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 می باشد  قراردادها های بایگانی شده راهبر و  متقاضی، جستجوی پیشرفته ملک پنجره اصلی برنامه که شامل منوی اصلی نرم افزار و 

1397فروردین   

 نرم افزار دارای دو نوع کاربر است 
1-کاربر مدیر(admin  ) 
2-کاربر عادی(user) 
  که هر کدام فقط با رمز عبور مختص

 1234خود که پیش فرض برای مدیر 
می باشد شناسایی شده و مجوز عبور 

دسترسی به قسمت های مربوط به 
 خود را می گیرند 

دسترسی مدیر به طور کلی به قسمت •
های مدیریتی ، تنظیمات و گزارش 

 .گیری ها ی نرم افزار منتهی می شود 
دسترسی کاربر عادی توسط مدیر •

تعیین می شود که شامل دو نوع 
 :  دسترسی به شرح ذیل است 

 ثبت و ویرایش -2نمایش     -1•
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موقعیت ملک  وقراردادها  جستجویو  متقاضی، جستجوی پیشرفته ملک ،جستجوی سریع ، دسترسی سریع پنجره اصلی برنامه که شامل منوی اصلی نرم افزار 
 می باشد در نقشه گوگل 

1397فروردین   

 منوی دسترسی سریع به همه گزینه ها
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 پنجره اصلی برنامه که شامل منوی اصلی نرم افزار است  

1397فروردین   

 برای جستجوی پیشرفته و سریع از این کلید استفاده کنید

برای ارسال قراداد های تکمیل شده و لیست  
 آنها به دارایی

 جستجو ی کلی و فیلتر و حذف فایل 

ثبت متقاضیانی که برای رهن و اجاره و یا خرید  مراجعه می  
 کنند 

  برای ثبت فایل های خود به صورت آنالین  در سایت هم  میتوانید با وارد شدن به پنل شخصی خود این کار را انجام دهید
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 جستجوی سریع ملک و متقاضی
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 می باشد   متقاضی، جستجوی پیشرفته ملک پنجره 

1397فروردین   

برای جستجوی پیشرفته و سریع از این کلید  
 استفاده کنید  

ON  :نمایش  بخش جستجوی پیشرفته 

OFF   :عدم نمایش  بخش جستجوی پیشرفته 
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1397فروردین   



9 

  

 می باشد  قراردادها های بایگانی شده راهبر و  متقاضی، جستجوی پیشرفته ملک پنجره 

1397فروردین   

 ثبت و نمایش موقعیت ملک در نقشه گوگل
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 را بزنید کلید ذخیره جهت تنظیم مشخصات مشاور امالک  موارد ذیل وارد نموده و 

1397فروردین   
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 را کلیک کنیدکلید ذخیره  را بزنید  سپس موارد ذیل وارد نموده و کلید اضافه جهت اضافه کردن  تنظیم اطالعات مالیاتی جدید   ابتدا   *
 را برای ذخیره تغییرات کلیک کنیدکلید ذخیره جهت ویرایش رکورد جاری را انتخاب می کنید ، موراد موردنیاز را تغییر داده و *
 .را بزنیدکلید حذف برای حذف  رکورد  جاری  *

برای تغییر وذخیره مشخصات مالی بعد از تغییرات کلید  
 ذخیره را بزنید 

1397فروردین   

 هر سال باید سال مالی را تنظیم کنید *** 
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 را بزنیدکلید ذخیره  را بزنید  سپس اطالعات مربوطه راوارد نموده و کلید اضافه جهت اضافه کردن هر یک از اجزاء چارت ابتدا   *
 را بزنید کلید ذخیره برای ویرایش هر مورد نیز بعد از انتخاب و تغییرات  رکورد جاری *

1397فروردین   
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 را بزنیدکلید ذخیره  را بزنید  سپس موارد ذیل وارد نموده و کلید اضافه جهت اضافه کردن  تنظیم اطالعات نرخنامه جدید   ابتدا   *
 را بزنید کلید ذخیره برای ویرایش رکورد جاری آن را انتخاب کنید موراد الزم را تغییر داده و * 

1397فروردین   
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 .ضروری می باشد و باید شخص مالک انتخاب شود  را بزنید ضمنا موادری مثل کلید ذخیره  جهت ثبت ملک  جدید موارد ذیل وارد نموده و *
 را بزنید کلید ذخیره برای ویرایش موراد الزم را تغییر داده و * 

