راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎدە از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻼس ﺟﺪ ﺪ

راﻫﻨ ی اﺳﺘﻔﺎده از

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻼس

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ :
o

o

o

2

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ


ﻫﺪر اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ



اﺑﺰارک ﻫﺎ



ﻣﻨﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ



ﺻﻔﺤﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ

ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارك ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد


اﺑﺰارک ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش



اﺑﺰارک ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش دﺳﺘﻪ ای
ﺎی ﺑﺎزار



اﺑﺰارک



اﺑﺰارک دﯾﺪﺑﺎن



اﺑﺰارک ﺳﺒﺪﺑﺎن



اﺑﺰارک وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت



اﺑﺰارک ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد



اﺑﺰارک ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻢ ﮔﺮوه



اﺑﺰارک ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت



اﺑﺰارک اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی



اﺑﺰارک اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ



اﺑﺰارک ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻟﺤﻈﻪ ای



اﺑﺰارک ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری



اﺑﺰارک اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ



اﺑﺰارک ﻫﺸﺪار و ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﴍﻃﯽ

ﻣﻌﺮﻓﻲ و راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ


ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺰار ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل



وارﯾﺰ وﺟﻪ



ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ



ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ



ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺑﺰارک ﻫﺎ



وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :

 -1ﻫﺪر اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ :

آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺪر ﺷﺎﻣﻞ :
 -۱ﺧﺮوج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 -۲ﻧﺎم ﻣﺸﱰی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﮑﻦ

ﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﴎور )رﻧﮓ ﺳﺒﺰ = ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﴎور  ---رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ = ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﴎور(

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ :

3

o

ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب

o

ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ

o

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ )ﮐﺎرﮔﺰار(

o

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر

o

ﻓﺎﯾﻞ راﻫﻨ ی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻼس

o

ﺧﺮوج
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 -۳ﺗﻨﻈﯿ ت اﺻﻠﯽ ﺻﻔﺤﻪ
 oاﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 oاﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ
 oاﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی اﻓﮑﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ
 oﻋﺪم ﮔﺮﻓ

ﺗﺎﯾﯿﺪ در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش

 oﻋﺪم ﮔﺮﻓ

ﺗﺎﯾﯿﺪ در زﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻔﺎرش

 oﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺎرش
 oﻓﻌﺎل ﺳﺎزی اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺰرگ
-۴

ﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﴍﻃﯽ

-۵

ﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزار – ﭘﯿﻐﺎم ﻓﻮری – ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

 -۶ﺳﺎﻋﺖ ﴎور
-۷

ﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮس ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻮق اﺷﺎره ﺷﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(
o

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ

o

ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺑﻮرس

o

ﺷﺎﺧﺺ  ۵۰ﴍﮐﺖ ﻓﻌﺎل

o

ﺷﺎﺧﺺ  ۳۰ﴍﮐﺖ ﺑﺰرگ

o

ﻗﯿﻤﺖ ) وزﻧﯽ  -ارزﺷﯽ(

 -۸راﻫﻨ ی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
-۹

ﺎﯾﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮس ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻮق اﺷﺎره ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(
o

ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﱰی

o

ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺒﺎر

o

ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻧﺪه

o

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه

o

ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ

 -۱۰ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺰار
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 -2اﺑﺰارك ﻫﺎ :
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎ و اﺑﺰارک ﻫﺎ در دﺳﱰس ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 -۱اﺑﺰارک ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  :ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن – ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣﺬف
اﺑﺰارک ﻫﺎ ﺎﯾﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﺪﻣﺎنﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و آﭘﺎرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.
 -۲ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی آﻣﺎده  :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن

ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از  ۴ﭼﯿﺪﻣﺎن آﻣﺎده

ﺷﺪه  A,B,C,Dدر ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﭼﯿﺪﻣﺎن

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺎﯾﯿﺪ  .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮ در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﴏﻓﺎً ﮐﺎرﺑﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﴎﯾﻌﱰ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﺪ .

