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 گردان افزار تنخواه معرفی نرم
 

نرم افزار تنخواه گردان ابزاری است برای کمک به تنخواه داران؛ افرادی که مورد اعتماد و امین شرکت هستند و 

و به صورت دوره ای  کردهشرکت وجوهی را به امانت در اختیارشان قرار میدهد تا بخشی از هزینه ها را پرداخت 

 گزارشی از آن را ارائه دهند.

را در نرم افزار تنخواه گردان ثبت کنید و در هر لحظه گزارش یا صورت وضعیت  شما می توانید همه هزینه ها

به عالوه می توانید گزارش های  .آماده و برای مدیر یا کارفرما ارسال کنیدبه سادگی تنخواه را با چند کلیک 

ی ا به حال چه مبلغگزارش مانده وجه نقد و یا گزارش طبقه بندی مخارج را مشاهده کنید؛ اینکه ت مانندمتنوعی 

برای هزینه حمل یا برای ملزومات اداری پرداخت کرده اید؛ یا اینکه چه سهمی از این ملزومات اداری مربوط به 

 هر یک از قسمت های شرکت بوده است.

 

 پنل های نرم افزار تنخواه گردان:
توسط شخص تنخواه دار برای ثبت اطالعات که  پنل تنخواه داری. ر تنخواه گردان دارای دو پنل استنرم افزا

 اعضای تیم و اطالعات ارسالی آنها استفاده می شود.ای مدیریت که بر پنل مدیریتاستفاده می شود و 

 

 ثبت نام و شروع کار:
کافیست بعد از نصب اپلیکیشن و یا ورود به سایت ثبت نام در نرم افزار تنخواه گردان رایگان است و برای اینکار 

رقمی وارد کرده و  5واه گردان، وارد صفحه ثبت نام شده و در آنجا شماره موبایل و یک رمز دلخواه حداقل تنخ

دکمه تایید را بزنید. بعد از این کار یک کد تایید برای شماره شما پیامک می شود که با وارد کردن آن، ثبت نام 

 شما کامل شده و وارد برنامه می شوید.

 افزار تنخواه گردان بسیار ساده است و تنها در سه قدم خالصه میشود:فرایند کار با نرم 

 شود( مبالغی که بابت شارژ از مدیر یا کارفرما دریافت میمانند ثبت دریافت ها )  -1
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 همه خریدها و هزینه های پرداختی(  مانندثبت پرداخت ها )  -2

یا  pdfو می توانید به صورت فایل  آماده می کند آن راکه نرم افزار  به صورت خودکار  ؛ایجاد گزارش تنخواه -3

ر داخل پنل تا د نماییدارسال  تیم برای مدیریت ا به صورت سیستمیاکسل برای دیگران ارسال کنید و یا مستقیم

 مدیریتی خود مشاهده کند.

متصل شود و  اطالعات را مستقیما  شرکت نرم افزار تنخواه گردان این امکان را دارد که به نرم افزار های حسابداری

وارد نرم افزار کند و یا اطالعات هر تنخواه را مطابق فرمت نرم افزار حسابداری دلخواه شما خروجی دهد تا دیگر 

 د.کنبه صورت دستی وارد نرم افزار را  الزم نباشد واحد حسابداری همه این اطالعات

ان به تقویم کاری آن اشاره کرد. تقویمی که میتوانید در آن از دیگر امکانات نرم افزار تنخواه گردان میتو

های روزانه یا گزارش هایتان را بنویسید، یادآور ثبت کنید و یا کارها و فعالیت هایی که باید توسط یادداشت

لحظه  هشما  یا دیگران انجام شود را ثبت کنید تا در تاریخ مورد نظر در برنامه کاری شما اطالع داده شود و شما ب

 از آخرین وضعیت آن کار مطلع باشید.

 

 «تنخواه گردان، دستیار هوشمند شما»
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 داری معرفی پنل تنخواه
اگر شما تنخواه دار هستید و می خواهید تراکنش های مالی خود را ثبت و گزارش گیری کنید، الزم است از پنل 

 ثبت کنید و گزارشکلیه دریافت ها و پرداخت های خود را توانید  می اینجا شمادر تنخواه داری استفاده کنید. 

 .های مورد نظر را دریافت و یا چاپ نمایید

 ثبت اطالعات

 ثبت دریافت ها :-

پول هایی که از کارفرما یا مدیر دریافت  .در نرم افزار تنخواه گردان کلیه دریافت ها به دو گروه تقسیم شده اند

طبقه بندی شده اند و پول هایی که بابت مرجوع کردن یک خرید از فروشنده می شوند به نام شارژ تنخواه 

  .دریافت می شوند به نام برگشت خرید طبقه بندی شده اند

 دریافت مراحل زیر را طی کنید: اطالعات برای ثبت

 .کلیک کنیددر پایین صفحه  دکمه  بر روی-1
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شرح دریافت و همچنین . مبلغصفحه ای که مشاهده میکنید در   .دکمه ثبت دریافت کلیک کنیدبر روی سپس -2

با دکمه "افزودن هشتگ ها" را وارد کنید.  رض بر روی تاریخ امروز قرار داردتاریخ ثبت که به صورت پیش ف

