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 مقدمه 

 معرفی شرکت و محصوالت

 

افتخار دارد در راستای تامین نیاز بازار داخلی و خود کفایی  «شرکت نوین پرداز»

ملی ، با کادری مجرب و متعهد اقدام به تولید سیستمهای اتوماسیون مالی و اداری 
 امر نیز به پیشرفتهای حائز اهمیتی نیز نائل گردیده است. این در و نموده 

جمعی از متخصصین رشته با گرد هم آیی  1385شرکت نرم افزاری نوین پرداز در سال 
کامپیوتر و صاحب نظران رشته حسابداری اقدام به تولید سیستمهای اتوماسیون مالی و اداری نمود و با 

 سال تا کنون قادر به تولید مجموعه نرم افزار های متعددی بوده است . 8گذشت حدود 
دست پرتوان متخصصین بشرح ذیل می باشد، که به همت « نوین پرداز»محصوالت شرکت نرم افزاری 

 زبده طراحی نرم افزار این شرکت در حال افزایش می باشد.
 
 نـرم افزار حسابداری در سه نسخـه فروشگاهی، شرکـتی، تولیـدی 

 «نسخه انـدروید نـرم افزارحـسابداری ویـژه بازاریابان« حساب یار 
 )سـامـانـه ارسـال و دریافـت پـیـامـک اینتـرنتـی )پنل اینـتـرنتی 

 مودم(نرم افزار ارسال ودریافت پیامک ازطریق سیـم کارتGSM) 

 )سیستم حضـور و غیـاب )کارتی، اثـرانگـشــتی و پردازش تصویر 
 با قابلیت همگام سازی اتوماتیک با نرم افزار حسابداری گاه اینترنتیروشف 
 تـرازوی دیـجـیـتالانواع  اتصــال به  زیربسته 

  بــارکـــدزیر بستـه تولـیـد و چـــاپ 

 قابل اتصـال به دستـگاه بارکـدخــوان 
 نـرم افـزار مدیــریـت و چـاپ چــک 
 ( 8و 2،4زیربـسـتـه کالـرآی دی )خط 
 زیربسـته تولیـد و بـهای تـمـام شـده 
 زیــربسـتـه حــقـوق و دســتـمــزد 
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ترازوهای دیجیتال این با توجه به فراگیری سیستم های توزینی ، زیر بسته ارتباط با  1385در سال  

 شرکت طراحی و تولید شد .

در حال حاضرنرم افزار حسابداری نوین پرداز قابلیت برقراری ارتباط آنالین ) مدیریت کامل حافظه ترازو 

 و خواندن بارکد کلی ( ، باترازو های ذیل را دارد :

 انواع ترازوها و باسکول های دیجیتال محک :-1

 می باشد :  90و پس از سال  90این ترازوها در سری های تولید پیش از سال 

RS485  جهت ارتباط کابلی یک ترازو و یک کامپیوتر وRS232  

 ترازو بایک کامپیوترطراحی شده است . 4الی  1، دو روش جهت ارتباط  90الف( سری های قبل از سال 

 .Serialبصورت کابلی و که جهت ارتباط یک ترازو   Wifiجهت ارتباط   

 در دو حالت چندین ترازو بصورت بدون سیم طراحی گردیده است .  90ب( سری پس از سال 

 انواع ترازو های دیجیتال کارین : -2

 مدل  2ترازوهای کارین در  Wifiدو فلش و کابلی به بازار عرضه شده اند . 

 قالم فاکتور های ثبت شده ترازو را دارد .الف( مدل دو فلش ، امکان مدیریت کامل حافظه و دریافت ا

فلش و تک فلش به بازار عرضه می شود که سری  2ب( مدل کابلی  : این دسته از ترازو ها در دو سری 

 تک فلش امکان ارسال اقالم فاکتور فروش ثبت شده توسط ترازو به کامپیوتر را ندارد . 

افظه کاالهای ترازو  توسط نرم افزار حسابداری  توجه تمامی مدلهای ترازوی کارین امکان مدیریت ح 

 وجود دارد 

 (Dibal)انواع ترازو های دیبال   -3

به کامپیوتر متصل شده و امکان Wifi یا به صورتLAN این دسته از ترازو ها توسط کابل شبکه 

 مدیریت حافظه کاالها و دریافت فاکتورهای صادره ی  ترازو را دارا می باشند .

