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    خذهات دفاتش 

 تَلیذ فایل 

تولید فایل دس قالب  1331ًظش بِ ضشٍع سال جذیذ ٍ لضٍم آسضیَ فایل تشاکٌص ّای قذیوی دفاتش اسٌاد، بذیٌَسیلِ فایل گضاسضات سال 

 ٍ بِ تشتیب ریل قابل دسیافت هی باضذ. تزاکنش های قدیمی

 ب( تولید فایل تزاکنش های قدیمی :

 اص هسیش ریل ًسبت بِ داًلَد فایل اقذام ًوائیذ:جْت تَلیذ فایل آسضیَ تشاکٌص سال ّای گزضتِ 

 تَلیذ فایل تشاکٌص ّای قذیوی                 2خذهات دفاتش               تَلیذ فایل ًسخِ 

 

 

 : در مسیز نزم افشار بارگشاری فایلعملیات 

ٍ اص هسیش ریل پس اص تَلیذ فایل بِ سٍش باال دس   اص طشیق ًشم افضاس  هی بایست  بشای باسگزاسی فایل دیتابیس تَلیذ ضذُ

 قشاس دّیذ. هشبَطِهسیش 

 ًام کاسبشی ٍ سهض ٍسٍد خَد سا ٍاسد ًواییذ. (1
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 ًواییذ.اص هسیش ریل هطابق تصاٍیش فایل سا فشاخَاًی ٍ بش سٍی دکوِ رخیشُ فایل کلیک  (2
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تزکش :رکش ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ پس اص بَجَد آهذى هطکل بشای سیستن اص لحاظ سخت افضاسی یا ًشم افضاسی ،هی بایست ًشم افضاس ثبت 

 اسٌاد هجذداً بش سٍی سیستن ًصب گشدد ٍپس اص آى فایل تَلیذ ضذُ دس هحل هَسد ًظش قشاس گیشد . 

 تزاکنش و بزوس رسانینکاتی در مورد دریافت فایل 

بشای   sabtv2_1395.mdbبشای تشاکٌص ّای جاسی ٍ فشهت  sabtv2.mdbتَجِ داضتِ باضیذ فقط فایل ّای با فشهت  -1

پسًَذ هتفاٍت یا بذلیل تعذد فایل ّای داًلَد ضذُ داسای  ٍجَد هَسد قبَل  سیستن بَدُ ٍ دس صَستّای پیطیي  تشاکٌص سال

 ن قشاس ًوی گیشد.ضواسُ  باضذ هَسد قبَل سیست

 ٍ....( sabtv2،sabtv2(1)  ،sabtv2_1394،sabtv2_1394(5):  )ًوًَِ فایل ّایی کِ خَاًذُ ًوی ضَد 

سا داًلَد ٍ هطابق فشهت دسخَاستی دس  1331هی بایست اص هسیش باال فایل تشاکٌص ّای  1331بشای هطاّذُ تشاکٌص ّای سال  -2

 بخص اهکاًات باسگضاسی ًواییذ.
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