برای اضافه کردن شخص 
 جدید کلیک کنید

نمایش مشخصات شخص انتخاب 
 شده

برای جستجوی اشخاص کلیک 
 کنید

1397فروردین   

برای چاپ مشخصات 
ملک نیز این قسمت 

 استفاده کنید
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بالفاصله بعد از ثبت نهایی  مشخصات ملک یه رکورد فایل در این بخش اضافه می شود و در صورت نیاز میتوانید تغییرات الزم مثل تغییر   
را بزنید و  اضافهنیز دکمه مشخصات ملک برای این فایل جدید را بزنید برای اضافه کردن  ذخیرهوضعیت فایل  را اعمال نموده و دکمه 

 را بزنید ذخیره  را وارد کنید و دکمه شرحو  مبلغع فایل  ، اطالعات نو

برای اضافه کردن شخص 
 جدید کلیک کنید

نمایش مشخصات شخص انتخاب 
 شده

برای جستجوی اشخاص کلیک 
 کنید
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بازدید بفرستید تا قیمت  ای برای اینکه بتوانید ملکی که مشتری اطالعات داده و ثبت کردید از صحت  اطالعات آن مطلع شوید میتوانید مشتری را همراه با یک مشاور بر
 .کنید کارشناسی یک رکورد ثبت و مشخصات آن را تکمیل تر کند برای ثبت این حالت میتوانید بخش 

را کلیک کنید و در این بخش اگر  چارت سازمانی نشان داده شود بخش پنجره تنظیمات را می زنید تا آیکن آدمک جلو کادر مشاور رو می زنید بعد با اضافه ابتدا کلید  -1
دابل کلیک کنید تا این مشاور انتخاب شود  در غیر اینصورت می توانید همانجا ابتدا مشاور جدید را ثبت کنید بعد انتخاب و  سطرمشاور ثبت شده دارید انتخاب و روی آن 

 .دابل کلیک کنید 

1397فروردین   

کلیک کنید تا  ذخیرههم       توضیحات بازدید رو بنویسید و  روی دکمه  شرحدر کادر ظاهر می شود بخش اطالعات مشاور انتخاب شده بعد از دابل کلیک 
 .این کارشناسی ثبت شود 
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توانید از   می برای  ثبت بازدید هایی که از ملک انجام میشود حتما این بازدید ها با یک مشاور و یا خود مدیر امالک همراهی میشود برای ثبت این وقعه
 :بخش سرویس استفاده کنید  به صورت ذیل 

را کلیک کنید و در این بخش اگر مشاور ثبت چارت سازمانی نشان داده شود بخش پنجره تنظیمات را می زنید تا آیکن آدمک جلو کادر مشاور رو می زنید بعد با اضافه ابتدا کلید  -1
 .د نیدابل کلیک کنید تا این مشاور انتخاب شود  در غیر اینصورت می توانید همانجا ابتدا مشاور جدید را ثبت کنید بعد انتخاب و دابل کلیک ک سطرشده دارید انتخاب و روی آن 

ت متقاضی را ثبت کنید تا بعد بتوانید عادکمه آدمک جلوی کادر کد درخواست متقاضی را کلیک کنید تا متقاضی که میخواهد بازدید کنید را  انتخاب کنید البته حتما باید ابتدا اطال -2
 .آن را انتخاب کنید 

میتوانید  جستجو کنید و پیدا کنید بعد از پیدا کردن نام خانوادگی و د طرف حساب ، ک کدملی، شماره همراه باز می شود شخص متقاضی رو با پنجره اشخاص با زدن روی آدمک  -3
 .نام خانوادگی متقاضی حک شود  م ودر جدول اطالعات متقاضی  سطر مربوط به متقاضی ر انتخاب و روی آن دابل کلیک کنید  تا این متقاضی انتخاب شود و در بخش سرویس کد و نا

 .استفاده کنید چاپ  برگه بازدید برای پرینت برگه بازدید هم می توانید از دکمه .را بزنید تا یک سرویس برای این ملک ثبت شود  ذخیرهجهت  و شرح را وارد کنید و کلید -4

1397فروردین   
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را سیستم انتخاب کند بعد با پر کردن اتوماتیک مبلغ و نوع قرارداد بزنید تا برحسب اطالعات فایل ثبت شده  اضافهروی دکمه قراداد جدید برای ثبت •

 .شود یک کورد قراداد ثبت را بزنید تا  ذخیرهدر صورت نیاز  ، کلید کد رهگیری و شماره سریال هلوگرام و بخش شماره قراداد 
رکورد ثبت شده وپرینت فاکتور ها باید ابتدا روی  ttmsتکمیل قرارداد و محاسبه کمیسیون متعاملین و سهم مشاور و ثبت اتوماتیک در فایل فروش برای •