ر دهمینطور می توانید تصاویر فیش های واریزی را هم پیوست نمایید. .گذاری کنید  برچسبتراکنش خود را 

 .انتخاب کنید می باشد را شارژ تنخواه و یا برگشت خریدکه  ادریافت ر انتها موضوع

 

 ( رسید تراکنش خود را چاپ کنید.میتوانید با آیکون خروجی ) در صفحه خالصه دریافت همچنین-3

 

 

 ثبت پرداخت ها: -

توانند  پرداخت ها می. برای ثبت خرید ها و هزینه های پرداخت شده از قسمت پرداخت ها استفاده کنید

 .بابت خرید یا پرداخت هزینه بوده و یا بابت عودت مانده تنخواه به مدیر یا کارفرما باشند

 برای ثبت اطالعات پرداخت مراحل زیر را طی کنید:
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 کلیک کنید.در پایین صفحه    دکمه   بر روی-1

 

 .دمبلغ و شرح خرید را وارد کنی ای که مشاهده میکنید در صفحه .سپس بر روی دکمه ثبت پرداخت کلیک کنید-2

با دکمه "افزودن هشتگ  همچنین تاریخ ثبت که به صورت پیش فرض بر روی تاریخ امروز قرار دارد را وارد کنید.

  .نماییدهمینطور میتوانید فاکتورهای خریدتان را پیوست  گذاری کنید. برچسبها" تراکنش خود را 
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ی زمان. باشد را تعیین کنید همان پرداخت هزینه و یا عودت تنخواه می می توانید موضوع پرداخت کهشما  -3

 می توانید پرداخت خود را طبقه ،قسمت ریز اقالم و طبقه بندی، با فعال کردن که پرداخت هزینه را انتخاب کنید

 کنید.طبقه بندی  جداگانه شما می توانید ردیف های بیشتری ایجاد و هر کدام رانمایید. بندی و یا ریز 

 

 

نه مثل هزی؛ ر اساس سرفصل یا موضوع اون هزینهحساب ها را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد. دسته اول ب

ی برا الرکز هزینه یا محل مصرف آنهاست مثبر اساس م رناهار، هزینه پیک، هزینه حمل و ... و دسته بندی دیگ

تعریف کنید و یا در کارهای عمرانی و ساختمانی، را  کارهای اداری می توانید واحد حسابداری، واحد فروش و...

را تعریف کنید تا بعدا بتوانید گزارشی از ریز هزینه های انجام شده برای یا فعالیت های آن پروژه  اسم پروژه ها

و مراکز هزینه را می توانید در قسمت تنظیمات انجام بدید  آن پروژه را مشاهده کنید. تعریف کردن سرفصل ها

عالمت اب انتخبا  کنید و سپس سرفصل مورد نظرتان رایا در هنگام طبقه بندی بر روی انتخاب سرفصل کلیک و 

همچنین در داخل نرم افزار تنخواه گردان یک سری سرفصل حسابهای پیش فرض تعریف  ایجاد کنید. 

روی گزینه استفاده از سرفصل های پیش بر برای این کار  .د می توانید از آنها استفاده کنیدشده که اگر بخواهی



نتنخواه گردا اپلیکیشن موبایل نرم افزار راهنمای  

 
8 
   Tankhahgardan.com  

که احساس می کنید مورد را  م از مواردافرض کلیک کنید تا لیست موارد موجود نمایش داده شود. حال هر کد

 جاد شود. و دکمه تایید را بزنید تا برای شما ایاز حالت انتخاب خارج کنید  نیاز شما نیست
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نتخاب ابر روی انتخاب مرکز هزینه کلیک کنید و سپس مرکز هزینه مورد نظرتان را با  نیزبرای ایجاد مرکز هزینه 

 .ایجاد کنید     عالمت

 

کلیک   بر روی عالمت زمانی که :توانید به دو روش عمل کنید مینمایید ذخیره حال برای اینکه فرم خود را  -6

ه ک این کار برای راحتی کاربرانی .شود شود و یک فرم خام دیگر برای شما ایجاد می فرم جاری ذخیره می نمایید،

 کلیک نمایید،  بر روی عالمتاگر همچنین  .میخواهند چندین فرم را پشت سر هم ذخیره کنند مفید است

  شده و بسته می شود.تنها فرم جاری ذخیره 

 ( رسید تراکنش خود را چاپ کنید.با آیکون خروجی ) در صفحه خالصه پرداخت میتوانید
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 گزارش تنخواه:ایجاد 

برای اینکه از روی اطالعات دریافت ها و پرداخت هایی که ثبت کرده اید، گزارش یا صورت وضعیت تنخواه تهیه 

 :مراحل زیر را طی کنید کنید کافیست

 کلیک کنید.  در پایین صفحه بر روی دکمه -1

 

 

 خالصه گزارش حال در صفحه ای که مشاهده میکنید سپس بر روی دکمه ایجاد گزارش تنخواه کلیک کنید. -2

تنخواه شما شامل مانده از تنخواه قبل، جمع دریافت های این تنخواه، جمع پرداخت های این تنخواه  و مانده 

ی تنخواه و مربوط به دوره ( ، تنظیماتبا آیکون تنظیمات )تنخواه به شما نشان داده می شود.نهایی 

توضیحات مربوط به آن که در نسخه چاپی قابل مشاهده است ، قابل تنظیم است.با دکمه "فیلتر تراکنش ها " 

ریز  در قسمتدر گزارش تنخواه برای زمانی معین فیلتر کنید.برای درج شدن نید تراکنش های خود را نیز میتوا

ی ثبت شده به شما نمایش داده می شود که به صورت پیش فرض ها لیستی از پرداخت هاو دریافت ،اطالعات
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کافیست تیک  همه آنها در حالت انتخاب می باشند و هر کدام را که بخواهید در این گزارش تنخواه درج نشود

چ گزارش تنخواهی درج نشده تنها مواردی در این لیست نمایش داده می شوند که در هیکنار آن را بردارید.

