پيامک هاي ارسالي

 

بعد از تعيين نوع وضعيت ، منظوراين توان از وضعيت ارسال پيامک ها آگاه شد. به ، ميتوسط مودمبعد از ارسال پيامک هاي 

توانيد پيامک هايي که ارسال آنها با خطا مواجه شده مي ارسال مجددکليک کنيد. با کليک روي دکمه  تهيه گزارشروي دکمه 

 است را مجدد ارسال نماييد.
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 وضعيت سيستم
 

يک سري تنظيمات ابتدايي وجود 

دارد که در صورت رعايت اين 

سيستم موارد زماني که وضعيت 

کنيد، تمام را مشاهده مي

توضيحات با  تيک سبز نشان 

شوند، در غير اين داده مي

صورت با عالئم قرمز يا زرد 

شود. بهتر است با نشان داده مي

رعايت اين تنظيمات به وضيعت 

 مطلوب سيستم برسيد.

وضعيت  سيستم شامل مواردي 

مانند تنظيمات پشتيبانگيري، 

و زمان آخرين ارسال اطالعات به ها نحوه تقسيم هزينه مالک و مستأجر فعلي، ضريب طبقات،تعداد نفرات ساکنين، تعيين 

  باشد.مي و تاريخ اتمام پشتيباني سرويس وب

  



 76     افزار مدیریت شارژ ساختمان کاشانهراهنمای نرم

 

 

 

 نویسی مهرگانگروه هنر و برنامه

www.chsw.ir 

 نماهاي برنامه

 

هاي متنوع و زيبا فراهم شده است تا کاربر از محيطي زيبا رنگهاي مختلف، نماهاي مختلفي با افزار کاشانه براي سليقهدر نرم

افزار اعمال مند شود. با کليک روي نماي موردنظر، نما به کل نرمافزار، بهرههاي نرمو غير تكراري در زمان استفاده از قابليت

 شود.مي
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 راهنما
 

بخش اطالعات مفيد، شامل مطالبي در مورد  موارد ديگر است.افزار و اين بخش، شامل دسترسي به راهنما، نسخه فعلي نرم

به منظور سهولت ارتباط بين مشتريان و بخش پشتيباني،  لينک دسترسي به  مديريت ساختمان و نمونه قراردادهاست.

 ،هر کدامبخش راهنما قرار گرفته، که با کليک روي در  Ammyy Adminو   Team Viewerهاي ارتباط از راه دور افزارنرم

افزار، بر جهت ارسال نظر و يا خطاي احتمالي نرم د.شومييسي مهرگان دانلود نواز سايت گروه هنر و برنامهافزارها اين نرم

شماره کليک کرده تا متناسب با تنظيمات کامپيوتر شما، صفحه ارسال رايانامه نمايش داده شود.  يپست الكترونيكوي ر

 نيز در اين بخش قرار داده شده است. هاي بخش پشتيباني تماس
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 درباره

 

قسمت درباره اطالعاتي مانند نگارش در 

و تعداد واحدهاي مجتمع شما قرار افزار نرم

 دارد.
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 افزارنرمتحت وب  گيريگزارش سرويس

 

 خود مالي گزارش دريافت خواستار و کرده مراجعه مديريت به خود مالي وضعيت اطالع از به منظور مجتمع ساکنين معموالً

 حالي در خود، همراه گوشي يا و تبلت تاپ، لپ به وسيله ،حضوري مراجعه بدون مجتمع اعضاي که دارد وجود نياز اين. هستند

 امكان اين مهرگان نويسيبرنامه و هنر گروه. کنند پيدا دسترسي خود مالي اطالعات به هستند، استراحت حال در خانه در که

 به حضوري مراجعه به نياز بدون روزشبانه از زمان هر مجتمع اعضاي که کرده است فراهم خود مشتريان تمامي براي را

 . شوند آگاه خود مالي وضعيت از مديريت،

 افزارنرم هايداده کردن آپلود و هاگزارش مشاهده براي عضو هر دسترسي تعيين و اعضاء از يک هر نام ثبت تأييد با مديريت