 ترازوها ) پند ، ویستا و .... ( :سایر  -4

جهت سایر ترازو های پرینتر داری که امکان چاپ بارکد هر سطر) آفالین بارکد (را دارند ، قابلیت ثبت 

 فاکتور توسط بارکدخوان بدون نیاز به ارتباط آنالین ترازو و کامپیوتر وجود دارد . 
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*در تصویر زیر نمونه ای از فاکتوری که دارای  

)بارکد سطر( و توتال بارکد ) بارکد کلی پایین آفالین

 فاکتور ( می باشد را مشاهده می کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*یکی از قابلیت های مهم نرم افزار حسابداری نوین پرداز ، که بروی ترازوی کارین امکان پذیر شده 

 می باشد .  خواندن بارکد کلی فاکتور هااست ، 

 

  

با خواندن این  بارکد توتال ) کلی ( :

بارکد کلیه اقالم فاکتور بصورت 

یکجا در نرم افزار حسابداری ثبت 

 می شود .

باخواندن بارکد آفالین ) آیتم ( : 

 هر کدام از این بارکدها یک قلم

از کاالهای فروش رفته در نرم 

 .افزار ثبت می شوند
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 اولفصل 

 تنظیمات برقراری ارتباط بین ترازوی کارین  و کامپیوتر

 در این فصل سه بخش زیر را مورد بررسی قرار می دهیم : 

 پیش نیاز ها -1

 (Firmwareبروزرسانی میان افزار تزارو )-2

 (Wifiتنظیمات ارتباط بی سیم ) -3

 پیش نیاز ها : -1

 برای ایجاد ارتباط بین ترازو و کامپیوتر به ملزومات زیر نیاز داریم : 

یک مودم یا اکسس پوینت برای ایجاد پل ارتباطی میان ترازو و  الف (

 داشته باشد .(  Wifiقابلیت کامپیوتر . ) در صورتی که ترازو شما  

کانفیگ کردن مودم اولین گامی است که برای ایجاد ارتباط باید انجام 

 دهیم .

چه برندی داشته باشد فقط تعداد تفاوتی ندارد که مودم یا اکسس پوینت  مورد استفاده در ایجاد ارتباط 

 آنتن هر مودم یا اکسس پوینت در سرعت و قدرت انتقال داده موثر می باشد .  

.RJ11 کابلی جهت ارتباط بین کامپیوتر و ترازو، که یک سر آن  پورت سریال و سردیگر آن سوکت -ب(  

 نوع کاربرد تصویر کابل

 

RJ11جهت اتصال به ترازو استفاده شود  که در تصویر از سوکت می 

می شود . دیده  

 

از پورت سریال برای اتصال به کامپیوتر استفاده می شود که پورت 

 سریال موجود بروی کابل ارتباطی مادگی می باشد .
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 نحوه صحیح کابل زدن برای ترازو کارین  

استفاده نمایید.شما می توانید باتوجه به الگوی زیر نسبت به ساخت یک کابل جهت اتصال به ترازو 

 
 ج( ترازوی کارین و نرم افزار حسابداری نوین پرداز  و ...

 د( نرم افزار مگا لود

 Wifi  درصورت استفاده از ترازو های سری Serial2net-cnofig( نرم افزار )هـ

 (Firmwareافزار ترازو )بروز رسانی میان  -2

کانفیگ کردن ترازو، به کابلی نیاز داریم که یک سر کامپیوتر: برای  ایجاد ارتباط کابلی بین ترازو و -1

)برای اتصال به کامپیوتر(  RJ11 سوکت آن را از  )برای اتصال به ترازو ( و سردیگرآن ازپورت سریال

 . برد بهره می

 را نصب کنید .(Megaloadریق کابل باید نرم افزار مگالود )پس اتصال ترازو به کامپیوتر از ط-2

فیلد های خالی را با توجه تصویر زیر  مگالود بروی کامپیوتر ، این نرم افزار را اجرا کنید :پس از نصب  -3

 پر کنید و پس از خاموش و روشن کردن ترازو منتظر باشید تا نرم افزار پیغامی به شما بدهد .
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فایل میان افزار ترازو را انتخاب کنید .این 