  باشند.

مواردی که تیک آنها برداشته شده تا در این گزارش درج نشوند، هنگام ایجاد گزارش تنخواه بعدی دوباره آورده 

تراکنش را درج نمایید و برای موارد بیشتر الزم است  2000خواهند شد.در هر گزارش تنخواه حداکثر می توانید 

ب همه موارد پرداخت یا دریافت کافیست انگشت چند گزارش تنخواه ایجاد کنید.برای انتخاب و یا عدم انتخا

 نگاه دارید.«  ریز اطالعات دریافت»یا « ریز اطالعات پرداخت»خود را بر روی عنوان 

 و اگر این فرم را تایید کنید گزارش تنخواه شما به صورت خودکار ساخته می شود.
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فایل گزارش تنخواه را دریافت و آن را چاپ . ( ) در این صفحه می توانید با کلیک بر روی آیکون خروجی-3

می توانید گزارش را ویرایش، لغو و یا به صورت درون برنامه ای (  )نمایید. همچنین با کلیک آیکون نقطه چین

 .ارسال کنیدکه با این کار گزارش تنخواه شما به همراه تمامی تصاویر پیوست آن برای مدیریت ارسال می شود

رتی است که اطالعات خود را در شرکتی ثبت کرده باشید که از طرف کارفرما یا مدیر عضو آن البته این در صو

 شده باشید.

 

 ارش تنخواه الزم است بدانید: در ایجاد گز نکاتی که

دلخواه برای آن انتخاب کنید و گزارشات بعدی به  شروع در زمان ایجاد اولین گزارش تنخواه می توانید شماره -

 خودکار شماره گذاری می شوند.ت صور

گزارش های تنخواه تنها یک رونوشت از اطالعات شما هستند و با حذف آنها، دریافت ها و پرداخت های شما  -

 به تهیه گزارش نمایید. حذف نمی شوند و می توانید دوباره اقدام

اینکه گزارش تنخواه توسط مگر  ؛وجود ندارد به پنل مدیریت امکان ویرایش گزارشهای تنخواه ارسال شده -

 زگشت داده شودمدیر با
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 هاگزارش

 

 گزارش مرور حساب ها
 

 .ها استفاده کنید ثبت شده در نرم افزار تنخواه گردان میتوانید از گزارش مرور حساب اطالعاتبرای مشاهده همه 

 مراحل زیر را طی کنید: برای این کار

  بروید. قسمت گزارش ها به -1
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را انتخاب  همهو   دریافت ها ،پرداخت هازبانه های  یکی از .گزارش مرور حساب ها برویدبه سپس  -2

 کنید. 
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ا ب و که ثبت کرده اید را به تفکیک مشاهده کرده اطالعاتیتوانید تمامی  میدر گزارش مرور حساب ها  -3

با کلیک بر روی آیکون  . همچنینرا مشاهده نماییدآن  العاتای از اط ، خالصهبر روی هر کدامکلیک 

 . یا حذف نماییدو توانید تراکنش مورد نظر را ویرایش  می (در باالی صفحه ) نقطه چین

 

 

، براساس تاریخاطالعات امکان فیلتر کردن  ، در گزارش مرور حساب ها با کلیک بر روی آیکون فیلتر -4

 .میتوان آنها به صورت صعودی و یا نزولی مرتب سازی کرد نیزتراکنش ها وجود دارد و  شرح و یا مبلغ

 ن دریافت فایل های خروجی در قالبامکا  با کلیک بر روی آیکون دریافت فایل خروجیهمچنین 

PDF نسخه اکسل وجود دارددریافت  صورت با پیوست و بدون پیوست و یا به. 
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 گزارش طبقه بندی مخارج

 

ثبت شده را به صورت طبقه بندی شده بر اساس سرفصل حساب ها یا مراکز  اطالعات این گزارش میتوان در 

 .هزینه مشاهده کرد

 مراحل زیر را طی کنید: برای این کار

 بروید. قسمت گزارش هابه  -1
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بر کلیک با  و " مرکز هزینه "  "سرفصل حساب " های  در زبانه  .بقه بندی مخارج را انتخاب کنیدگزینه ط -2
در انتهای ردیف، میتوان ریز پرداخت های مرتبط با سرفصل مورد نظر را ()روی آیکون نقطه چین
آن سرفصل حساب بر حسب  اطالعات ، ن با کلیک بر روی نام سرفصل حسابمشاهده کرد و هم چنی

 قابل مشاهده است. مرتبط با آن مراکز هزینه 
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 فایل بدون جزئیاتخروجی 

 
 
 
 

 جزئیات فایل باخروجی 
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 گزارش هشتگ ها :
 

 گزارش هشتگ ها به دو گزارش عملکرد هشتگ ها و گزارش مرور هشتگ ها بخش بندی شده است.

