نحوه جابجایی مال های یک کاربر و دریافت آن توسط کاربر جذیذ :
هثبل :
اتبق هذیر کل  > ----اتبق هذیر کل جذیذ
در ضکلّبی  1تب  ، 3اتبق هذیر کل را هطبّذُ هیضَد کِ در گسارش فرم ضوبرُ  16اتبق ،تعذادی هبل داخل آى قرار دارد

ضکل  )1اتبق هذیر کل

ضکل )2فرم ضوبرُ 16

ضکل  )3فرم  16اتبق هذیر کل

برای جببجبیی ایي هبلّب  ،ابتذا اتبق جذیذ را تعریف هی کٌین (اتبق هذیر کل جذیذ)

ضکل  )4تعریف اتبق هذیرکل جذیذ

سپس در قسوت ٍاحذ ّبی سبزهبًی ،کلیذ ٍیرایص ٍاحذ هَرد ًظر(ٍاحذی کِ اتبق هذیر کل عضَ آى ّست) کِ بِ ضکل قلن
آبی رًگ ّست را هی زًیذ

ضکل ٍ )5یرایص ٍاحذّبی سبزهبًی

در ایي صفحِ اتبق جذیذ(هذیر کل جذیذ) را اضبفِ کردُ ٍ سپس کلیذ افسٍدى ٍ در ًْبیت کلیذ ثبت اطالعبت را هی زًیذ.

ضکل  )6ثبت اتبق در ٍاحذ

سپس در هٌَی اصلی در بخص استفاده کننذه هبًٌذ ضکل ّبی زیر اطالعبت هربَط بِ هکبى ٍ کبربر اًتخبة ضذُ برای اتبق
تعریف ضذُ را اًتخبة کردُ ٍ کبربر هَرد ًظر کِ هسئَل اتبق هذیر کل جذیذ ّست را اًتخبة ٍ ثبت هی کٌین.

ضکل  )7تعریف استفبدُ کٌٌذُ

پس از اًتخبة فرد هسئَل کلیذ اضبفِ ٍ در ًْبیت دکوِ ثبت اطالعبت را اًتخبة ًوبییذ.
در هرحلِ بعذ از هٌَی عولیبت گسیٌِ انتقال درون سازمانی بِ ضکل زیر عول کردُ ٍ هبذا (اتبق هذیرکل) ٍ هقصذ (اتبق
هذیر کل جذیذ) را اًتخبة کردُ ٍتوبم هبل ّبی اتبق قذین را اًتخبة کردُ ٍ دکوِ ی اضبفِ را زدُ ٍ در اًتْب پس از ٍارد
کردى اطالعبت هربَط بِ ضوبرُ حکن ٍ تبریخ ٍ ضوبرُ ًبهِ ،سپس ثبت اطالعبت را هی زًین.

ضکل  )8اًتقبل درٍى سبزهبًی -ثبت اطالعبت

ضکل  )9اًتقبل درٍى سبزهبًی – تبییذ درخَاست

در ًْبیت بِ هٌظَر اطویٌبى از اًتقبل اهَال از اتبق هذیر کل بِ اتبق هذیرکل جذیذ بِ صَرت صحیح ،بِ ضکل زیر عول کردُ
ٍ گسارش فرم  16آى اتبق را هی گیریذ:

ضکل  )11فرم  16اتبق هذیر کل جذیذ

هطبّذُ هیضَد کِ هبل ّب در اتبق جذیذ قرار گرفتِ است ٍ اتبق قذیوی خبلی از هبل هیببضذ.

با تشکر
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