بزنید و در پنجره ی باز شده می توانید اقدام نهایی قرارداد را انجام تکمیل قرارداد کلیک کنید تا قراداد مورد نظر انتخاب شود سپس روی کلید قرارداد 
 دهید 

پرینتی سامانه  را وارد کنید و تکراری نباشد به دلیل اینکه شماره قرارداد همان شماره ای که در قرارداد شماره قرارداد برای ثبت قرارداد حتما *** •
باید باشد زمانی که قرارداد در سامانه ثبت نشده یک شماره برای همه قراداد ها یتان وارد کنید تا مشخص شود برای کدام قرارداد هست کد رهگیری 

 بعدا میتوانید با ثبت در سایت کد رهگیری شماره قراداد را گرفته تغییر دهید 

 مشخصات اصلی ملک

 امکانات بیشتر،فایل ، کارشناسی، سرویس و قرارداد

 چندرسانه ای و نقشه

1397فروردین   
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نوع  و  هویترا بزنید و  بعد  کلید اضافه به صورت اتوماتیک طرف اول قرارداد با توجه به مشخصات مالک ثبت می شود و برای ثبت طرفین دیگر  : ثبت طرفین قرار داد . 1
 .  را بزنید کلید ذخیره کلیک کنید تا قدرالسهم را محاسبه کند برای تایید  کلید محاسبه را مشخص کنید و روی  قدرالسهمو طرفین 

 ttmsدکمه تأیید و ثبت  در   را بزنید بعد نام استان و شهرستان و نحوه پرداخت را انتخاب کنید سپس رویچک باکس درج در فایل فروش  ttmsبرای درج در فایل فروش 
 .کلیک کنید  

1397فروردین   
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و انتخاب مشاور ی که در کمیسیون این قرارداد  بخش چارت سازمانی  ورود بهپنجره تنظیمات و باز شدن  اضافهبرای ثبت سهم مشاور امالک نیز می توانید با زدن کلید -2
 را بزنید  کلید ذخیره آن در کادر آن حک میشود و اگر توضیحات خاصی الزم باشد بنویسید و در آخر سمت و درصد و نام و نام خانوادگی سهم دارد اطالعات 

 را بزنید   TTMSتأیید و ثبت دررا انتخاب کنید و کلید نحوه پرداخت را کلیک کنید و تیک درج در فایل فروش نیز وان هزینه در فایل فروش برای ثبت سهم مشاور به عن-3
 فایل فروش ارسال شده و قرمز  به  2فایل فروش ارسال شده حالت سبز به -1فایل فروش دو حالت دارد -4
 .برای تغییر این حالت می توانید از کلید های متناظر بخش طرفین و سهم مشاور استفاده کنید - 5

 . را بزنید کلید فاکتور برای چاپ رسید .      *** را بزنید کلید حذف برای حذف طرفین 
 را بزنیدکلید رسید برای پرینت رسید نیز 

1397فروردین   
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 را کلیک کنید کلید دریافت و ثبت مبلغ دریافتی برای ثبت دریافت مبلغ کمیسیون ،  -1
 استفاده کنید  پرداختبرای پرداخت و ثبت مبلغ پرداختی به مشاور نیز می توانید از  دکمه -2

می شوید که مشخصات شخص ثبت شده و پنجره پرداخت و دریافت و با تأیید آن وارد یک پیام ایجاد سند جدید نشان داده می شود  بعد از زدن این دکمه ها ،
 ادامه در صفحه بعدی .ثبت می شود صفر  پرداخت با مبلغ/ یک سند دریافت 

1397فروردین   
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 و مانده عددی رو نشون میده که در بخش تکمیل قرارداد انتخاب کرده بودید  . وقتی این پنجره باز شد شما یک ردیف در بخش سند اصلی دارید  ولی مبلغ صفر هست. 
  شماره رو  بزنید بالفاصله مبلغ مانده داخل کادر مبلغ در بخش نقدی حک میشه و فقط باید کلید اضافه نوع تراکنش رو انتخاب میکنید و بخش تراکنش ها برای تکمیل سند پرداخت و یا دریافت  در