 را انتخاب کنید.« هاگزارش هشتگ»به گزارش ها بروید و سپس گزینه  -1

 

 



نتنخواه گردا اپلیکیشن موبایل نرم افزار راهنمای  

 
20 
   Tankhahgardan.com  

 گزارش عملکرد هشتگ ها : -بخش اول

مشاهده میکنید که با انتخاب هر کدام، لیست تراکنش هایی که مانده هر هشتگ را به تفکیک در این گزارش  
مثال اگر هشتگ انتخابی نام یکی از بانک های حاوی هشتگ انتخاب شده است را با مانده آنها مشاهده میکنید.

 .نشان خواهد داده شدبانک  مرتبط با آن شما باشد تراکنش های

 دارد.وجود  نیزتراکنش ها  امکان فیلتر کردنهمچنین 

 

 



نتنخواه گردا اپلیکیشن موبایل نرم افزار راهنمای  

 
21 
   Tankhahgardan.com  

 گزارش مرور هشتگ ها :-بخش دوم

 در این گزارش گردش حساب هشتگ های مورد نظر را میتوانید مشاهده کنید.

 بوده است. صادراتش حساب آقای احمدی که از بانک گردیا به عنوان مثال گردش حساب اقای احمدی ،

تراکنش هایی قابل « انتخاب شده حاوی تمامی هشتگ های »با فعال کردن دکمه توجه داشته باشید که 
 مشاهده هستند که تمام هشتگ های انتخاب شده را دارا باشند.
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 تقویم
 

در تقویم برنامه تنخواه گردان کارهای روزانه خود و سایر اعضای تیم را برنامه ریزی و مدیریت کنید و گزارشی از 

 رویداد های خود ثبت نمایید .

 :و یا اختصاص فعالیت به اعضای شرکت برای ثبت یادداشت های روزانه، یادآور 

در تقویم نمایش داده شده در باالی صفحه، که پیش فرض بر روی تاریخ روز .به قسمت تقویم بروید  -1

 ,فعالیت  و یا یادداشتی برای امروز ثبت کرده باشید میتوانید مشاهده کنید ، جاری قرار دارد اگر یادآور 

 .برای روز های دیگر هم به همین صورت است 
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  .فعالیت و یا یادداشت جدید بر روی عالمت + در باالی صفحه کلیک کنید ,حال برای ثبت یادآور  -2

 

 

 

 

 ثبت فعالیت جدید
 

در قسمت ثبت فعالیت ها کارهای روزانه خود یا دیگران را ثبت نمایید تا هر لحظه بدانید در چه روزی چه 

 کارهایی را انجام دهید.

همچنین توجه داشته باشید کارهایی که به دیگران تخصیص میدهید، در قسمت اعالنات به ایشان اطالع رسانی 

 خواهد شد.
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تخصیص داده شود را انتخاب   در این صفحه ،عنوان فعالیت و تاریخ و شخصی که میخواهید این فعالیت به او 

 در صورت نیاز، توضیحات مورد نظرتان را وارد نماییدادآوری هم تعیین کنید و کنید و هم چنین میتوانید زمان ی

 و ذخیره کنید.

 

 ایجاد یادآور:
 

با ایجاد یادآور ها دیگر نگران فراموش کردن مسائل مهم نباشید . موضوع خود را ثبت کنید تا در زمانی که نیاز 

 دارید به شما یاداوری شوید.

نیاز است موضوع آن را بنویسیدو  تاریخ را هم که به صورت پیش فرض بر روی تاریخ  برای ایجاد یادآور جدید،

اگر میخواهید این موضوع در زمان  ,امروز است را مشخص کنید و همچنین ساعت یادآوری را هم تعیین کنید 

 های مشخصی به شما یادآوری شود ،تکرار یادآور را فعال کنید. 

 د:ار یادآوری در نظر گرفته شده اند، به این شرح می باشنهایی که برای تکرانواع دوره

 .تکرار روزانه: با انتخاب این گزینه، موضوع تعریف شده، همه روزه و در ساعت تعیین شده به شما یادآوری میشود
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و در ساعت تعیین  هفته در یک یا چند روز خاص تکرار هفتگی: با انتخاب این گزینه، موضوع تعریف شده، هر

 به شما یادآوری میشود. مثال هر یکشنبه و یا روزهای زوج شده

تکرار هر ماه: با انتخاب این گزینه، موضوع تعریف شده، هر ماه و در ساعت تعیین شده به شما یادآوری میشود. 

توجه داشته باشید که در این حالت دقیقا در همان روز تعیین شده در ماه یادآوری انجام می شود. مثال اگر بر 

 روزه است به شما یادآوری می شود. 31ام هر ماه تنظیم شود، فقط در شش ماه از سال که  31روی 

تکرار در آخر هر ماه: زمانی که این گزینه را انتخاب کنید اخرین روز هر ماه اعالن یادآوری را دریافت میکنید؛ فارغ 

  .روزه بودن آن ماه 31روزه یا  30از 

ه به یخ و ساعت تعیین شدتکرار ساالنه: با انتخاب این گزینه، موضوع تعریف شده، بصورت ساالنه و در همان تار 

 شما یادآوری میشود. مثل یادآوری تاریخ تولد دوستان و آشنایان.