 -2ﻣﻨﻮ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن

در ﺑﺎﻻی ﻧﻮار اﺑﺰار ﺳﻤﺖ راﺳﺖ وارد ﻣﻨﻮی ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﯾﺪ

و از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﯿﺪ.
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ﺣﺴﺎﺑﺪاری


ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ))ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﱰی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ((



ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ



ﮔﺰارش وارﯾﺰ وﺟﻪ

ﻣﻌﺎﻣﻼت


ﮔﺰارش ﺳﻔﺎرﺷﺎت )) اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻔﺎرﺷﺎت ارﺳﺎﻟﯽ و وﺿﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ ((



ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ )) اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ((



ﺗﺴﻮﯾﻪ اوراق اﺧﺘﯿﺎر )) ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎز اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ((

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار


ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزار



ﺻﻔﺤﻪ ﺎی ﺑﺎزار

ﭘﺮﺗﻔﻮی


ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری



ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻟﺤﻈﻪ ای
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 -۳ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻬﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﴎﯾﻌﱰ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ :


ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﺼﻮرت آﻧﯽ و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ

وارﯾﺰ وﺟﻪ  :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن
وارﯾﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺶ ﺎﯾﺪ.

ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ ﺎﯾﺪ.



ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن



ﮔﺰارش ﺳﻔﺎرﺷﺎت  :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن



ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری  :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن

ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﺪ.
ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻧﺰد ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫ ن ﮐﺎرﮔﺰاری را ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺎﯾﺪ.


ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ  :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن



ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب  :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن

ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﺎﯾﺪ.
ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﺪ.


ﺎی ﺑﺎزار  :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن



اﺑﺰار ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل  :ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن

ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺎی ﺑﺎزار را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﺪ.
ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .

 -۴ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺎرﺑﺮ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد  1ﺗﺎ ۵

ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ

ﺻﻔﺤﺎت  ۱و  ۲دارای ﺗﻨﻈﯿ ت و ﭼﯿﺪاﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت  ۵-۴-۳ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰارک ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺎﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد  A,B,C,Dرا اﻧﺘﺨﺎب ﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در آﻧﻬﺎ اﻋ ل ﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻋ

ل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺪاﮐ  ۴ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ

ﺑﻌﺪ از اﻋ ل ﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺪاﮐ ﺗﺎ  ۴ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﯾﮕﺮی را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﻮد(

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻳﻜﻲ از ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎي ﺑﺎزار و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت  1و  2را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮ
ﺑﻪ اﺑﺰارك ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺷﻮد و ﻛﺎرﺑﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ وارد ﻳﻜﻲ از ﺻﻔﺤﺎت  4-3ﻳﺎ  5ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺑﺰارك ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارک ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻼس ﺟﺪﯾﺪ :
 -۱اﺑﺰارک ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارک ،ﻣﺸﺎﺑﻪ روﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎزار ،اﻃﻼﻋﺎت ﺎد و ﭘﻨﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺎد:
در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺰارک ،ﻧﺎم ﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﮐﻨﺎر ﺎد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﺎز و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮدن ﺎد اﺳﺖ .

ﻮدار ﺑﺎزه ﻣﺠﺎز:
اﯾﻦ ﻮدار ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺎد را در ﺑﺎزه ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﺷﺎره ﮔﺮ ﻮدار در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو رﻧﮓ ﻮدار ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ در دوﴎ ﻮدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻘﺎط ﻮدار ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﭘﻨﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش درج ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد :
در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ،ﻗﯿﻤﺖ دﯾﺮوز  ،ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت  ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و  ...ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ آﯾﮑﻮن

ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﺎد را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮس ﺑﺮ
روی

ﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺷﺎره ﮔﺮدد درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﯾﺮوز ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد
ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﻨﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش :
در ﭘﻨﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺗﻌﺪاد  ،ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻮع ﺣﺴﺎب )ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ( اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺎﯾﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب

ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در

ﺻﻮرت وارد ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻎ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻌﺪاد درج ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮐﺎدر ورود ﻗﯿﻤﺖ  ،در ﺑﺎﻻی ﮐﺎدر آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ در روز

ﺎﯾﺎن ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی

آن ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر درج ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻗﻔﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن

ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻒ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻒ  ،در

ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
درﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ  ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋ ل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﺎﯾﺸﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻔﺎرش ﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺰرﮔﱰ از ﺣﺠﻢ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﭘﻨﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺎزار و ﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات روزاﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ :
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻒ ﻫﺎ ﺗﺎ  ۵ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ روزاﻧﻪ ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺳﻠﻮل ﺣﺠﻢ در
ﻋﻤﻖ ﺑﺎزار ،ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد در ﭘﻨﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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ﺗﻨﻈﯿ ت اﺑﺰارک :
در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺑﺰارک آﯾﮑﻮن ﺗﻨﻈﯿ ت

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﺰارک ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش از ﻗﺒﯿﻞ

ﻮدار ﻗﯿﻤﺖ

– ﻋﻤﻖ ﺑﺎزار – ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد – ﭘﻨﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﻓﻌﺎل و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺎﯾﺪ .
ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﱪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش  :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﴪﯾﻊ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﯿﺒﻮرد ﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ  .ﻣﺜﻼ ﮐﻠﯿﺪ  Ctrl+Aﺑﺮای ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش

 -۲ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش دﺳﺘﻪ ای :
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت دﺳﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺰارک ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش دﺳﺘﻪ ای را از ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰارک ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب و در ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت  ۳-۴-۵ﻗﺮاردﻫﯿﺪ.

-۱

اﺑﺘﺪا در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ " اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻪ ﺳﻔﺎرش" اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن دﺳﺘﻪ ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ ﺎﯾﯿﺪ.

-۲

ﭘﺲ از اﻓﺰودن دﺳﺘﻪ ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ – اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد ﺎﯾﯿﺪ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺎم ﺎد-ﺗﻌﺪاد-ﻗﯿﻤﺖ-ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش
و ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺎﯾﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻔﺎرش ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺠﺪدا وارد ﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه و ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪﯾﺪ از دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﯿﺪ.

-۳

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت  ،در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ارﺳﺎل دﺳﺘﻪ ای ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮوﻫﯽ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺎﯾﯿﺪ.
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 -۳اﺑﺰارک ﺎی ﺑﺎزار
اﯾﻦ اﺑﺰارک دﺳﱰﺳﯽ ﺷ را ﺑﻪ ﺎم ﺑﺎزار ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮور ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺎد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﻓﺰودن ﺎد در
دﯾﺪﺑﺎن ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺰارک :
 -۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﱰ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻋﻼﻣﺖ <> و ﯾﺎ == ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻓﯿﻠﱰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﱰ ﻫﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و آﭘﺎرات را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺎﯾﯿﺪ.
 -۲ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﱰ ﮔﺮوه ،ﺑﻪ ﺎدﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﱰﺳﯽ ﴎﯾﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .
 -۳در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن آﯾﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ

ﴎﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺗﻨﻈﯿ ت اوﻟﯿﻪ  ،ﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿ ت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﺷ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺎﯾﯿﺪ.
 -۵ﺑﺎ داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﺎد  ،ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺑﺼﻮرت اﺳﻼﯾﺪر ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺎﯾﯿﺪ.
 -۶در ﺟﻠﻮی ﻧﺎم ﻫﺮ ﺎد آﯾﮑﻮن
رﻓ

ﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد – اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی  -رﻓ

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺪال و

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  TSEدﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۷ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ )ﭼﯿﺪﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﺳﺘﻮن ﻫﺎ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻣﻮس اﻧﺘﺨﺎب و در ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﺪ.
 -۸ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮس ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ دﮐﻤﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻣﻮس را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و اﻧﺪازه ﺳﺘﻮن را ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻟﺨﻮاه ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺎﯾﯿﺪ.
 -۹ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﱰﯾﻦ  ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -۴اﺑﺰارک دﯾﺪه ﺑﺎن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺎد ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﻟﺨﻮاه ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.

o

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺑﺰارک :

 -۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﱰ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﱰ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی

آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و آﭘﺎرات را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.
 -۲در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن آﯾﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﺷ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﴎﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ

ﺣﺬف ﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺗﻨﻈﯿ ت اوﻟﯿﻪ  ،ﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿ ت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﺷ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺎﯾﯿﺪ.
 -۴ﺑﺮای ﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن
 -۵در ﺟﻠﻮی ﻧﺎم ﻫﺮ ﺎد آﯾﮑﻮن
و رﻓ
-۶

ﯾﺎدداﺷﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.

ﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد  ،رﻓ

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺪال  ،رﻓ

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ TSE

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎد دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮑﻦ ﻫﺎی ﮐﺪال TSE ،و ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل در ﺟﺪول ﻧﯿﺰ در دﺳﱰس ﻗﺮار دارد.

ﺎد ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن

از دﯾﺪﺑﺎن ﺧﻮد ﺣﺬف ﺎﯾﯿﺪ.

 -۷ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﱰﯾﻦ  ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۸ﺑﺎ داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﺎد  ،ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺑﺼﻮرت اﺳﻼﯾﺪر ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺎﯾﯿﺪ.

o

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰودن دﯾﺪﺑﺎن :
 -۱اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روی ﻧﺎم دﯾﺪﺑﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ.
 -۲در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺰودن ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن

ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ

ﺗﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺰوده ﺷﻮد.
 -۳ﺟﻬﺖ ﺣﺬف و ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﯾﮑﻮن ﻫﺎی
 -۴ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺎد در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻗﺴﻤﺖ

اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﯿﺪ.
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اﻓﺰودن ﺎد ﺎﯾﯿﺪ.

 -۵در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﯾﺎ دﺳﺘﻪ ای از ﺎد را در دﯾﺪﺑﺎن ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮ روی
آﯾﮑﻮن

ﮐﻠﯿﮏ ﻮده و از ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺎد ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺎﯾﯿﺪ.

 -۶ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺎﯾﺶ دﯾﺪﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﺗﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره در ﺟﻠﻮی ﻧﺎم دﯾﺪﺑﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﺳﺘﺎره ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد در اﯾﻨﺼﻮرت دﯾﺪﺑﺎن ﻫﺎ در ﺑﺎﻻ ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 -۵اﺑﺰارک ﺳﺒﺪﺑﺎن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﮐﻨﱰل ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات روزاﻧﻪ در ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺷ ﺑﺼﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.

o

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺑﺰارک :

o

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﱰ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﱰ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی

آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و آﭘﺎرات را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.
o

در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن آﯾﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﺷ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﴎﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ

ﺣﺬف ﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺗﻨﻈﯿ ت اوﻟﯿﻪ  ،ﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿ ت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
o
o

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﺷ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺎﯾﯿﺪ.
در ﺟﻠﻮی ﻧﺎم ﻫﺮ ﺎد آﯾﮑﻮن
و رﻓ

ﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد  ،رﻓ

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺪال  ،رﻓ

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ TSE

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎد دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮑﻦ ﻫﺎی ﮐﺪال TSE ،و ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل در ﺟﺪول ﻧﯿﺰ در دﺳﱰس ﻗﺮار دارد.

o

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﱰﯾﻦ  ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

o

ﺑﺎ داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﺎد  ،ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺑﺼﻮرت اﺳﻼﯾﺪر ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺎﯾﯿﺪ.

 -۶اﺑﺰارک وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
اﯾﻦ اﺑﺰارک اﻣﮑﺎن ﻣﺮور ﺳﻔﺎرﺷﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻟﺤﻈﻪ ای ﺳﻔﺎرش ﺷ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ از اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺑﺮای ﺣﺬف و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز  ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﻣﺮوز  ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز ﺎد  ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز  ،ﺣﺴﺎب اﻣﺮوز و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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 oﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺑﺰارک :
 -۱ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز  :ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺮور ﺎﻣﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺣﺬف ﯾﺎ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
 -۲ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﻣﺮوز  :ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫ ن روز.
 -۳ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز ﺎد  :ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 -۴ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز :ﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﺣﺴﺎب اﻣﺮوز  :وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺎم ﺷﺪه ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 -۶ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز از آﯾﮑﻮن

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺤﻮه وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ

ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﴍح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۷ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻔﺎرﺷﺎت از آﯾﮑﻮن
 -۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﱰ
-۹

اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﱰ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﮔﺰارش اﻋ ل ﺎﯾﯿﺪ.

ﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﺻﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۱۰در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺑﺎ ﻫ ن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ) ﺎد ،ﺣﺠﻢ و ﻗﯿﻤﺖ ( ﻣﺠﺪدا ﺛﺒﺖ ﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮ روی اﻣﮑﺎن
ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرش ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن

ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه  ،ﮐﻠﯿﮏ و اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺎﯾﯿﺪ.

 -۱۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن

ﻣﻮﺟﻮد در ردﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻮده و اﻗﺪام ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ

ﺳﻔﺎرش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺎﯾﯿﺪ.
 -۱۲ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻮدن ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن

ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ.

 -۱۳ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪول ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ – اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﴍح داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﻧﯿﺰ در دﺳﱰس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۴ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ  :ﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻌﺎﻣﻼت آﭘﺸﻦ ﺳﻬﺎم و وﺟﻮه ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 oﻧﺤﻮه وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز :
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز  ،ﻫ ﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎز ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ را
اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﺮروی آﯾﮑﻮن وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺎﻻی اﺑﺰارک ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو ﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻗﯿﻤﺖ  ،اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻔﺎرش و ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﺎﯾﺸﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﺤﻮه وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش زﯾﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
ﻣﻄﻠﻖ  :در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻌﺪاد وارد ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺴﺒﯽ :در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻌﺪاد وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ وﯾﺮاﯾﺶ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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 -۷اﺑﺰارک ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد
در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده
ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺿﻤﻨﺎً در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد ،آﯾﮑﻮن

ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﺎد را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﺪ.

ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارک در ﺻﻔﺤﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۸اﺑﺰارک ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻢ ﮔﺮوه
اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺟﻬﺖ ﺎﯾﺶ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻢ ﮔﺮوه  ،ﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

o

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺑﺰارک :

 -۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﱰ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﱰ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و آﭘﺎرات را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.
 -۲در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن آﯾﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﺑﺎز

ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﴎﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺗﻨﻈﯿ ت اوﻟﯿﻪ  ،ﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿ ت
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﺷ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺎﯾﯿﺪ.
ﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد – اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی و رﻓ

 -۴در ﺟﻠﻮی ﻧﺎم ﻫﺮ ﺎد آﯾﮑﻮن

ﺑﻪ

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺪال دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -۵ﺑﺎ داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﺎد  ،ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺑﺼﻮرت اﺳﻼﯾﺪر ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺎﯾﯿﺪ.
 -۶ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﱰﯾﻦ  ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۹اﺑﺰارک ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺟﻬﺖ ﺎﯾﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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 -۱۰اﺑﺰارک اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی
اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺟﻬﺖ ﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺑﺰارک در اﺑﺰارک ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺎد ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﴏﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﻨﱰل ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﴍﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری و
ﴍﮐﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭘﺮداز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪارﻧﺪ.

 -۱۱اﺑﺰارک ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺟﻬﺖ ﺎﯾﺶ آﻣﺎر ﻣﻌﺎﻻت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺑﺰارک در
اﺑﺰارک ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺎد ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

 -۱۲اﺑﺰارک ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻟﺤﻈﻪ ای
اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺟﻬﺖ ﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﺼﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای اﻋ ل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﭘﺮﺗﻔﻮی
ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﮏ و ﯾﺎ در ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻨﻮی اﻓﺰودن ﺗﺮاﮐﻨﺶ دﺳﺘﯽ وارد ﺎﯾﯿﺪ.
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
 oوﺿﻌﯿﺖ ﺎد  :در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺷ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ )ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺎز ،ﻣﻤﻨﻮع و (...
 oﻣﺎﻧﺪه  :در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺗﻌﺪاد داراﯾﯽ ﺷ در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺷ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری و رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﯽ وارد ﻮده اﯾﺪ ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﮑﺘﻪ  : ۱ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن

در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ردﯾﻒ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ  : ۲ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد داراﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داراﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺷ در آن ﺎد ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﮏ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰاری دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 oارزش ﮐﻞ ﺧﺮﯾﺪ  :ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﮐﺎردﮐﺲ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 oارزش ﮐﻞ ﻓﺮوش  :ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﻓﺮوش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﮐﺎردﮐﺲ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 oﻗﯿﻤﺖ ﺎم ﺷﺪه  :ارزش ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﻨﻬﺎی ارزش ﺎم ﺷﺪه ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ
 oﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  :ﻗﯿﻤﺖ ﺎم ﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﻢ
 oﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش  :ﻣﺎﻧﺪه داراﯾﯽ ﴐﺑﺪر آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﻬﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش )ﮐﺎرﻣﺰد+ﻣﺎﻟﯿﺎت(
 oﻗﯿﻤﺖ ﴎﺑﻪ ﴎ ﻓﺮوش  :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻌﻼوه ) ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﴐﺑﺪر ﮐﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ۱ﻣﻨﻬﺎی ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﺮﯾﺪ(
ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﴎ ﺑﻪ ﴎ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮوش داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮق  ،ﺳﻮد وزﯾﺎن ﻣﺴﺎوی ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 oﺳﻮد و زﯾﺎن ﻓﺮوش  :ارزش ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺎم ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه
 oﺳﻮد ﻣﺠﻤﻊ  :ﺳﻮد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﴐﺑﺪر ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﻬﺎم ﻗﺒﻞ از ﻣﺠﻤﻊ
 oﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﺎﻧﺪه  :ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺎم ﺷﺪه
 oﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎن دوره  :ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﻮدوزﯾﺎن ﻓﺮوش ،ﺳﻮد ﻣﺠﻤﻊ و ﺳﻮدوزﯾﺎن ﻣﺎﻧﺪه
 oﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﻬﻢ  :ﺳﻮد وزﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ارزش ﮐﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﴐﺑﺪر ۱۰۰
 oدرﺻﺪ از ﭘﺮﺗﻔﻮ  :ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش داراﯾﯽ ﻫﺎ ﴐﺑﺪر ۱۰۰

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺎد ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮ:
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰودن ﺗﺮاﮐﻨﺶ دﺳﺘﯽ در ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮ  ،اﺑﺘﺪا ﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب  ،ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺪاد و ﻗﯿﻤﺖ را وارد ﺎﯾﺪ ﺗﺎ ارزش
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﴍح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد و ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ.
ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارک ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﱰ – ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ و  ...در اﯾﻦ اﺑﺰارک ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺎﯾﺶ ﻮدار در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿ ت اﺑﺰارک
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ﻧﺤﻮی اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﻬﻢ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﻤﯽ را در ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺳﻬﻢ  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻟﺤﻈﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ
روی دﮐﻤﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ روش زﯾﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺎﯾﯿﺪ:

ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻔﺤﻪ روﺑﺮو در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﺎد ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد و ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﯿﺰ وارد و در اﻧﺘﻬﺎ
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺎﯾﯿﺪ.
ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰۰رﯾﺎل درج ﺷﺪه و ﭘﺲ از وارد ﻮدن ﺗﻌﺪاد  ،ارزش
ﮐﻞ ﻧﯿﺰ )ﺗﻌﺪاد ﴐﺑﺪر  (۱۰۰۰ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ اﻋ ل ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﻬﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﮔﺰارش ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻟﺤﻈﻪای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

 -۱۳اﺑﺰارک ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری
اﯾﻦ اﺑﺰارک ﭘﺮﺗﻔﻮی ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﴍﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋ ل ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻧﺰد ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﺪ.
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 -۱۴اﺑﺰارک اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ
اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿ ت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 -۱۵اﺑﺰارک ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش و ﻫﺸﺪار ﴍﻃﯽ :
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﴍﻃﯽ و ﯾﺎ ﺎﯾﺶ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﴍﻃﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت  ۳-۴-۵اﺑﺰارک ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش دﺳﺘﻪ ای
را اﻧﺘﺨﺎب ﺎﯾﯿﺪ .