 .را بزنید کلید ذخیره وارد کنید و کادر شماره تراکنش هست را در تراکنش روی برگه پرینتی از پوز 
 را وارد کنید و کلید سریال چک کادر شماره سریا ل چک رو بزنید بعد در اضافه  را کلیک کنید تا باز شود و ابتدا کلیدچک ( بخش)تب برای ثبت پرداخت چکی نیزEnter  را بزنید

 .پس چک باید در بخش مدیریت چک قبال  ثبت شده باشد.*** را بزنید«  ذخیره»در صورت وجود اطالعات چک نمایش داده می شود برای ثبت این چک کلید 
 را بزنید کلید تأیید مبلغ نهایی برای اتمام و نهایی شدن عملیات پرداخت یا دریافت در آخر. 
 در همان تأیید  باز شود  با انتخاب طرف حساب و زدن کلید اشخاصبزنید تا پنجره انتخاب « نمایش تراکنش های طرف حساب خاص »برای نمایش تراکنش های طرف حساب ها ،کلید

 .     برای آن طرف حساب نمایش داده می شودتراکنش های دریافت  یا  پرداخت پنجره تمام 
 ***                بعد از انجام صحیح پرداخت 

1397فروردین   
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 را بزنید  کلید حذف را بزنید  برای حذف کلید ذخیره برای ثبت متقاضی موارد زیر را  وارد کنید و شخص را انتخاب کنید در آخر 

را بزنید  «+»برای درج محله جدید ابتدا نام محله را وارد کنید سپس کلید 
کلیک کنیدعالمت قلم برای ویرایش نیز نام را تغییر داده روی   

1397فروردین   
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برای دیدن تمام پرونده های ثبت شده نیز ابتدا   *کلیک کنید   کلید جستجو سپس بر روی  ...  ومنطقه یا  محلهیا شماره پرونده  برای جستجو فیلتر های مورد نظر را وارد کنید مثل *
کلید پرونده مورد نظر را انتخاب می کنیم و بر روی  لیستبرای حذف یک پرونده ا ز **.   کلید جستجوی دیگر را می زنیم که تمام فیلتر ها حذف شود سپس کلید جستجو را می زنیم 

 .جلوگیری می کند داشته باشد ابتدا باید آنها حذف شوند تا بعد بتوان پرونده را حذف کرد وگرنه از حذف ر مجموعه مثل قرارداد یا فایل اگر پرونده زی. کلیک می کنیم حذف 
 را بزنید آیکن اکسل برای استخراج اطالعات  به اکسل  

 کلید روی متقاضی یا  ملک جزئیات نمایش برای
 کلیک دابل موردنظر سطر روی یا بزنید جزئیات

  کنید

 متقاضی یا مالک کامل مشخصات دیدن برای
   بزنید را شخص مشخصات کلید

 های دکمه روی جستجو نوع  روی سوئیچ برای
  بزنید متقاضی و ملک رادیویی
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برای حذف *را بزنید « +»کلید برای اضافه *برای جستجوی شخص می توانید برحسب کدملی نام خانوادگی و شماره همراه  شخص جستجو کنید ***
برای لیست دریافتی و پرداختی و صورتحساب هم می توانید از کلید های * را بزنیدکلید اطالعات فردی  برای نمایش اطالعات شخص *را بزنید کلید حذف 

 را بزنید کلید اکسل برای استخراج این اطالعات به اکسل ابتدا یکی از جداول را به عنوان منبع انتخاب کنید بعد *مربوطه استفاده کنید 

1397فروردین   
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اطالعات فردی   وقتی روی فرم صفحه قبل  یعنی فرم اشخاص و جستجوی آنها   برای ثبت و ویرایش اطالعات شخص از این فرم استفاده می شود  در***
ابتدا موارد ضروری را وارد کنید بعد .باز می شود ثبت شخص جدید بزنید این فرم برای « +»کلید این فرم برای ویرایش اطالعات شخص باز می شود اگر 

 را بزنید کلید ذخیره 

1397فروردین   
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 برای  ارسال ساده تر قرارداد های ثبت شده در این فرم می توانید قرارداد های تاریخ معین و سه ماه مشخص شده را فیلتر کنید 
 . مشخص شده است و قراردادهای ارسال نشده با رنگ قرمز قراردادهایی که ارسال شده  به رنگ سبز در این لیست 

 .این قرارداد به فایل فروش ارسال و ثبت می شود  ttmsتأیید و ثبت درو در آخر زدن کلید نحوه پرداخت   و استان و شهرستان و انتخاب درج در فایل فروش  با استفاده از کلید 
 می توانید لیست را به اکسل بفرستید کلید اکسل از فیلتر های موجود نیز برای رسیدن به قرارداد مورد نظر می توانید استفاده کنید                       و با  •