فایل را از همکاران ما در نوین پرداز 

 ریافت کنید . د

دراین قسمت شماره پورت 

 سریال را انتخاب کنید

پس از پر کردن فیلدهای خالی و خاموش و روشن کردن 

 ترازو پیغامی در پایین این صفحه نمایان خواهد شد .
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 Wifiتنظیمات ارتباط بی سیم  -3 

 ابتدا تنظیماتی بروی ترازو انجام می دهیم که به شرح زیر می باشد : 

 دهید تا صفحه منوی ترازو باز شودرا فشرده و بالفاصله کلید )چاپ( را فشار(Shift)کلید شیفت ( 1-3

 

 

 

 با کلید های جهت نمای ترازو)باال و پایین ( در منوی امکان حرکت دارید  (2-3

 
 

 )درگاه ارتباط سریال (وارد شوید . ) جهت اتنخاب کلید = را فشاردهید(16( در منوی شماره 3-3

 

Shift کلید

  

 کلیدهای جهت نمای صفحه کلید ترازو

 

   کلید چاپ
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 . کلید = را مجددا بفشارید .پیکربندی شبکه ( قراردهید  (درگاه ارتباط سریال را بروی )4-3 

 

 

 

 

 

 (در نهایت باید تصویر زیر در نمایشگر ترازو نمایان شود :5-3

 
 را اجرا کرده و مطابق با تصویر زیرفیلدهای Serial2Net-CONFIGدر این مرحله باید نرم افزار 

 خالی آن را پر کنید :

SSID  . نام مودمی که  در اولین گام آن را کانفیگ کردید را باید در قسمت درج کنید : 

Enc Type  .نوع سطح امنیتی که در مودم انتخاب نمودید را در این فیلد نیز ثبت کنید: 

Key  . پسورد وایرلس مودم خود را دراین فیلد ثبت کنید : 
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: IP  در این بخش باید IP 192.168.1.20ترازو را ثبت کنید . به عنوان مثال  

 : Subnet Mask راثبت کنید. 255.255.255.0خش باید دراین ب 

Gateway  : این بخش را باIP  192.168.1.1مودم پر خواهید کرد . به عنوان مثال  

DNS: . ضرورتی به پرکردن این قسمت نداریم 

همه تنظیمات ثبت شده بروی  

 قسمت ثبت کنید مودم را در این 

 

را  9600همیشه 

 کنید انتخاب
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نمایان شود و عمل  100تا  1بفشارید تا روی نمایشگر اعداد  را commitنکته :  در نهایت کلید  

 انفیگ با موفقیت به پایان برسد . ک

 حال برای تست ارتباط ترازو و کامپیوتر به صورت زیر عمل می کنیم : 

را تایپ Cmdدر صفحه ی باز شده عبارت .باز می شودRun صفحه ی  +R با گرفتن کلید های

 کنید . سپس برای گرفتن تست ارتباط ، پینگ آی پی ترازو را بگیرید .

 Ping 192.168.1.20  به صورت مقابل تایپ کنید : 

 گرفتن باید منتظر بمانیم تا سیستم مانند تصویر زیر پاسخ دهد .  Pingپس از 

    
 نخواهد شد !تباط بین ترازو و کامپیوتر برقرار چنانچه یکی از مراحل باال را به درستی انجام ندهید ، ار

ی ارتباط این سری از توجه : در رابطه با ترازو های کابلی کارین باید نکته ای را بیان نمود ، که در برقرار

ترازوها با نرم افزار نیازی به وجود یک مودم به عنوان پل ارتباطی نمی باشد و با متصل کردن مستقیم 

 ترازو به کامپیوتر از طریق کابل ، می توان به تبادل اطالعات پرداخت .

  

اجرای دستور در پایان اگر 

Reply  داده شود ارتباط بین

وتر برقرار ــترازو و کامپی

 می باشد .

 



 

 تنظیمات ترازو جهت ارتباط با نرم افزار نوین پردازراهنمای                                 12صفحه        

 دومفصل  

 مربوط به ترازوی محکتنظیمات 

 الزم است مراحل زیر را به ترتیب ا نجام دهیم :جهت برقراری ارتباط با ترازوهای محک 

کانفیگ نماییم . توجه داشته باشید که حتما نام مودم با حروف  (MAHAKابتدا باید مودمی با نام ) -1

 Openباشد و بروی گزینه   security modeبزرگ انگلیسی تایپ شود و تنظیمات این مودم بدون 

 تنظیم کنید .  

