
1 
 

 

نوع شخص، )ابتدا  الزم  است از تکمیل بودن اطالعات عمومی مشتری یا فروشنده اطمینان حاصل شود -1

در ....(کد اقتصادی، شماره ثبت و شناسه ملی و آدرس، نام کشور،شهر، استان وفروشنده ،نوع مشتری، 

داده شده و از ادامه  خطا دن اطالعات هنگام تهیه گزارش فروش یا خریدصورت عدم تکمیل بو

 .جلوگیری می گردد عملیات

در تکمیل مشخصات مشتری اگر شخص حقیقی و از نوع مصرف کننده نهایی باشد ، الزم است نام و  -2

چنانچه نمی توانند نام را از نام خانوادگی جدا کنند . از  یکدیگر جدا شوند " * "نام خانوادگی آن با

 .کنندآنرا در فیلد نام اختصاری پر می توانند نام

، سرفصل حساب مربوط به هر ...  برگشتی ها فاکتور فروش و ،در فرم های رسید خرید، فاکتور خرید  -3

 .وارد شودشماره 

با ساختار ( هر فصل ) در بازه زمانی مورد نظر را ابتدا الزم است گزارش فروش یا خریدبرای تهیه فایل  -4

 .دانتخاب نموده و گزارش را تهیه نمو 69

وجود دارد  "خروجی دارایی"گزارش آیکنی با عنوان  قسمت باالی صفحه بعد از تهیه گزارش، در  -5

تهیه آنها  (69مثال ساختار )مشخصات مورد نیازو با   Accessبا فرمت  که با استفاده از آن فایل دارایی

 .و درمسیر مورد نظر ذخیره می گردد

سمت مربوط و وارد قرا اجرا نموده (رت معامالت فصلی سامانه آفالین ارسال صو)  TTMSنرم افزار   -9

دقت شود که همیشه نرم افزار مذکور آخرین نسخه باشد و اگر نیست از روی . ) شوید 69به سال 

 . (آخرین نسخه دانلود شود  ،مالیات ملیات الکترونیکی سایت ع

 .  را باز نمایید یافتی از سیستمدر سامانه آفالین در قسمت انتخاب فایل اکسس ؛ فایل در  -7

ری شده را جهت صحت سنجی انتخاب معامالت فصلی بارگزا ،از قسمت مشخصات و صحت سنجی  -8

 .   نمایید

در این قسمت پیغام داده میشود که باید  ورود اطالعات سیستم در صورت وجود خطا و یا نقص در -6

 .برطرف شده و مجددا فایل اکسس تهیه و بارگزاری گردد 

 انبار و تدارکات فروش، سیستم در فروش و خرید فصلی گزارش سازی آماده راهنمای
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ارسال اطالعات فروش را  ،صحت سنجی و ارسال شده ، وارد قسمتودرصورت عدم وجود خطا  -11

العات را به اط ،ت الکترونیکیکد کاربری و رمز عملیاو پس از بررسی داده ها از طریق  انتخاب نموده

 .  سازمان ارسال نمایید

العات ارسال شده روی سایت شده و اط( آنالین)فصلی  پس از یک روز وارد سامانه صورت معامالت -11

 .نماییدرا ثبت نهایی 
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