 و در صورت نیاز، توضیحات مورد نظرتان را وارد نماییدو سپس فرم را ذخیره نمایید.
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 تعریف اطالعات پایه
 

 :ایجاد شرکت جدید
 

 .الزم است یک شرکت ایجاد کنید  پرداخت های خود را ثبت نمایید ابتداشما برای اینکه بتوانید دریافت ها و 

ا ساخته برای شم شرکت منالبته در نرم افزار تنخواه گردان پس از ثبت نام، به طور پیش فرض یک شرکت به نام 

 .میشود

کت جدید ایجاد تعداد شرکت ها در تنخواه گردان هیچ محدودیتی ندارند و شما می توانید به تعداد دلخواه شر 

 کنید. 

 :برای ایجاد شرکت جدید کافیست

  .، وارد منو شوید( ) منوی کناری آیکوندر صفحه اصلی با کلیک بر روی  -1
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 روی ایجاد شرکت جدید کلیک کنید. بر   -2

 

 .را وارد نمایید شرکتو نوع  تراکنش هاواحد ارزی  ،محل آن ،در  اینجا نام شرکت -3
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جدید این امکان وجود دارد که شما بتوانید سرفصل حسابهای یکی از شرکت های قبلی در زمان ایجاد شرکت 

خود را در شرکت جدید کپی کنید تا الزم نباشد به صورت دستی اینکار را انجام دهید. برای این کار کافیست بر 

د کپی جدی روی دکمه کپی سرفصل حساب ها کلیک کنید و نام شرکتی که می خواهید سرفصل هایش در شرکت

 .نماییدد را انتخاب نشو

 زنید تا شرکت جدید ایجاد شود.برا  ( )  ال دکمه تاییدح -4

 

 :حساب و نحوه ایجاد آنهای هال سرفص
. شوندها استفاده میبندی هزینههایی هستند که برای طبقههای حساب، موضوعات و عنوانمنظور از سرفصل

حساب و طبقه بندی پرداخت ها می توانید  یها با ایجاد سرفصل.  ...خوراک، پیک، مواد شوینده و مانند

رکت ش تنها مدیر ،در شرکت های اشتراکیتوجه داشته باشید که  .کنیدگزارشهای بهتری از مخارج خود دریافت 

نماید و تنخواه داران به این امکان دسترسی مراکز هزینه را تعریف  یاتواند سرفصل های حساب و  می است که

 .دندارن

 :برای ایجاد سرفصل های دلخواه خود

 بروید.به قسمت تنظیمات   -1
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 . انتخاب کنیدحساب را  لیست سرفصل های عبارت  سپس -2

 

میتوانید سرفصل حساب دلخواه خود را تعریف کنید و یا با کلیک بر روی     با کلیک بر روی دکمه -3

سرفصل های پیش فرض قرارگرفته در استفاده از سرفصل حساب پیش فرض، می توانید لیست گزینه 

 .تنخواه گردان را مشاهده و در صورت تمایل آنها را ایجاد نمایید

 



نتنخواه گردا اپلیکیشن موبایل نرم افزار راهنمای  

 
30 
   Tankhahgardan.com  

 

کلیک کنید. در این صفحه نام سرفصل حساب  و در صورت   برای ایجاد سرفصل دلخواه بر روی عالمت

ر تنخواه گردان این امکان وجود نیاز، توضیحات مورد نظرتان را وارد نمایید. همچنین از آنجایی که در نرم افزا

دارد تا اطالعات گزارشات تنخواه را به نرم افزار حسابداری خود انتقال دهید، لذا در زمان تعریف سرفصل های 

ر د عال کردن این گزینه وارد نمایید.حساب می توانید کد حسابداری آن سرفصل در نرم افزار مالی شرکت را با ف

 د تا سرفصل حساب ایجاد شود.انتها فرم را ذخیره نمایی
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 کز هزینه و نحوه ایجاد آنها:امر
 

های مختلف سازمانی مانند واحد حسابداری، واحد های واحدبندی هزینهتوانید برای طبقهاز مراکز هزینه می

 های مختلفتوانید برای جدا کردن هزینه های پروژه  می های پروژه ایفروش و غیره استفاده کنید و یا در کار

ا، هر پروژه مانند اسکلت، نم مختلف طبقه بندی فعالیت هاییا پروژه فرمانیه و ...  ،به عنوان مثال پروژه اقدسیه

 د.اده کنیاستفکابینت و... 