های ترازو و سرور را از فروشنده ی ترازو دریافت کنید . IPباط ترازوهای محک باید برای برقراری ارت -2

 مخصوص به خود را دارند . IPیعنی هرکدام 

 حال به سراغ نرم افزار نوین پرداز رفته و تنظیمات مربوط به آن را نیز انجام می دهیم : -3

را   «سربرگ ترازوی دیجیتال برنامه تنظیمات  امکانات »( در نرم افزار نوین پرداز سربرگ 1-3

 .انتخاب  شود

 تیک گزینه )ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال محک برقرار باشد (  فعال شود .

در گام آخر به سراغ نرم افزار ارتباط با ترازو رفته / منوی تعاریف / تعریف ترازو ها / کلید اضافه را زده -4

در صفحه باز شده یکی از سه 

ترازوی محک را انتخاب  مدل

 کنید .

 (   Wifi( ترازوی محک ) 1-4

پس از پر کردن فیلد نام، 

IP خاص دریافتی از فروشنده

 را وارد نمایید . 
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 : 90سال قبل ازترازو محک  (2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  90( ترازومحک بعد از سال 3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از تصاویرشان اعمال کنید .کلیه تنظیمات مربوط به سه مدل ترازو محک را می توانید 

 پس از اضافه کردن ترازو در سیستم کلیه کارها همانند ترازوی کارین انجام می شود .

تذکر: در رابطه با ترازو های کابلی محک ، نیازی به مودم ندارید و با متصل کردن مستقیم  ترازو به 

ه تبادل اطالعات بین ترازو و نرم افزار حسابداری کامپیوتر از طریق  کابل ) دو سر سریال ( می توان ب

 پرداخت .
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 سومفصل  

 (dibalمربوط به ترازوی دیبال)تنظیمات 

جهت برقراری ارتباط با ترازوهای دیبال ، الزم است مراحل زیر 

 در نرم افزار حسابداری انجام شود :

ازمنوی امکانات ، تنظیمات برنامه به سربرگ ترازوی  -1

دیجیتال رفته و تیک )ارتباط با ترازوی دیبال برقرار باشد( را فعال 

کنید . سپس از طریق کلیدی که در این صفحه ی مشاهده می 

کنید  ،رشته اتصال به بانک اطالعاتی ترازوی دیبال ) با نام 

online sales  ) و در انتها کلید ذخیره  را انتخاب نمایید

 تنظیمات را فشار دهید . 

جهت استفاده از ترازوی دیبال در حالت های آفالین بارکد و توتال  بارکد رفته و بر اساس نیاز در  -2

صورتی که از ارتباط آفالین ترازو با سیستم استفاده می کنید بارکد آفالین و در صورت استفاده از ترازو 

 کد توتال را فعال کرده و فرمت بارکد را مشخص نمایید . به صورت بر  خط بار
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 مراحل کانفیگ کردن ترازوی دیبال : 

 .می باشد  192.168.1.20به داخل منوی ترازو مراجعه کنید . ابتدا آی پی ترازو  -1

 تنظیمات ارتباط را انتخاب کنید .  5منوی شماره  -2

رتباط است را در قسمت بعدی وارد می کنید  مثال سپس آدرس کامپیوتری که با ترازو در ا -3

192.168.1.18  

 بگذارید  1شماره دستگاه را  -4

با  3000می گذاریم که این عدد نشات گرفته از حاصل جمع  3020را بروی  TCP TX شماره پورت -5

 می باشد  20شماره آی پی ترازو که در اینجا 

 ید .بگذار 3000را بروی  TCP RXشماره پورت  -6

 

حال به سراغ سیستم کامپیوتر متصل به ترازو می رویم که با توجه به اتصاالت سخت افزاری که باید 

از آی پی ترازو بگیرید  . چنانچه مشکلی Pingحتما برقرار باشد ) کابل متصل کننده ترازو و کامپیوتر ( 

می رویم  در بخش امکانات /  در ارتباط نداشتیم به مرحله بعد یعنی مراجعه به نرم افزار حسابداری

تنظیمات برنامه / سربرگ ترازوی دیجیتال / تیک گزینه آخر که مربوط به ترازوی دیبال می باشد را 

 فعال می کنیم . سپس رشته اتصال مربوطه آدرس می دهیم . 