 بخش به ورود با توانندمي  مديره هيئت اعضاي. نمايدرا فراهم  واحد مالي هايگزارش به مجتمع ءاعضا دسترسي تواندمي

 مانند ديگري اعضاي. نمايند بررسي و مطالعه را مجتمع مالي هايگزارش از يک هر جلسه تشكيل از قبل وب تحت هايگزارش

 .نمايند استفاده هاگزارش اين از وب تحت هايگزارش بخش به ورود با توانندمي نيز مجتمع حسابدار

 گردد.داراي پشتيباني، بصورت رايگان فعال مي مشتريان براي وب تحت گيريگزارشسرويس  از استفاده 
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جهت استفاده از اين سرويس، کاربر 

: ايففففنففففتففففرنففففتففففي وارد آدرس

www.mych.ir/MyComplex  شففده

و از سفففرويس وب خود اسفففتفففاده 

دسفففترسفففي به سفففرويس  نماييد.مي

لت و  کامپيوتر، تب حت وب از طريق  ت

  موبايل قابل انجام است.

 

 

 

 

 

 

 

به منظور ورود به بخش سرويس 

تحت وب، نام کاربري و کلمه عبور 

  را وارد نماييد.خود 

بعد از ورود به سيستم پنل مديريتي 

کنيد. اعضاي خود را مشاهده مي

مجتمع و هيئت مديره به منظور 

به امكانات تحت وب به  دسترسي

کنند و ثبت آدرس فوق مراجعه مي

دهند. مديريت نام خود را انجام مي

با کليک روي بخش مديريت کاربران 

تواند آنها را بعد از ثبت نام فعال مي

و سطح دسترسي اعضا را نيز  نمايد

. بدين ترتيب اعضا با مشاهده نمايد

  رد پنل خود شوند.توانند وانام کاربري و کلمه عبور خود مي
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شود که در ادامه توضيحاتي درباره آن، داده شده هاي مديريتي نمايش داده ميپس از ورود کاربر با نقش مديريت، گزينه

 است:

 توانيد اعضاي مجتمع را ثبت نام نماييد و يا حساب کاربري اعضايي که : در بخش مديريت کاربران، ميمديريت کاربران

کليک  ويرايشسازي فردي که ثبت نام کرده است روي اند را فعال نماييد. به منظور تأييد و فعالنام کردهخودشان ثبت

 کنيد. فعال ميکاربر موردنظر را  ذخيرهنموده و با کليک روي گزينه فعال و 

کنيد. کليک کرده و تمامي اطالعات موردنياز را وارد کرده سپس آن را ذخيره مي کاربر جديدبه منظور درج فرد جديد روي 

تواند با نام کاربري و کلمه عبور تعيين شده وارد حساب کاربري خود شود. براي حذف يک به اين ترتيب فرد جديد مي

 کليک کنيد. حذفکاربر روي 

كته: در تأييد کاربران بايد اين دقت راداشته باشيد که افراد نقش مالک و مستأجر بودن خود را درست مشخص کرده ن

 کند.باشند اگر مغايرتي در نقش وجود داشته باشد سيستم به درستي کار نمي

 مديره تغيير دهد.نكته: اگر فردي عضو هيئت مديره باشد، مدير بايد با ويرايش اين کاربر نقش آن را به هيئت 
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 در بخش مديريت نقش ها، نقش هاي مديريت، هيئت مديره، مالک و مستأجر وجود دارد. براي ويرايش : هامديريت نقش

کليک کرد. با فعال نمودن هر گزينه، نقش موردنظر به آن گزارش  ويرايشتوان روي سطح دسترسي هر نقش مي

. به صورت پيش فرض نقش مالک و مستأجر فقط کليک کنيد ذخيرهدسترسي خواهد داشت. بعد از اعمال تغييرات روي 

 به گزارش مالي واحدها يعني گزارش مالي واحد خودشان دسترسي خواهند داشت. 

