
 

  



 جادوي پيوت چارت در گزارشات تحليلي فروش

 مقدمه

در یک کسب و کار یکی از مهم ترین و کاربردی ترین الزامات فروش مالی از همواره تهیه گزارشات 

 فروش و بازاریابی و حتی مدیریت سایر بخش ها است.مدیریت 

تهیه و طراحی هرچه کارآتر  بایست در راستایبنابراین یک حسابدار برای پاسخگویی به این نیاز می

 این گزارشات کوشا باشد.

 قطعا کاربردی ترین نرم افزار ، در کار حسابداری ، نرم افزار اکسل هست.

اطالعات پردازش شده ای است که حسابدار روش ارائه مفهومی ترین ( Chartsاستفاده از نمودارها )

ات در قالب نمودار از اهمیت زیادی برخوردار توان گفت ارائه گزارشآنها را تهیه کرده. بنابراین می

اگر در قالب نامناسب به استفاده کننده ارائه توان نتیجه گرفت که گزارشات مالی کارآ است و می

 نشود ممکن است ناکارآمد و بیهوده تلقی شود.

سل با در همین راستا، این مقاله به ارائه یک راهکار تهیه و طراحی گزارش فروش در نرم افزار اک

 پردازد.استفاده از نمودار، می

 روش شناسي مقاله

یکی از پرکاربرد ترین قابلیت های نرم افزار  Pivot Chartو  Pivot Tableاستفاده از قسمت های 

 اکسل است.

نمودار فروش به تفکیک اشخاص )مشتری ها( و همچنین  Pivot Chartاستفاده از در این مقاله با 

 .گیرندبه تفکیک هر ماه از نظر مبلغ ریالی فروش مورد مقایسه قرار می

 در اینجا جدول اطالعات فروش یک سال شرکتی ارائه شده است:

 مبلغ   قیمت   مقدار   کاال مشتری ماه

  416,120,000        412,000      1,010         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  فروردین

  507,400,000        430,000      1,180         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز فروردین

  44,800,000          400,000      112            روی شرکت نسیم ابزار شیراز فروردین

  824,000,000        412,000      2,000         5شمش آلیاژی زاماک  الکتریکشرکت ایسکرا اتو  فروردین

  533,310,000        435,000      1,226         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز اردیبهشت

  48,600,000          405,000      120            روی شرکت نسیم ابزار شیراز اردیبهشت

  256,520,000        440,000      583            2شمش آلیاژی زاماک  شرکت روناک صنعت تارا اردیبهشت

  24,300,000          405,000      60              روی شرکت روناک صنعت تارا اردیبهشت

  374,000,000        400,000      935            3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  اردیبهشت



  592,105,000        395,000      1,499         روی شرکت صنایع تولیدی کروز اردیبهشت

  829,895,000        395,000      2,101         3شمش آلیاژی زاماک  خالقی علیرضا اردیبهشت

  380,000,000        400,000      950            3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  اردیبهشت

  529,330,000        430,000      1,231         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز اردیبهشت

  48,000,000          400,000      120            روی شرکت نسیم ابزار شیراز اردیبهشت

  619,636,500        373,500      1,659         3آلیاژی زاماک شمش  شرکت بنیان تالش مبتکر اردیبهشت

  511,980,000        420,000      1,219         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز خرداد

  45,630,000          390,000      117            روی شرکت نسیم ابزار شیراز خرداد

  767,960,000        365,000      2,104         3شمش آلیاژی زاماک  علیرضاخالقی  خرداد

  764,336,000        368,000      2,077         3شمش آلیاژی زاماک  شرکت ایسکرا اتو الکتریک خرداد

  354,600,000        360,000      985            3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  خرداد

  244,110,000        395,000      618            5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز خرداد

  21,900,000          365,000      60              روی شرکت نسیم ابزار شیراز خرداد

  331,200,000        360,000      920            3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  خرداد

  461,390,000        370,000      1,247         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز خرداد

  41,140,000          340,000      121            روی شرکت نسیم ابزار شیراز خرداد

  1,372,700,000     370,000      3,710         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز تیر

  122,740,000        340,000      361            روی شرکت نسیم ابزار شیراز تیر

  448,800,000        330,000      1,360         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  تیر

  617,430,000        330,000      1,871         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز تیر

  54,900,000          300,000      183            روی شرکت نسیم ابزار شیراز تیر

  200,640,000        330,000      608            5شمش آلیاژی زاماک  شرکت آرمان ابزار فارس تیر

