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 در این مستند قصد داریم تنظیمات سیستم فروش کافه / رستوران چنکارد را آموزش دهیم

در منوی سمت راست صفحه وارد زیر منوی تنظیمات سیستم  ، پس از ورود به سیستم فروش

 (1شکل شماره  )   میشویم

 

 

بدیهی است قبل از شروع استفاده از نرم افزار نیاز است که 
مدیر انجام پذیرد ، این تنظیمات میتواند  تنظیمات سیستم توسط

شامل موارد ابتدایی از جمله تعریف سالن ها ، میزها و منوهای 
بتوانیم از تنظیمات پیشرفته تری که باعث میگردد  و یاسفارش باشد 

 . مند گردیمه امکانات پیشرفته تر سیستم بهر
 
 

  (1شکل شماره  )
 

 در زیر به بررسی هر یک از فرم های موجود در تنظیمات سیستم میپردازیم .
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 تنظیمات پایه ای  -1

کافه / رستوران شما ، که شامل نام کافه یا رستوران ، آدرس ، تلفن تماس ، نام  در این فرم اطالعات

 باشدمدیر ، متن چاپ صورتحساب و درصد مالیات و عوارض است قابل تعریف و یا ویرایش می

 (2) شکل شماره 

 
 (2)شکل شماره 

توجه : در صورتی که مالیات و عوارض بر روی قیمت های منو ، تعریف شده باشد میتوانید درصد 

تعریف کنید در غیر اینصورت درصد تعریف شده در این قسمت بر روی جمع صورتحساب  صفرمالیات را 

  . محاسبه و تحت عنوان مبلغ مالیات و عوارض در صورتحساب در نظر گرفته میشود
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 تعریف سالن ها -2

در این فرم شما میتوانید سالن  های موجود در کافه / رستوران   خود را تعریف کنید . نیاز است قبل از 

 ( 3تعریف کردن مشخصات میزها ، ابتدا سالن ها تعریف گردند . ) شکل شماره 

 

 (3شکل شماره )

 مشاهده میکنید ، لیست سالنهای تعریف شده در سیستم قابل مشاهده میباشد . 3طور که در شکل شماره همان
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موجود در باالی صفحه استفاده نمایید ،  برای تعریف کردن سالن جدید میتوانید از کلید جدید 

( نمایش داده میشود که میتوانید عنوان  4پایین صفحه ) شکل شماره  پس از انتخاب کلید جدید یک پنل در

 سالن مد نظرتان را در آن وارد نمایید .

 

 ( 4) شکل شماره  

موجود در هر سطر  برای ویرایش  سالن های تعریف شده در سیستم نیز میتوانید با انتخاب کلید ویرایش  

ناتخاب کلید ویرایش شک پنل مشابه شکل قبلی در پایین الن مورد نظر را ویرایش نمایید . ) با اطالعات س

 صفحه باز شده و امکان ویرایش عنوان قبلی به شما داده خواهد شد (
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 موجود در هر سطر استفاده نمایید . برای حذف کردن یک سالن نیز میتوانید از کلید حذف 

ن را دارید باید ابتدا میزهای تعریف شده در سالن مورد نظرتان را حذف در صورتی که قصد حذف یک سالتوجه : 

 نمایید. در غیر این صورت اجازه حذف به شما داده نخواهد شد.

زمانی استفاده میشود که اطالعات سالن ها به هر دلیلی  از جمله قطع شدن  کلید بارگذاری  

لحظه ای ارتباط با سرور بانک اطالعاتی  ، نمایش داده نشود . در این صورت میتوانید از این کلید استفاده 

 را بفشارید . F5نموده و یا کلید 

 

 ها میزتعریف  -3

 

 

 