 پرداز را باز کنید سپس به ویرایش کاالها در نرم افزار حسابداری نوین   onlinsalesحال نرم افزار 

 می پردازیم . 

یک غرفه تعریف کنید تا همه ی کاالهای تعریف شده و   onlinsalesدر این مرحله باید در نرم افزار 

 انتقال یابد . onlinsalesویرایش شده در نرم افزار حسابداری به نرم افزار 

  



 

 تنظیمات ترازو جهت ارتباط با نرم افزار نوین پردازراهنمای                                 16صفحه        

 چهارمفصل  

 زیربسته ارتباط با ترازوی دیجیتال

 به سراغ سیستم ارتباط با ترازو می رویم :  

 نرم افزار ارتباط با ترازو را باز کنید . صفحه ای مشابه تصویر زیر باز می شود :

 

سربرگ تعاریف : این سربرگ 

  شامل گزینه های زیر است : 

با فشار دادن  تعریف ترازو :

 ،این کلید ، امکاناتی چون اضافه 

رازو ویرایش و حذف کردن  یک ت

 برای کاربر فعال خواهد شد . 

بافشار دادن کلید ) اضافه (صفحه  

مقابل باز  می گردد که می توان 

طبق توضیح شکل برند و مدل 
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 ترازو را انتخاب کرد .  

این گزینه برای نمایش کاال و   لیست کاالها :

تعریف کاالی جدید برای  حافظه ترازو تعبیه شده 

است .  صفحه ای که بعد از افزودن کاال باز می 

شود ، مربوط به تعیین شماره حافظه ترازو برای 

 کاالی تعریف شده می باشد . 

 

عریف شده  و بار این گزینه ها برای مدیریت کاال های ت  مدیریت  ترازوی محک و کارین :

گذاری حافظه های موجود بروی ترازو های محک یا کارین تعبیه شده است . در سمت راست این 

 صفحه نیز می توانید بروی ترازوهای تعریف شده مدیریت داشته باشید ) اضافه / حذف / ویرایش ( . 

 
 

می دهد که به شرح زیر می  در این بخش انواع گزارشات را در اختیار کاربر قرار  :سربرگ گزارشات 

 باشد : 
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گزارش فروش روزانه :  با 

فشاردادن این کلید صفحه 

زیر باز می گردد و امکاناتی از 

قبیل مشخص کردن تاریخ 

گزارش و... را  به کاربر می 

 دهد  . 

پس از تعیین تاریخ و شماره  

فاکتور ، ترازوی مورد نظر را 

نیز انتخاب کرده و کلید ) 

 زارش (  را فشار دهید . تهیه گ
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پس از طی مراحل باال صفحه ای مشابه صفحه زیر نمایان خواهد شد که گزارشات فروش را براساس  

 ترازو ، شماره فاکتور ، جمع  به کاربر ارائه می دهد .   IPتاریخ ، ساعت ، 

 

 

 شود :  این گزارش بر اساس پارامتر های زیر به کاربر ارائه می  گزارش تجمعی فروش :

 ) نام ترازو ، کد کاال ، شماره حافظه ، نام کاال ، تعداد اقالم ، مقدار کل و مبلغ کل (

 گزارش تجمعی روزانه :  بافشردن این کلید گزارشی بر اساس پارامترهای زیر ارائه می شود :

 ) تاریخ ، شروع ، پایان ، ترازو ، وزن کل ، مبلغ کل (

 منظور از وزن کل ، مجموع وزن کاالهایی است که با یک ترازو فاکتور شده است . 

 مبلغ کل نیز ، مجموع مبلغ همه ی فاکتورهای صادر شده توسط یک ترازو می باشد . 
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 گزارش تفضیلی فروش : این گزارش کلیه کاالهای هر فاکتور را به طور مجزا گزارش می دهد .  

 ین سربرگ شامل مواردی چون :سربرگ امکانات :  ا 

دریافت فاکتورهای جامانده ترازو کارین :  کاربر می تواند فاکتورهای جامانده خود را براساس ادیس -1

 آن فاکتور مشخص و بررسی نماید . 