سازي کليک کرده و با وارد نمودن نام نقش مثال حسابدار و فعال نقش جديدروي  به منظور اضافه کردن نقش جديد

 .کنيد نقش جديد را درج ذخيرهکنند و کليک روي گزينه هايي که سطح دسترسي آن نقش را مشخص مي

 

 در بخش آپلود  ،افزار وجود دارداز طريق بخش ويندوزي نرم که امكان آپلود نسخه پشتبيبان: آپلود نسخه پشتبيبان

، آپلود فايلنسخه پشتيبان نيز وجود دارد. به اين منظور بعد از انتخاب آخرين نسخه فايل پشتيبان با کليک روي دکمه 

 توانند به آخرين اطالعات مالي خود دسترسي داشته باشند.شود و اعضاي مجتمع ميآخرين نسخه آپلود مي
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 به منظور درج خبر  در بخش: مديريت اخبار

و عنوان کليک کرده  خبر جديدمديريت اخبار، روي 

اين خبر شامل عكس  . اگرو متن خبر را درج کنيد

توانيد باشد با کليک روي عكس باال و پايين ميمي

عكس موردنظر را انتخاب نموده و با کليک روي 

 خبر خود را درج نماييد. ذخيره

 

 

و  ويرايشتوان با کليک روي بعد از درج اخبار مي

 آنها را ويرايش و يا حذف نمود. حذفيا 

 

 

 

 

 

 

 به منظور ارسال پيام کوتاه از طريق سرويس گزارش گيري تحت وب، قبل ازاينكه وارد اين بخش : ارسال پيام کوتاه

شويد بايد اطالعات پنل ارسال پيامک خود را به بخش پشتيباني داده تا اين بخش فعال گردد. براي انتخاب يک پنل 

را مطالعه نماييد. بعد از  راهنماي انتخاب پنل ارسال پيامکافزار کاشانه برويد و صفحه توانيد به سايت نرممي مناسب

ها عمل ارسال فعال سازي وارد اين بخش شده و مانند ارسال پيامک از طريق بخش ويندوزي با کليک روي ارسال پيامک 

را  پيامک آزمايشيتوانيد يک شماره موبايل را وارد نموده و دکمه ارسال را انجام دهيد. به منظور تست اين بخش مي

 کليک کنيد.

 

  

http://charge-software.ir/Page-197-1
http://charge-software.ir/Page-197-1
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 ت متداولسواال

توان اين مبالغ را به عنوان اعتبار اوليه واحدها مياند. چگونه هاي خود پرداخت کردهس: برخي واحدها، مبلغي مازاد بر بدهي

 درج کرد؟

 وقايع مجتمع"کافي است از بخش  اين مورد انجام نشود، بعداتوان اعتبار اوليه را تعيين کرد. اگر زمان درج شخص، ميدر 

 کرده و اعتبار را ثبت نمود.، مبلغ و تاريخ را وارد " دريافت وجه

 

 ها چگونه است؟س: برخي واحدها داراي بدهي پيشين هستند. نحوه درج اين بدهي

توان از بخش نيز مي. بعدا جر بصورت تفكيک شده، قابل تعيين استأواحد جديد، بدهي مالک و بدهي مستزمان درج در 

 درج بدهي، اقدام به اين کار کرد.

 

 تاريخي قبل از وضعيت فعلي چگونه است؟افزار و درج اطالعات در س: نحوه شروع بكار نرم

گيري خواهد انتخاب کرد. اين تاريخ، مبناي گزارش تاريخ افتتاحافزار، بايستي يک تاريخ را به عنوان جهت استفاده از نرم

ستي وضعيت مشخص باشد. همچنين، باي شخاصا بستانكاريو بود. براي هر تاريخ که در نظر گرفته شود، بايستي ميزان بدهي 

شده اعم از تغيير مالک و مستأجر و تعداد نفرات مجتمع در آن تاريخ در سيستم ثبت شده و با گذشت زمان، تغييرات انجام

ها در همان وضعيت انجام شود. در شده، محاسبه شارژ و پرداختدر سيستم ثبت گردد. همچنين با توجه به تغييرات اشاره

 ها را با دقت ثبت کرد.برده و تمام تراکنشواقع، بايستي زمان را به عقب 

 را تاريخ افتتاح تعيين کنيد. وضعيت فعلي شود جهت سهولت در کار،ميپيشنهاد 
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