 :برای ایجاد مرکز هزینه دلخواه خود

 .کنیدرا انتخاب لیست مراکز هزینه  گزینهسپس   بروید.به قسمت تنظیمات   -1
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  . میتوانید مرکز هزینه مورد نظر خود را تعریف کنید  کلیک بر روی دکمهبا  -2

 

نام مرکز هزینه و در صورت نیاز، توضیحات مورد نظرتان را وارد نمایید.  سپس فرم  ،در صفحه باز شده -3

 .کنیدرا ذخیره 
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 هشتگ ها و نحوه ایجاد آنها:
 

از هشتگ ها میتوانید به عنوان اسم اشخاص . نمایید گذاریراکنش های خود را برچسب ت یدبا هشتگ ها میتوان
 اب های بانکی و ... استفاده نمایید.،حس

 

 کافیست: ی دلخواههشتگ ها برای ایجاد لیست

 را انتخاب کنید. «لیست هشتگ ها»گزینه سپس  به قسمت تنظیمات بروید -1
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 کلیک کنید.جدید بر روی دکمه  یجاد هشتگبرای ا -2

 

از رنگ هشتگ ها میتوانید به منظور طبقه بندی استفاده  و رنگ آن را مشخص کنید. نام هشتگ -3

به عنوان مثال رنگ  بانک ها را سبز، رنگ نام سرمایه گذار یا کارفرما را زرد ، نام فروشنده ها  کنید

 را آبی و...  انتخاب کنید.
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 های نرم افزار تنخواه گردان:داشبورد
 

 الصه خدر نرم افزار تنخواه گردان، دو نوع داشبورد وجود دارد. یکی داشبورد پنل تنخواه داری که در آن می توانید 
ای وضعیت اعض خالصهای از وضعیت تنخواه خود را مشاهده کنید و دیگری داشبورد پنل مدیریت اعضا است که 

می دهد. و برای جابجایی بین این دو پنل کافیست ارسال شده توسط آنها را نشان  اطالعاتتیم تنخواه داری و 
 .از قسمت تنظیمات، گزینه ورود به پنل مدیریت و یا ورود به پنل تنخواه داری را انتخاب کنید

 

  :تنخواه داریپنل داشبورد 
 نمودارها و داشبورد پنل تنخواه داری:

 

اهده ها را میتوانید مش النو آیکون اع روز رسانیآیکون به  ،شرکتنام  ،داشبورد پنل تنخواه داریصفحه  باالیدر  

 نشان داده می شود مانده وجه نقد تا به امروز و خالص پرداخت های امروز ،در ابتدای صفحه تاریخ امروز کنید.

همچنین جمع مخارج طبقه بندی نشده را  .شوید می مربوطهکه اگر بر روی هر کدام کلیک کنید وارد گزارش 

را که ثبت کرده ولی سرفصل حساب آنها را مشخص  اطالعاتی ،که اگر بر روی آن کلیک کنید مشاهده می کنید

 از طرف بانکه کتوانید پیامک هایی  می نیز قسمت پیامکهای قابل بررسیدر  .خواهید کردنکرده اید را مشاهده 

 .کنید می ولی هنوز بررسی و ثبت نشده اند را مشاهده ،دریافت کرده اید
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" می توانید جمع هزینه های انجام شده را به تفکیک تنخواه ؟"بودجه شرکت چگونه هزینه شده استدر قسمت 

نمودار و در  .و بر اساس سرفصل حساب ها به شکل نمودار های میله ای مشاهده کنید جاری و یا همه تنخواه ها

 کتورهای آنها پیوست نشده اندپرداخت های خود که تصاویر فاوضعیت  توانید گزارشی از نیز میجزئیات اسناد 

را به تفکیک تنخواه جاری و یا همه تنخواه ها مشاهده کنید. همچنین برای مشاهده ریز موارد فاقد پیوست می 

 .توانید از گزارش مرور حسابها، موارد فاقد پیوست را فیلتر نمایید
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 پنل مدیریت : 
 

 دسترسی به آن:معرفی پنل مدیریت اعضای تنخواه گردان و نحوه 
 

ت و ارسال بیکی از قابلیت های نرم افزار تنخواه گردان، امکان ایجاد دسترسی به سایر تنخواه داران برای ث

اطالعات می باشد که برای مدیریت این فرایند الزم است به پنل مدیریت اعضا وارد شوید. در این پنل شما می 

را عضو کنید، اطالعات و گزارشات ارسالی آنها را مشاهده نمایید و یا دسترسی  همه تنخواه داران شرکتتوانید 

 های آنها را مدیریت کنید.

 : الزم است برای دسترسی به پنل مدیریت

 کنید تا وارد پنل مدیریت شوید. برای را انتخاب"ورود به پنل مدیریت" گزینه سپس  بروید.به قسمت تنظیمات 

"ورود  نهگزیبه همین شیوه عمل کنید با این تفاوت که به جای نیز جابه جایی بین پنل مدیریت و تنخواه داری 

 "ورود به پنل تنخواه داری" را انتخاب کنید. گزینه ، الزم استبه پنل مدیریت"
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 ت اعضای تیم:نحوه ایجاد دسترسی برای تنخواه داران و عضوی
 

کنید تا هزینه ها را ثبت و گزارش های  عضوشرکت خود  درتوانید تنخواه داران را  در نرم افزار تنخواه گردان می

تنخواه را به صورت خودکار برای شما ارسال کنند. الزم به ذکر است که این امکان تنها در اشتراک حرفه ای تنخواه 

 .امکان پذیر نمی باشدو در نسخه رایگان  گردان وجود دارد

 :برای دعوت تنخواه دار مورد نظر

 .وارد بخش مدیریت اعضای شرکت شوید بروید. قسمت تنظیمات به   -1
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 .و جدید بر روی عالمت + کلیک کنیددر این صفحه برای افزودن عض  -2