 تنظیمات نرم افزار : کلیه تنظیمات مربوط به نرم افزار ترازو از این بخش صورت می پذیرد . -2

دیریت : فشردن این تغییر رمز م -3

کلید به کاربر این امکان را می دهد 

 تا رمز فعلی مدیریت را تغییر دهد :

 

پشتیبان گیری : بعد از وارد  -4

کردن رمز مدیریت در این بخش ، 

 باید مکانی جهت پشتیبان گیری را مشخص کنیم تا فایل پشتیبان گرفته شده در آنجا ذخیره گردد . 

 : با فشردن این کلید کلیه اطالعات پشتیبان گرفته شده را  بازگردانی می شود . بازگردانی اطالعات  -5

 ماشین حساب : عملکرد این گزینه همانند ماشین حساب ویندوز می باشد .  -6

سربرگ راهنما :  این سربرگ شامل سه بخش ) پشتیبانی آنالین ، تماس با ما ، درباره ما ( می باشد که 

 ند .نیاز به توضیح ندار
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 حال چگونگی تعریف یک ترازو کارین را مورد بررسی قرار می دهیم :  

 چندین  گزینه آورده شده است که باید به صورت زیر پر شوند :  Wifiبرای تعریف یک ترازوی کارین

 نام ترازو : ترازوی کارین 

IP   شماره :IP    192.168.1.20که به ترازو داده اید را در این قسمت وارد کنید .  مثال     

 می باشد .  1شماره : شماره ترازو معموال به صورت پیش فرض 

 می باشد  . 6000پورت : شماره پورت در ترازو های کارین به صورت پیش فرض   

پایان بعد از پر کردن فیلدهای موجود   در قسمت توضیحات نیزمی توانیدتوضیحی مختصردرج کنید . در 

 را F5) تست ارتباط (  را زده و به عنوان آخرین گام کلید  ثبت را بزنید و یا از روی صفحه کلید دکمه 

 بفشارید.

*زمانی که کاربر ترازو راتعریف کرد ، این امکان به او داده میشود تا در صورت لزوم ، ترازوی مذکور را 

 حذف ، یا ویرایش کند. 
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 مدیریت حافظه ی ترازوهای کارین    

 کاالها   -2نام ترازو    -1این بخش شامل دو قسمت می باشد :      

 ا براساس نام آنها نمایش می دهد .ها ،  کلیه ترازوهای ثبت شده رقسمت نام 

 قسمت کاالها نیز می توانید کاالهای ثبت شده در حافظه ترازو را مشاهده کنید . 

 از گزینه  ) بارگذاری حافظه (  جهت مشاهده کاالهای ثبت شده در حافظه ترازو استفاده می شود .
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 پنجمفصل 

 تنظیمات نرم افزار حسابداری نوین پرداز

 تنظیمات ارتباط آنالین با ترازو :ثبت 1-2

در صفحه باز شده تنظیمات برنامه را انتخاب کنید در صفحه اصلی نرم افزار به منوی امکانات رفته

تیک گزینه )ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال برقرار شود سربرگ ترازوی دیجیتال را انتخاب نمایید

 ت را بزنید .در پایان کلید ذخیره تنظیما ( را بزنید

 
 توضیحاتی در مورد شماره های مشخص شده بروی تصویر باال :

با فعال بودن تیک این گزینه ارتباط نرم افزار با ترازوهای  ارتباط با ترازوی محک برقرار باشد :

 محک و کارین برقرار می شود .
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دریافت اطالعات وزن کاال با  

اگر تیک  خواندن بارکد وزنی :

این گزینه فعال باشد برای 

کاالهایی که دریافت وزن از ترازو 

را فعال کرده اند زمان صدور فاکتور 

، مقدار کاالی فروش رفته را از 

 نمایشگر ترازو دریافت می کند . 

 

 تبدیل مبالغ تومانی به ریال :

چنانچه تیک این گزینه فعال باشد ، 

مبالغی که در ترازو به صورت 

ی نمایش داده می شود در تومان

کامپیوتر به صورت ریالی نشان داده 

 می شود . 