 -۱اﺑﺘﺪا از ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﻐﺎم ﴍﻃﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ورود ﻟﯿﺴﺖ ﴍوط ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ وارد ﻮدن ﻧﺎم ﺎد – ﭘﺎرﻣﱰﻫﺎی ﴍط ﭘﺬﯾﺮ -ﻧﻮع ﴍط و ﻣﻘﺪار
ﴍط ﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای وارد ﻮدن ﴍوط ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﮐﻤﻪ اﻓﺰودن ﴍط اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ( درﺻﻮرت ورود ﭼﻨﺪ ﴍط – اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﺎﻣﯽ ﴍوط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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 -۲ﺑﻌﺪ از ورود ﴍط ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﴍط اﻗﺪام ﺑﻪ وارد ﻮدن ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﴍط و ﺳﭙﺲ ﻧﻮع ﻫﺸﺪار و زﻣﺎن ﴍوع و ﭘﺎﯾﺎن را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺎﯾﯿﺪ.

ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﻫﺸﺪار ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﮏ و اﯾﻤﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷ ره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷ ره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﺷ ره و اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﻫﺸﺪار ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎدر زﯾﺮ ﺎﯾﺎن ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺳﻔﺎرش ﺎﯾﺪ.

 -۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﴍوط ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻓ

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﴍﻃﯽ از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﴍوط ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﴍوط اﻋ ل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف و وﯾﺮاﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺎﯾﯿﺪ.
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اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل در ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر اﺣﺘ ﻟﯽ ﻮدار از ﻃﺮﯾﻖ داده ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن  ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت
و … اﺳﺖ .اﯾﻦ روش در ﺎم ﺑﺎزار ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد  ،ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار و ﺑﺎزار ﻃﻼ  ،ﻓﻠﺰات ﮔﺮانﺑﻬﺎ و ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺰارک ﺷﺎﻣﻞ :
اﻣﮑﺎن رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ
اﻣﮑﺎن رﺳﻢ ﭼﻨﮕﺎل اﻧﺪروز
اﻣﮑﺎن رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ
اﻣﮑﺎن رﺳﻢ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
اﻣﮑﺎن ﺎﯾﺶ ﺧﻂ روﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس )ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه(
اﻣﮑﺎن ﺎﯾﺶ ﻮدار ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ
اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ PNG
اﻣﮑﺎن ﺎﯾﺶ روﯾﺪادﻫﺎ
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :
 -۱وارﯾﺰ وﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن وارﯾﺰ وﺟﻪ

ﮐﻠﯿﮏ

ﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ
ﺑﺼﻮرت آﻧﯽ دارﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وارﯾﺰ آﻧﯽ اﺑﺘﺪا درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪه و ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی را وارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ.
و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺶ ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰ ﺧﻮد را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ روی ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻓﯿﺶ ﮐﻠﯿﮏ

ﻮده و اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ را

ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺬف درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺷﺪه و از ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری وارد ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰارش وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارش زﯾﺮ
ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.
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 -۲ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ
روی آﯾﮑﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو ﺎﯾﺎن

ﻣﯽﺷﻮد در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﺪی ﴍﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری
ﺣﺪاﮐ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺎﻻ ﺻﻔﺤﻪ ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ
ﻣﻮرد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻠﻎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز وﯾﺮاﯾﺶ  ،ﺷ ره ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺼﺪ
و ﺷ ره ﺎس ﺧﻮد را وارد و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺎﯾﯿﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی وارد ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺬف درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺳﻤﺖ راﺳﺖ وارد
ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ﺷﺪه و از ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری وارد ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰارش ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ
ﮔﺰارش زﯾﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.
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 -۳درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﮐﻠﯿﮏ

ﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺎد ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ را دارﯾﺪ وارد و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در

ﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در

ﮐﺎرﮔﺰاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب و در اﻧﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺬف درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
وﺿﻌﯿﺖ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن ﻣﻨﻮﻫﺎ

ﮐﻠﯿﮏ و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت وارد ﺻﻔﺤﻪ

ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارش زﯾﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺎﯾﺶ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺎﯾﯿﺪ.
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 -۴ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺑﺰارک ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت  ۵-۴-۳ﮐﻪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰارک ﻫﺎ ﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﺬف اﺑﺰارک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﻋﻼﻣﺖ ﴐﺑﺪر ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﺟﻠﻮی ﻋﻨﻮان اﺑﺰارک و ﯾﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿ ت اﺑﺰارک ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮای
ﺣﺬف اﺑﺰارک ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺎﯾﯿﺪ.