  18,000,000          300,000      60              روی شرکت آرمان ابزار فارس تیر

  506,350,000        205,000      2,470         آلومینیوم خالقی علیرضا مرداد

  596,550,000        205,000      2,910         آلومینیوم شرکت بنیان تالش مبتکر مرداد

  410,850,000        330,000      1,245         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز مرداد

  37,200,000          300,000      124            روی شرکت نسیم ابزار شیراز مرداد

  783,750,000        313,500      2,500         3شمش آلیاژی زاماک  شرکت ایسکرا اتو الکتریک مرداد

  592,320,000        320,000      1,851         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز مرداد

  52,962,000          291,000      182            روی شرکت نسیم ابزار شیراز مرداد

  332,750,000        275,000      1,210         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  مرداد

  195,138,000        293,000      666            5شمش آلیاژی زاماک  صنعت تاراشرکت روناک  شهریور

  318,600,000        270,000      1,180         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  شهریور

  174,045,000        283,000      615            3شمش آلیاژی زاماک  شرکت بنیان تالش مبتکر شهریور

  368,700,000        300,000      1,229         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز شهریور

  32,940,000          270,000      122            روی شرکت نسیم ابزار شیراز شهریور

  355,000,000        284,000      1,250         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  شهریور

  705,570,000        290,000      2,433         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت ایسکرا اتو الکتریک شهریور

  549,013,500        300,500      1,827         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز مهر

  48,950,000          275,000      178            روی شرکت نسیم ابزار شیراز مهر

  186,310,000        300,500      620            5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز مهر

  17,050,000          275,000      62              روی شرکت نسیم ابزار شیراز مهر



  366,901,500        294,700      1,245         3زاماک شمش آلیاژی  خالقی علیرضا مهر

  616,337,000        307,400      2,005         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت تولید قطعات یدکی ایران مهر

  240,990,000        277,000      870            3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  مهر

  43,070,000          295,000      146            3شمش آلیاژی زاماک  صنعت تاراشرکت روناک  مهر

  582,855,000        273,000      2,135         3شمش آلیاژی زاماک  شرکت بنیان تالش مبتکر مهر

  274,911,000        273,000      1,007         روی شرکت صنایع تولیدی کروز مهر

  375,455,000        305,000      1,231         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز مهر

  36,828,000          279,000      132            روی شرکت نسیم ابزار شیراز مهر

  374,413,200        307,400      1,218         3شمش آلیاژی زاماک  خالقی علیرضا مهر

  234,890,000        283,000      830            3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  مهر

  465,310,000        310,000      1,501         3شمش آلیاژی زاماک  خالقی علیرضا آبان

  354,000,000        295,000      1,200         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  آبان

  600,975,500        207,950      2,890         آلومینیوم شرکت بنیان تالش مبتکر آبان

  297,000,000        297,000      1,000         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  آبان

  770,293,000        313,000      2,461         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت ایسکرا اتو الکتریک آذر

  277,472,000        208,000      1,334         آلومینیوم خالقی علیرضا آذر

  676,475,800        337,900      2,002         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت تولید قطعات یدکی ایران آذر

  782,775,000        315,000      2,485         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز آذر

  70,395,000          285,000      247            روی شرکت نسیم ابزار شیراز آذر

  2,800,000,000     280,000      10,000       سرب رینگ سایپا آذر

  326,700,000        297,000      1,100         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  آذر

  5,793,418,000     298,000      19,441       3شمش آلیاژی زاماک  صنعت شیر آالت قهرمان آذر

  381,812,000        212,000      1,801         آلومینیوم خالقی علیرضا آذر

  598,950,000        330,000      1,815         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز آذر

  53,700,000          300,000      179            روی شرکت نسیم ابزار شیراز آذر

  308,660,000        305,000      1,012         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  آذر

  331,840,000        305,000      1,088         3شمش آلیاژی زاماک  آقاجانی حسن  آذر

  162,880,000        320,000      509            3شمش آلیاژی زاماک  شرکت روناک صنعت تارا دی

  779,310,000        315,000      2,474         3شمش آلیاژی زاماک  شرکت ایسکرا اتو الکتریک دی

  617,440,000        340,000      1,816         5زاماک شمش آلیاژی  شرکت نسیم ابزار شیراز دی