 

  ارتباط با ترازوی دیبال برقرار باشد :

زمانی که کاربر قصد ایجاد ارتباط بین ترازوی دیبال و کامپیوتر را داشته باشد باید این گزینه را فعال 

ل ( این ترازو را داشته باشید که می توانید آن ) نماید ، ضمنا برای فعال کردن این ارتباط باید) رشته اتصا

 رشته اتصال ( را از همکاران ما در شرکت نوین پرداز دریافت نمایید .

 ( تنظیمات بارکد آفالین توتال 1-2

در صفحه باز تنظیمات برنامه را انتخاب کنیددر صفحه اصلی  نرم افزار به منوی امکانات بروید

تیک گزینه ) ارتباط مستقیم با بارکدخوان برقرار باشد ( را بزنید             را باز کنیدشده سربرگ بارکدخوان 

فعال باشد (  1فعال باشد / بارکد توتال  2فعال باشد / بارکد آفالین  1تیک گزینه های  ) بارکد آفالین 
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وین پرداز بخواهید . فرمت بارکد ، ضریب وزن و کاراکتر کنترل  را از کارشناسان شرکت ن را می زنیم 

 در نهایت کلید ذخیره تنظیمات را بزنید . 

 
ان از جدول زیر استفاده نمایید .مربوط به بارکد خو*جهت پر کردن فیلد های   

ضریب 
 مبلغ

کاراکتر 
 کنترل

ضریب فی 
 واحد

ضریب 
 وزن

 عنوان فرمت
 

ترازوی کارین 1بارکدآفالین HHJJJJJDDDDDI 0.001 1 22 ندارد  1 

 HHJJJJJDDDDDI 1 1 20 ندارد
ترازوی کارین 2بارکدآفالین  2 

 HHJJJJBBBBTTTTTTDDGGGGGGGG ندارد ندارد 01 1
 3 بارکد توتال ترازوی کارین

 HHFFFFFDDDDDI 0.001 1 27 ندارد
 4 بارکدوزنی ترازوی ویستا

 HHFFFFFDDDDDI 1 1 29 ندارد
 5 بارکد تعدادی ترازوی ویستا

 HHCCGGGGGGGBBBBAAA ندارد ندارد 25 1
 6 بارکد توتال ترازوی دیبال 
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 ثبت کاال ها در نرم افزار مالی نوین پرداز : 

برای انجام این کار باید به بخش کاالها مراجعه کرد و سپس دکمه اضافه را بزنیم ،تا کاالی مورد نظر 

به آن کاال را  ثبت شود . سپس صفحه ای باز شده که در آن باید شماره حافظه تخصیص داده شده

 مشخص کنیم . 

 در این بین  باید تغییراتی بروی صفحه نمایش ترازو ایجاد شود که به صورت زیر است :

: تا زمانی که این حروف در تذکر 

نمایشگر ترازو نمایان نشوند ، تغییرات 

 بروی حافظه ترازو اعمال نمی گردد.

برای حذف یا ویرایش هریک از حافظه *

کارین از دو روش می توان های ترازو ی 

استفاده کرد هم از طریق نرم افزار و هم از 

طریق تنظیمات خود ترازو . ) ولی توصیه می شود هیچ گاه از طریق ترازو اقدام به حذف یا ویرایش 

 حافظه ها ننمایید . (

  حال برای استفاده مشترک از ترازو و نرم افزار نوین پرداز  به صورت زیر عمل می کنیم :

در صفحه اصلی به سربرگ عملیات رفته   سوپر مارکتی را   –گزینه صدور فاکتور فروش رستورانی 

   انتخاب کرده و یا از کلید های میانبر shift+ insertاستفاده کرده تا صفحه فاکتور باز شود  .

 همان طور که در تصویر مشخص است ، این تصویر شامل سه بخش زیر است :

فاکتورهای صادر شده توسط ترازو که یا در حالت ثبت شده ویا در حالت ثبت نشده می باشند . -1  

تذکر : برای تبدیل فاکتور ثبت نشده به فاکتور ثبت شده یا باید از دستگاه بارکد خوان استفاده کنیم و یا 

غییر حالت دهد . بروی فاکتور مورد نظر دابل کلیک می نماییم. تا فاکتور به وضعیت ثبت شده ت  

بخش کاالها : در این قسمت کاالهایی که در سیستم نرم افزار نوین پرداز ثبت کرده ایم نمایان می  -2

 شود . 
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فاکتور فروش : در سمت چپ تصویر فاکتور فروش نمایان است که کاربر می تواند ضمن اضافه  -3 

و.... را پر نماید  و فاکتور را جهت چاپ نمودن کاال ها فیلد های خالی آن مانند  نام مشتری ، آدرس 

 اماده نماید .