29 

  

ابتدا باید یکبار اطالعات مشخصات مؤدی قراداد ثبت شود در این بخش بعد ثبت اطالعات واحد صنفی خود و اطالعات مالیاتی روی ثبت فایل فروش برای 
 را بزنید کلید ذخیره در اکسس 
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 را بزنیدکلید حذف   حذف فصلبرای . *** ایجاد کردکلید اضافه  به روش دستی ابتدا باید فصل را  مشخص کرد وبا ( درآمد)برای ثبت فاکتور های فروش
 قسمت فاکتور و وارد کردن موارد مربوط به فاکتور و زدن کلید ذخیره اطالعات هر فاکتور ثبت می کنیم کلید اضافه بعد با استفاده از 

 بزنید کلید ارسال به اکسل  برای ارسال به اکسل نیز می توانید روی ** 
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 را بزنیدکلید حذف   حذف فصلبرای . *** ایجاد کردکلید اضافه  به روش دستی ابتدا باید فصل را  مشخص کرد وبا ( درآمد)برای ثبت فاکتور های فروش
 قسمت فاکتور و وارد کردن موارد مربوط به فاکتور و زدن کلید ذخیره اطالعات هر فاکتور ثبت می کنیم کلید اضافه بعد با استفاده از 

 بزنید کلید ارسال به اکسل  برای ارسال به اکسل نیز می توانید روی ** 

 برای حذف  رکورد جاری را انتخاب و این کلید را بزنید
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 را بزنیدکلید حذف   حذف فصلبرای . *** ایجاد کردکلید اضافه  به روش دستی ابتدا باید فصل را  مشخص کرد وبا ( هزینه)برای ثبت فاکتور های خرید 
 قسمت فاکتور و وارد کردن موارد مربوط به فاکتور و زدن کلید ذخیره اطالعات هر فاکتور ثبت می کنیم کلید اضافه بعد با استفاده از 

 بزنید کلید ارسال به اکسل  برای ارسال به اکسل نیز می توانید روی ** 

 برای حذف  رکورد جاری را انتخاب و این کلید را بزنید
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 را بزنیدکلید حذف   حذف فصلبرای . *** ایجاد کردکلید اضافه  به روش دستی ابتدا باید فصل را  مشخص کرد وبا ( هزینه)برای ثبت فاکتور های خرید 
 قسمت فاکتور و وارد کردن موارد مربوط به فاکتور و زدن کلید ذخیره اطالعات هر فاکتور ثبت می کنیم کلید اضافه بعد با استفاده از 

 بزنید کلید ارسال به اکسل  برای ارسال به اکسل نیز می توانید روی ** 

 برای حذف  رکورد جاری را انتخاب و این کلید را بزنید
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برای  ذخیره فایل پرسیده می شود مسیر را انتخاب کنید و بازدن کلید های زیر مسیری به دارایی فایل اکسس الزم است که  TTMSبرای ارسال فایل فروش 
 کنید تا فایل کپی شود  تایید

1397فروردین   
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«  دسترسی  ثبت»دسترسی نوشتنی و یا ثبت و ویرایش -2« دسترسی فرمها»دسترسی خواندنی و یا نمایش  -1 مدیریت دسترسی که دو نوع دسترسی *** 
 کلید حذف   برای حذف *** کلید اضافه    برای اضافه کردن کاربر جدید *
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 برای پشتیبان گیری کافیست روی کلید پشتیبان گیری با فایل اصلی دیتا بیس رو بزنید 
پنجره باز شده مسیر  را انتخاب کنید و تأیید کنید تا عملیات کپی از برای کپی فایل پشتیبان بر روی فلش یا مسیر های دیگر میتوانید از کلید انتقال آخرین پشتیبان فایل دیتا بیس بر روی فلش  را بزنید و 

 انجام شود و یا می توانید به مسیر پیش فرض مشخص شده رفته و مستقیما خود کپی را انجام دهید
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 مدیریت بانک ها و حذف و اضافه آنها 