 
با وارد کردن شماره موبایل تنخواه دار، سیستم شروع به جستجوی کاربر مورد نظر می کند. در حال  -3

صورتی که ایشان قبال در نرم افزار تنخواه گردان ثبت نام کرده باشند، سیستم ایشان را پیدا کرده و دکمه 

ردد. و در صورت عدم ارسال دعوتنامه ظاهر می شود و با زدن آن، دعوتنامه ای برای ایشان ارسال می گ

 ثبت نام، دکمه ارسال پیامک ظاهر شده که با زدن آن، لینک ثبت نام برای ایشان پیامک می شود. 
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نامه ، الزم است کاربر در صفحه اصلی برنامه بر روی عالمت زنگوله در باالی صفحه کلیک  بعد از ارسال دعوت

بپذیرد. از این پس ایشان نام شرکت شما را در لیست شرکت کرده و وارد بخش اعالنات شود و دعوت شما را 

 .های خود دیده و می تواند در آن اطالعات ثبت نماید

 

 زم است در این خصوص بدانید:  که ال برخی نکات

 اه دار توسط تنخو گزارش تنخواه تنها میتواند گزارش های تنخواه ارسال شده را ببیند و تا زمانی که مدیر

 .نخواهد بودقابل مشاهده اطالعاتی  ،ارسال نشود

 به اطالعات شرکت را قطع کند.  دسترسی تنخواه دار در هر لحظه تواند مدیر می 

 تواند گزارش های تنخواه و اطالعات آنها را ویرایش یا حذف کند که برای  تنخواه دار تنها تا زمانی می

ت مدیر در پنل مدیریتی خود وارد شده و مدیر ارسال نکرده باشد. پس از ارسال گزارش تنخواه، الزم اس

 ده تا امکان ویرایش داده شود. گزارش تنخواه مورد نظر را بازگشت دا

 پنل قطع شود و اطالعات ارسال  به ایشاندسترسی  تنخواه دار از شرکت اخراج شده و یا در صورتی که

 نشده ای در شرکت مربوطه داشته باشد، این اطالعات حداکثر به مدت یک ماه در پنل باقی می ماند و

حداکثر یک ماه ازلحظه قطع  مدیر می تواند . ، کلیه اطالعات ارسال نشده حذف خواهند شدآنپس از 

را دوباره فعال  ایشاندسترسی  ، ه ارسال نشدهتنخوادسترسی تنخواه دار، در صورت نیاز به اطالعات 

 کنند.اطالعات را ارسال  نماید تا ایشان بتوانند

  کلیه تنخواه داران تنها امکان مشاهده اطالعات ثبت شده توسط خود را دارند و هیچ یک از اطالعات

 . دیدسایر تنخواه داران و یا مدیر را نخواهند 
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 تیر یبه پنل مدگزارشات تنخواه ارسال شده 
 

نل ارسال پ ریمد یرا برا کنندیم جادیکه ا یتنخواه یگزارش ها توانندیتنخواه داران م هیکل یشرکت اشتراک کیدر 

  .ندینما

 :الزم است  ت،یر یتنخواه ارسال شده در پنل مد یمشاهده گزارش ها یبرا

 .را انتخاب کنید « گزارش های تنخواه ارسالی  »گزینه  سپس .شویدقسمت گزارش ها وارد  -1
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که در قسمت  د؛یکن یارسال شده توسط تنخواه داران را مشاهده م یگزارش ها یصفحه تمام نیدر ا -2

 مربوط به آن شخص یاز تنخواه داران را وارد کرده تا تنها گزارش ها یکی نام دیتوانی، متنخواه دار لتریف

خالصه اطالعات تنخواه را مشاهده کرده و با  دیتوان یبا انتخاب هر گزارش مسپس  داده شود. شینما

 وستیبه صورت با پ PDFیگزارش را در قالب ها لیفا ،( ) یخروج لیفا افتیدر  کونیآ یبر رو کیکل

 دیینما افتیدر  یسند حسابدار  لیفا ایاکسل و  وست،یو بدون پ
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(  ) نینقطه چ کونیآ یبر رو کیبه اصالح داشته باشد، با کل ازین یکه گزارش تنخواه ارسال یدر صورت نیهمچن

از شود و ب گزارش برای ایشاناصالح  یتا دسترس دیبازگردان تنخواه دار یگزارش را برا دیتوانیصفحه م یدر باال

 .دیبعد از اصالح مجددا گزارش را ارسال نما
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 نمودارها و داشبورد پنل مدیریت:  
 

ن ها را میتوانید مشاهده و آیکون اعال ،یآیکون به روز رسان ،اسم شرکت، داشبورد پنل مدیریتدر باالی صفحه 

میانگین ، شامل میانگین مخارج روزانهاخیر  روز 30رویداد های گزارشی از و  روزتاریخ  ،در ابتدای صفحهکنید.

 .کنید می مشاهد را زارش های ارسالی تنخواه داران تعداد گو  یمخارج هفتگ

. 
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.  