*ضمنا کاالها را نیز در این قسمت می توان گروه بندی کرد به طوریکه هر کاال در گروه مشخصی درج 

 می گردد

 
سه عالمت درفاکتور باال در زیر توضیح داده شده است :تذکر :   

 
 

 

 

 

 

  

یک واحد از کاالی 

 مورد نظر کم می شود

 

کاالی مورد نظر از 

 فاکتور حذف می شود

 

یک واحد به کاال مورد 

دنظر اضافه می شو  
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 چند نکته مهم : 

چنانچه در انتقال فاکتور از ترازو به سیستم مالی با مشکلی مواجه شدید حتما ابتدا ارتباط مودم و -1

 کامپیوتر را چک کنید ) خواه بی سیم باشد ویا از طریق کابل (

فاکتورهای ثبت نشده به صورت اتومات به فاکتور نهایی مشتری انتقال نمی یابد ، بنابراین کاربر باید  -2

 یا با دابل کلیک بروی فاکتورها ویا بوسیله ی بارکد خوان فاکتورها را انتقال دهد .

: بروی ترازو           در صورت بروز مشکل در ارتباط ترازو و کامپیوتر ، اولین کاری که باید انجام دهید -3

جمله )ارتباط با کامپیوتر  پس از زدن کلید مساوی)=( انتخاب دستگاه جانبی بخش تنظیمات

 بروی صفحه نمایش ترازو نمایان گردد را تست نمایید.  

چنانچه تنظیمات اولیه مودم که به نوعی پل ارتباطی بین ترازو و کامپیوتراست تغییر کند ارتباط داده  -4

 ی بین ترازو و کامپیوتر با مشکل مواجه خواهد شد . ا

را   Cmdبرای تست ارتباط بین ترازو و کامپیوتر مراحل زیر را انجام دهید :   به عنوان مثال صفحه  -5

 در کامپیوتر خود باز کنید .

 

داده شود ، ارتباط بین ترازو  Replyعبارت   ping 192.168.1.70اگر با اجرای چنین دستوری

 کامپیوتربرقرار است.و

 :  Wifiهمیشه دقت کنید که در تنظیمات ترازو های کارین  -6

گزینه ی درگاه ارتباط سریال باید  بروی ) شبکه بی سیم ( قرار گرفته باشد . چنانچه بروی گزینه دیگر 

 تنظیم شود ارتباط بین ترزاو و کامپیوتر برقرار نمی باشد . 

ابل توجهی است که باید همیشه آن را به خاطر سپرد بهتر است شماره شماره ترازو نیز از نکات ق -7

 ( بگذارید . و در زمان قطعی ارتباط حتما آن را چک نمایید 1ترازو را )

تاریخ وساعت ترازو نکته ی بسیار مهمی در ارتباط ترازو وکامپیوتر می باشد . چنانچه این تنظیمات  -8

 نظیم مجدد می باشند :تغییر پیدا کرد به صورت زیر قابل ت



 

 

 29صفحه                                         نوین پردازراهنمای تنظیمات ترازو جهت ارتباط با نرم افزار 

را که روی صفحه کلید ترازو می باشد را فشار دهید . سپس بالفاصله کلید )تقویم و   کلید )شیفت( 

ساعت (را از روی ترازو بفشارید . سپس با هر بار فشاردادن همین کلید می توانید بین پارامترهای مختلف 

 نید . تاریخ و ساعت حرکت کرده و تغییرات الزم را اعمال ک

وضیعت پرینتر باید همیشه روشن باشد . در پایان هر فاکتور  کلید  -برای پرینت گرفتن از ترازو   -9

 چاپ را از روی کیبورد ترازو فشار دهید . ضمنا برای گرفتن کپی از آخرین فاکتور صادر شده نیز 

 می توانید مجددا کلید ) چاپ ( را فشار دهید .  