ﺣﺎل ﺑﺮای اﻓﺰودن اﺑﺰارک دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰارک ﻫﺎ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻی ﻫﺪر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ آﯾﮑﻮن

ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه

اﺳﺖ رﻓﺘﻪ و اﺑﺰارک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮس ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ )(Drag and Drop
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اﺑﺰارک را ﺑﺮروی ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ

اﺑﺰارک ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮده ﺗﺎ اﺑﺰارک ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت  Tabﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﻦ اﺑﺰارک ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿ ت ﺑﺨﺶ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی را اﻧﺘﺨﺎب و رﻧﮓ
ﮔﺮوه ﻫﻤﻪ اﺑﺰارک ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ را ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺎﯾﯿﺪ.
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اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻧﮓ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ )ﺗﻢ ﻣﺸﻜﻲ و رﻧﮕﻲ(
 دو ﺗﻢ ﻣﺸﻜﻲ و آﺑﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪ

 -2ﻃﺮاﺣﻲ و ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ
 ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ،در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي از ﺻﻔﺤﻪ وﻳﺠﺖ ﻫﺎ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض اﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،اﻣﻜﺎن ﻗﺮار دادن وﻳﺠﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

 -3اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻫﺮ وﻳﺠﺖ
 در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﺪادي وﻳﺠﺖ وﺟﻮد دارد  ،ﺷﺎﻳﺪ در ﻟﺤﻈﻪ اي از ﺑﺎزار اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻳﻚ
وﻳﺠﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻛﻤﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ،وﻳﺠﺖ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ )ﺑﺪون ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻔﺤﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻳﻚ دﻛﻤﻪ(

 -4اﻣﻜﺎن ﻗﺮاردادن ﭼﻨﺪﻳﻦ وﻳﺠﺖ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ )اﺳﺘﻔﺎه از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ (tab
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﺪﻳﻦ وﻳﺠﺖ را در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارداده و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ وﻳﺠﺖ  ،اﻃﻼﻋﺎت ان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ

 -5ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺷﺮاﻳﻄﻲ را در ﻧﻤﺎي ﺑﺎزر  ،دﻳﺪه ﺑﺎن و ﺳﺒﺪ ﺑﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،اﻳﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺮوز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ

 -6درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار رﺻﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺎزار اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﻫﺮ ﻧﻤﺎد
را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده و ﻫﺸﺪاري ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﻢ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﺸﺪار را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﻴﻤﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺮاي ﻣﻦ ارﺳﺎل ﮔﺮدد

 -7ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎي ﺷﺮﻃﻲ
 اﻣﻜﺎن ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻣﻜﺎﻧﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ وﻳﺠﺖ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

 -8اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮوزﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻟﺤﻈﻪ اي

 -9وﻳﺮاﻳﺶ ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ

 -10اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر
 ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر

 -11ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ  /ﻋﺪم ﻧﻤﺎﻳﺶ زﺑﺎﻧﻪ وﻳﺠﺖ ﻫﺎ
 اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻳﺠﺖ داراي زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ

 -12ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺑﺮي

 -13ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻴﻤﺖ ﺷﺎﺧﺺ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺘﺨﺐ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ

 -14ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﺎم ﻛﺎرﮔﺰاري در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد

 -15ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ  ،اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ  /ﻋﺪم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻮﻫﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

 -16ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ اﻧﺘﺨﺐ وﻳﺠﺖ ﻫﺎ از ﻣﻨﻮي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آرﺷﻴﻮ وﻳﺠﺖ ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

 -17اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ  /ﻋﺪم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﻮط اﻓﻘﻲ  /ﻋﻤﻮدي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ردﻳﻒ ﻫﺎي زوج و ﻓﺮد و اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ

 -18اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ اﺑﺰارك در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ

 -19ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪ

 -20ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﺎ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪﻳﺪ )اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮ(

 -21ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﺎم ﻫﺮ ﻧﻤﺎد  ،ﭘﻨﻞ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ

 -22اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش )ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ(

 -23ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻔﺎرش در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
 -24اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮوز ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ در ﻧﻤﺎي ﺑﺎزارﺟﺪﻳﺪ