شده تنخواه ارسال های  گزارشدر توانید مجموع مبالغی که  می نیز قسمت خالصه گزارش های عملکردی در

 قطب ماندهو  شده آنان مجموع مبالغ پرداخت توسط تنخواه داران، مجموع مبالغ دریافتی شامل ثبت شده اند

 زیشده است؟" ن نهیقسمت "بودجه شرکت چگونه هز  درو همچنین   را مشاهده کنید. ارسالی آنهاآخرین تنخواه 

همه تنخواه ها و بر اساس سرفصل حساب  ایو  یتنخواه جار  کیانجام شده را به تفک یها نهیجمع هز  دیتوان یم

 .دیمشاهده کن یا لهیم یها به شکل نمودار ها
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  :تنظیمات شرکت در پنل مدیریت
 

 تنظیمات شرکت را میتوانید در سه بخش انجام دهید: ,در پنل مدیریت شرکت های به اشتراک گذاشته شده 

همچنین تنظیمات ارتباط با -3 .مدیریت کنیدمشاهده و  اعضای شرکت را -2 .طالعات پایه را ویرایش کنیدا -1

 دلخواه خروجی دریافت کنید.نرم افزار حسابداری را وارد نموده تا طبق فرمت نرم افزار حسابداری 

 

 تنظیمات :این برای دسترسی به 

 در پنل مدیریت به قسمت تنظیمات بروید. -1
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 سپس بخش تنظیمات شرکت را انتخاب کنید. -2

 

 .ر این صفحه تنظیمات سه بخش ذکر شده را مشاهده میکنید که در ادامه به هر سه بخش میپردازیمد -3
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 اطالعات پایه : -

ویرایش اطالعات » عبارت « اطالعات پایه »در قسمت  ,واحد ارز و نوع شرکت ,محل آن  ,ی تغییر نام شرکت برا

          یکون آ را انتخاب کنید.که با کلیک بر روی هر قسمت میتوانید آن را ویرایش کنید و در انتها با کلیک بر روی«  پایه

 ( تغییرات راذخیره کنید. ) 

   

 

 

 مهمان شرکت :کاربران  -

کنید تا هزینه ها را ثبت و گزارش های  عضوشرکت خود  درتوانید تنخواه داران را  در نرم افزار تنخواه گردان می

با کلیک « کاربران مهمان شرکت »برای مدیریت اعضا در قسمت .تنخواه را به صورت خودکار برای شما ارسال کنند.

 وارد صفحه تنظیمات اعضاء شرکت میشوید.«  مشاهده و مدیریت کاربران»بر روی عبارت 

 



نتنخواه گردا اپلیکیشن موبایل نرم افزار راهنمای  

 
49 
   Tankhahgardan.com  

میتوانید تنخواه دار خود را در شرکت غیرفعال کنید و یا اطالعات آن را ویرایش کنید و  در این صفحه  -1

بخش "نحوه ایجاد دسترسی در  .کلیک کنید برای افزودن عضو جدید بر روی عالمت  همچنین 

به نحوه ایجاد دسترسی برای تنخواه داران و عضویت اعضای  برای تنخواه داران و عضویت اعضای تیم"

 تیم پرداختیم.

 
 

 ارتباط با نرم افزار حسابداری : -

مربوط به  یصدور اسناد حسابدار  یبرا یتوسط واحد حسابدار  ادیز  یاز صرف زمان و انرژ  یر یجلوگ یبرا

 دیتوانیم شماشده است . جادیا یحسابدار  یانتقال اطالعات به نرم افزارها امکان تنخواه، یگزارش ها

 .دیکن افتیدر  یدلخواه خروج یرا وارد نموده تا طبق فرمت نرم افزار حسابدار  هیاول ماتیتنظ

 الزم است دو کار انجام شود.  تیقابل نیاستفاده از ا یبرا     

موضوع در  نیوارد شود. که ا زیمربوطه آنها ن یحساب، کد حسابدار  یهاسرفصل فیدر زمان تعر  -1

 داده شده است.  حیحساب توض یهاسرفصل فیقسمت آموزش تعر 

 . مورد نظرتان را انتخاب کنید ینام نرم افزار حسابدار  -2
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دعوت نموده اید،وارد  که ایشان را یکد حسابداری شخص تنخواه دار در قسمت مدیریت اعضای شرکت -3

بستانکار کردن حساب تنخواه دار استفاده ثبت سند هزینه های تنخواه،برای زمان در کنید)این کد 

 میشود.(

 در انتها تغییرات را ذخیره کنید.

درصورتی که نام نرم افزار حسابداری شما در لیست نرم افزارهای حسابداری موجود نبود، شما می توانید فرمت 

 یجاد گردد.آن را به همکاران پشتیبانی تنخواه گردان ارسال نمایید تا در اولین فرصت برای شما ا

 

 

ود خ یها نهیتنخواه دار، هز  کیتواند مانند  یم زین ریکه در نرم افزار تنخواه گردان، خود مد دیتوجه داشته باش
 یتنخواه ها یسند حسابدار  نکهیا ی. لذا برادیرا ثبت و به پنل ارسال نما گریموضوعات د ای تیبابت مامور 

 تمسیخودتان در س یالزم است کد حسابدار  دیینما افتیدر  یبه درست دیبتوان زیرا ن ریخودتان به عنوان مد
 .دییقسمت وارد نما نیرا در ا یحسابدار 