  55,440,000          315,000      176            روی شرکت نسیم ابزار شیراز دی

  215,064,000        348,000      618            2شمش آلیاژی زاماک  شرکت روناک صنعت تارا دی

  19,215,000          315,000      61              روی شرکت روناک صنعت تارا دی

  210,380,000        335,000      628            3شمش آلیاژی زاماک  شرکت روناک صنعت تارا دی

  2,777,910,000     309,000      8,990         روی یکتا صنعت ذوب آلیاژ بهمن

  382,554,000        318,000      1,203         5زاماک  شمش آلیاژی شرکت نسیم ابزار شیراز بهمن

  34,281,000          293,000      117            روی شرکت نسیم ابزار شیراز بهمن

  275,240,000        280,000      983            روی شرکت صنایع تولیدی کروز بهمن

  748,165,000        305,000      2,453         3آلیاژی زاماک شمش  شرکت ایسکرا اتو الکتریک بهمن

  406,690,000        335,000      1,214         5شمش آلیاژی زاماک  شرکت نسیم ابزار شیراز اسفند

  36,600,000          305,000      120            روی شرکت نسیم ابزار شیراز اسفند

  198,000,000        330,000      600            3شمش آلیاژی زاماک  صنعت تارا شرکت روناک اسفند



 

بینید داده های فوق که نتیجه جمع آوری اطالعات کامل و دقیق از فروش یک شرکت است همانطور که می

تقریبا غیرقابل ، برای ارائه به مدیریت یا تجزیه و تحلیل استفاده کننده کامل گیج کننده و نامفهوم است و 

 شود.تحلیل تلقی می

در اینجا استفاده از نرم افزار اکسل، این داده های گیج کننده را تبدیل به نموداری زیبا ، قابل تحلیل ، رسا و 

 کند:قابل فهم می

 

 

در نمودار باال هر میله مربوط به یکی از مشتریان است و ارتفاع میله با توجه به محور عمودی نمودار، نشان 

دهنده مبلغ ریالی فروش به هر مشتری است. همچنین رنگهای مختلف استفاده شده در هر میله با توجه به 

ر یک ماه خاص است. ضمنا راهنمای نشان دهنده مبلغ ریال فروش به آن مشتری د ارتفاع هر رنگ در میله،

 درج شده است.رنگ های هر ماه در سمت چپ نمودار 

 آموزش تهیه نمودار

اما ابتدا باید بیابیم.  Insertتوانیم این گزینه را در زبانه در اکسل می Pivot Chartبرای تهیه نمودار 

 ارد شده باشند.توجه داشته باشید که داده های ارائه شده در باال داخل جدول اکسل و



 

محدوده داده های ثبت شده را انتخاب کنید و در قسمت  Table/Rangeدر پنجره باز شده در قسمت 

Location  محل ایجادPivot Chart .را انتخاب کنید 

 

توان نمودار تهیه کرد که یکی از آنها در این به نحوه های بسیار مختلفی می Pivot Chartبعد از ایجاد 

گفته شد نحوه تهیه نمودار به تفکیک شخص )مشتری( و له انتخاب شده که همانطور که در باال مقا

 شوند.همینطور به تفکیک ماه فروش که از لحاظ مبلغ ریالی فروش مقایسه می

بنابراین برای تهیه همچین نموداری ، در منوی باز شده در سمت راست برنامه ، ستون های جدول داده ها 

بایست آنها را به وسیله موس به چهار قسمت موجود در پایین منو یعنی نمایش داده شده که می

Columns , Filters , Values , Rows .انتقال دهیم 



 

، ستون مشتری  Columnبایست ستون ماه را به قسمت میکه در باال ارائه شد ر برای ایجاد نمودار مذکو

 انتقال دهیم. Values، و ستون مبلغ فروش را به قسمت  Rowsرا به قسمت 

 

تغییر یابد. که این کار در منوی  Stacked Columnهمچنین نوع نمودار باز شده را باید به 

Change Chart Type  در زبانهDesign شود. البته انواع دیگری را هم به صالح دید نجام میا

 توانید انتخاب کنید.خودتان می

 



 

توانید نمودار را شود که با صرف کمی وقت، سلیقه و حوصله میحاصل میدر نتیجه انجام موارد باال نمودار 

 از لحاظ ظاهری به شکل شکیل تری مانند نمونه باال دربیاورید.

 ینکه وقت خود را صرف مطالعه این مقاله کردید سپاس گزارم.در نهایت از ا

 مصطفي ابراهیمي: تهیه کننده 

 


