
  الرحمن الرحیم... بسم ا

  

  مبین برچسب و بارکدافزار چاپ  راهنماي نرم

ي  ها قرار گرفته کلیک نمایید تا پنجره ي برنامه که در میز کار یا منوي برنامه افزار، بر روي نمایه پس از نصب نرم
  .ورود گشوده شود

  

 admin: ي پیش فرض شناسه

 1: گذرواژه پیش فرض

  !به کوچکی و بزرگی حروف و زبان صفحه کلید دقت نمایید در هنگام ورود اطالعات

  .ي ورود را برگزینید سپس دکمه

  



  

  .هاي مختلف را مدیریت نمایید توانید به تمام امکانات برنامه دسترسی داشته و بخش افزار می ي اصلی نرم در پنجره

   



 .افزار معرفی گردند نرمها برچسب تهیه شود، در  براي آنکاالهایی که قرار است  ،در آغاز کار

  :تعریف کاالي جدید -1

  

  .را وارد نمایید...) اعم از شماره، نام، تاریخ ثبت، قیمت و(، مشخصات کاال در این بخش

اي در هنگام چاپ نمایش  صورت بارکد میله ي ثبت کاالست که به محصول در واقع شماره "بارکد"دقت داشته باشید 
  .داده خواهد شد

  .خواه شما بر روي برچسب چاپ خواهد شد به دل "متن توضیحات"و  "متن عنوان"

  .کلیک کنید تا ذخیره شود "ثبت اطالعات"ي  ها، بر روي دکمه پس از ورود رشته

   



  :جستجو و ویرایش محصوالت ثبت شده -2

  

ها  حذف دادهتوانید اقدام به ویرایش یا  در این صفحه، فهرست تمام کاالهاي ثبت شده قابل مشاهده است و می
  .نمایید

ي  براي این کار ابتدا بر روي ردیف مورد نظر کلیک نمایید تا کادري پیرامون آن نمایان گردد و سپس گزینه
  .را برگزینید "حذف رکورد"یا  "ویرایش رکورد"

  .آن مرتب نماییدها را برحسب  جدول فوق، دادهاز  هر ستون با کلیک بر روي سربرگ

  .ها خروجی بگیرید از داده "چاپ لیست"یا  "Excelتبدیل به "وي چنبن با کلیک بر ر هم

  .ي اطالعات بپردازید عالوه در این بخش قادرید، به جستجوي ساده و پیشرفته به

جستجو بر "هاي  متن دلخواه خود را نوشته و با انتخاب یکی از گزینه "عبارت مورد نظر"کافی است در بخش 
  .هاي خود را بیابید داده "اساس

   



 :چاپ انبوه برچسب و بارکد -3

  

توانید  در لیست سمت چپ، فهرست تمام کاالهاي ثبت شده قابل مشاهده است که با دوبارکلیک بر روي هر کاال می
  .منتقل نمایید) سمت راست(آن را به لیست چاپ 

توانید  حذف آن نیز می جهت. شود ، به فهرست چاپ منتقل می"<"ي  عالوه با انتخاب هر ردیف و برگزیدن دکمه به
  .را برگزینید ">"ي  پس از انتخاب از لیست سمت راست، دکمه

  .بهره بگیرید  "»"براي پاك کردن لیست نیز از  .کلیک کنید "«"ي  کاالها بر روي دکمه ي منظور انتخاب همه به

  .سهولت بخشید ي متن مابین دو فهرست، کار چاپ برچسب را ها در جعبه تعداد انتقال برچسببا تنظیم 

  .توانید کاالها را به سرعت بیابید و به فهرست چاپ منتقل نمایید در بخش جستجو می

  .را بفشارید "تنظیمات چاپ"ي  در پایان دکمه



  

  .ي پیش رو، تنظیمات چاپ قابل مشاهده و تغییر است در پنجره

  .بپردازید) ي چاپ برگه(در سمت راست، به تنظیم کلی صفحه 

هاي  در بخش "سانتی متر"گیري کرده و با مقیاس  دقت اندازه برگه را به "ارتفاع"و  "عرض"ابتدا بدین جهت، 
  .خواهد بود 29.7و  21باشد، عرض و ارتفاع  A4ي شما  در صورتی که برگه .مربوطه وارد نمایید