 مدیریت صندوق و حذف و اضافه صندوق

 عملیات صندوق شامل دریافت و پرداخت تراکنش ها و ریز تراکنش ها

 دسترسی سریع به انجام عملیات دریافت

عملیات پرداختدسترسی سریع به انجام   

جستجوی چک ها 
ی ثبت شده و 
فیلتر برحسب 

 وضعیت و غیره

مدیریت چک ها و صدور و 
دریافت چک  و جستجوی 

  آنها
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 باز شود  با انتخاب طرف حساب و زدن کلید تأیید در همان ( طرف حساب)اشخاصبزنید تا پنجره انتخاب را می زنیم بعد دریافت  جدید /کلید سند پرداخت برای ثبت سند پرداخت یا دریافت ابتدا
 وآماده ثبت تراکنش های نقدی و چکی می باشد که از تب های نقدی و چک می توانید استفاده کنید. ایجاد می شود( صفر) 0سند جدید برای آن شخص  با مبلغ پنجره 

را می زنیم ذخیره  و مبلغ و سریال و مشخصات دیگر را وارد کرده و کلید اضافهنقدی کلید ( بخش)در تب نقدی   برای ثبت نوع. 
 رو بزنید بعد در کادر شماره سریا ل چک سریال چک را وارد کنید و کلید اضافه  را کلیک کنید تا باز شود و ابتدا کلیدچک ( بخش)تب برای ثبت پرداخت چکی نیزEnter  را بزنید

 .  را بزنید«  ذخیره»در صورت وجود اطالعات چک نمایش داده می شود برای ثبت این چک کلید 
 را بزنید کلید تأیید برای اتمام و نهایی شدن عملیات پرداخت یا دریافت در آخر. 
 بزنید تا پنجره انتخاب اشخاص باز شود  با انتخاب طرف حساب و زدن کلید تأیید در همان « نمایش تراکنش های طرف حساب خاص »نمایش تراکنش های طرف حساب ها از کلید

 .                    پنجره تمام تراکنش های دریافت  یا  پرداخت برای آن طرف حساب نمایش داده می شود

1397فروردین   
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 .را بزنید « ذخیره »و در انتها کلید . وارد کنید ( صفر) 0را بزنید بعد مشخصات و موجودی اولیه صندوق را « اضافه» برای ثبت صندوق جدید کلید
 .کلیک کنید « ذخیره»نام صندوق را وارد کرده و روی کلید ویرایش  برای

همیشه ابتدای سال جدید اتوماتیک فعال میشود و تا زمانی که انتقال انجام نشده باقی می ماند حتما باید ابتدای انتقال موجودی صندوق به سال جدید  بخش
 بزنید تا برنامه برای سال مالی جدید آماده شود موجودی صندوق سال این دکمه را با دقت در 
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 .بالفاصله موجودی صندوق و تراکنش ها و ریزتراکنش های آن را مشاهده کنید نام صندوق،  مورد نظر از بخش صندوق  در این پنجره می توانید با انتخاب
 .از کلید های خاص خود استفاده کنید  دریافتو  پرداختبرای انجام عملیات 
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 بخش مدیریت بانک ها میتوانید بانک های که در بخش های برنامه استفاده می کنید را اضافه و حذف کنید یا نام آنها را ویرایش کنید 
 .  بانک جدید ایجاد می شود « ذخیره»را بزنید و با وارد کردن نام بانک و زدن کلید « اضافه»برای ثبت بانک جدید کلید 

 .این عمل را انجام دهید« ذخیره»مورد نظر و تغییر اطالعات آن و زدن کلید ردیف بانک برای ویرایش نیز می توانید با انتخاب 
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 در این قسمت مواردی که نیاز به محاسبه ی یک مشاور امالک می باشد می توان استفاده کرد ***
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 برای ارسال اس ام اس به اشخاص از این بخش نرم افزار استفاده کنید ***
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 اشخاص از این بخش نرم افزار استفاده کنید ارسال ایمیل به برای ***

1397فروردین   



47 

  

 . کلیک کنید تا پنجره انتخاب فایل عکس باز شود و در این پنجره به مسیر عکس مورد نظر خود رفته و آن را انتخاب کنید « تغییر عکس زمینه»برای تنظم عکس پشت زمینه نرم افزار روی گزینه 
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 ثبت و ویرایش و گزارش گیری از فاکتور های خرید و هزینه 
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 گزارش های پرینتی 
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 لیست پیام های ارسالی و دریافتی   –ارسال پیام 
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 برای ارسال پیام شماره همراه مشاورامالک را در بخش مقصد همراه با صفر وارد کنید 
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 لیست پیام های ارسالی و دریافتی   –ارسال پیام 
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فرم نمایش پیام 
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.info@mkpapp: ایمیل 

1397فروردین  52  

mailto:benyamin90t@gmail.com
mailto:benyamin90t@gmail.com
mailto:benyamin90t@gmail.com