ي آخرین برچسب از انتهاي  فاصله از پایین، فاصله. ي اولین برچسب از باالي صفحه خواهد بود فاصله از باال، فاصله
  .صفحه خواهد بود

  .شوند ها تعریف می با توجه به موقعیت قرارگیري برچسب به همین شیوه فاصله از راست و چپ نیز

  .مشخص نمایید "سانتی متر"به هر برچسب را  "ارتفاع"و  "عرض"در بخش تنظیمات اجزاء، 

ها در راستاي عمودي  ، مقدار برچسب"ها تعداد ردیف"ده و ها در راستاي افقی بو ، مقدار برچسب"ها تعداد ستون"
  .شوند تعریف می

  .ي مربوطه بهره برید تونید از دکمه می "توضیحات"و  "عنوان"ي قلم  جهت تنظیم نوع و اندازه

  .سایر تنظیمات نیز در همین بخش قابل دسترسی است

  .کلیک نمایید "چاپ برچسب"ي  در انتها بر روي دکمه



  

چاپ "را مشاهده نموده و در صورت تأیید، با کلیک بر روي  "پیش نمایش چاپ"توانید  ي باز شده، می پنجرهدر 
  .ها را به چاپگر ارسال نمایید ، داده"اطالعات

  



  :افزار و مدیریت کاربران تنظیمات نرم  - 4

  

  .ربران قبلی را ویرایش نماییدخواه کاربر جدید معرفی یا اطالعات کا توانید به دل در بخش کاربران سیستم می



  

کاربران را تغییر مدیر و سایر ) گذرواژه(و کلمه عبور ) شناسه(همچنین در این قسمت قادر خواهید بود نام کاربري 
  .دهید

را تنظیم  ي متن مربوطه جعبهاست  ، کافی)افزار ي اصلی نرم مندرج در سربرگ صفحه( "فروشگاهنام "جهت تغییر 
  .نمایید

  .بایست آدرس پایگاه داده را مشخص نمایید ، می)ي هم زمان چند رایانه استفاده(استفاده از برنامه تحت شبکه جهت 

  :ها مشخص نموده و سپس آن را به اشتراك بگذارید اي در یکی از رایانه بدین منظور ابتدا پوشه



  

  .ي اشتراك گذاري شده منتقل کنید وندهافزار قرار گرفته را به پر ي نصب نرم که در پوشه Data.accdbسپس فایل 

ي  آدرس پایگاه داده را عیناً مسیر پوشه افزار، از بخش تنظیمات نرم هاي تحت شبکه، حال در هر یک از سیستم

  .که به همین منظور تعبیه شده، استفاده نمایید ي  توانید از دکمه میکار جهت سهولت . مشترك تعیین نمایید

   



  :افزار ثبت نرم -5

  :ي آزمایشی برنامه از آدرس زیر خهپس از دریافت و نصب نس

http://www.mobinsoft.net/barcode.html  

  .)فوق مراجعه نماییدآدرس  هجهت سفارش و خریداري برنامه ب( افزار را خریداري و ثبت نمایید نیاز است تا نرم

  :سازي به آدرس دریافت کد فعالبه منظور 

http://www.mobinsoft.net/register 

  .ي پرداخت، کد ثبت نام دریافت نمایید ي رایانه و شناسه مراجعه نموده و با ورود نام، شناسه

  .محل مربوطه وارد نماییدسازي، آن را در  افزار و دریافت کد فعال پس از خریداري نرم

  

  .ي رایانه مرتبط است سازي تنها مختص همان رایانه بوده و با شناسه الزم به ذکر است، هر کد فعال

  .ي رایانه نیز دگرگون شود ممکن است با تغییر سخت افزار، شناسه

  

  :ي ما درباره -6

افزار تماس حاصل  توانید با بخش پشتیبانی نرم میدر صورت نیاز در این صفحه با اطالعاتی در مورد ما آشنا شده و 
  .نمایید


