
  راهنماي کاربري نرم افزار نظام نوین مالی  شرکت فن آوران اطالعات و ارتباطات روزآمد
 1396ماه                  اسفند

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  200صفحه

	 	

   
  

  ها، نام و کد شعبه وارد شود.)د براي بانکشودر این مرحله نام حساب تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید. (پیشنهاد می

  

    
  

 "کد تفصیل " بایدپس از وارد نمودن نام تفصیل مورد نظر، گزینه تایید را انتخاب نموده تا پیغام زیر مشاهده شود. در این مرحله 

  را وارد نمایید .

کد "و براي اشخاص حقیقی از  "کد اقتصادي"، براي اشخاص حقوقی "شماره حساب"ها شود براي گروه بانکنکته: پیشنهاد می

هاي یکپارچه و با اهمیت، نه تنها در سطح ستاد یا واحد کاربر، بلکه استفاده شود. دلیل این امر اخذ گزارش 1منظور کد تفصیل به "ملی

  باشد.در سطح کل مجموعه می

کد  "بایست تفصیل مورد نظر، گزینه تایید را انتخاب نموده تا پیغام زیر مشاهده شود. در این مرحله می کدپس از وارد نمودن 

 بندي اشخاص (ابالغی از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی)بر اساس چارچوب طبقه را مورد نظر 1تفصیل  "اي ملی/شناسه ملی/ردیف بودجه

  وارد نمایید .
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که عدد این توضیح.اییداب نمتفصیل مورد نظر، گزینه تایید را انتخ "ايملی/شناسه ملی/ردیف بودجهکد "کد پس از وارد نمودن 

  رقم باشد. 11از  ترزرگب و یاتر تواند کوچکوارد شده نمی

    را قرار داد. " 9 "بایست به ابتداي شماره ملی اشخاص عدد رقمی، می 11نکته!!! براي ایجاد کد ملی اشخاص 

  انتخاب نمایید.را  "ببند"شود . در این حالت گزینه پیغام زیر نمایش داده می از وارد نمودن کد عددي، پس

  
  

  ها مشاهده نمود .تعریف شده را در صفحه سمت چپ گروه 1توان تفصیل حال می

 

  افزار روبرو خواهید شد.تکراري باشد با پیغام خطاهاي زیر در نرم 1درنظر داشته باشید در صورتی که اطالعات مربوط به کد یا نام تفصیل 
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افزار بیشتر یا کمتر از تعداد ارقام مجاز باشد پیغام خطاي زیر در نرممیرق 11 شده در هنگام ثبت کدرقام وارد در صورتی که تعداد ا

  نمایش داده خواهد شد.

  

توانید براي راحتی کار مستقیما در هایی که پیش از این ساخته اید را دارید، میرا براي تفصیل یکمیرق 11که قصد ایجاد کد درصورتی

  .را وارد نماییدآنعددي و کد  ،تفصیل مورد نظر کلیک نمودهمیرق 11قسمت کد 
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پیغام  لذا .جهت ذخیره نمودن تغییرات استفاده نمایید توجه داشته باشید بعد از وارد نمودن کدهاي عددي ذکر شده از ابزار 

  نماید.میافزار انصراف از اعمال تغییرات را لحاظ صورت نرمدر غیر این .شودنمایان میزیر 

  

 نوشته شود. " 9 "باید در ابتداي عدد کد ملی، رقم رقمی، می 11طور که پیشتر نیز اشاره شد، براي ایجاد کد ملی همان

  واحدها، در ستاد است.میبراي تمامیبه بعد، امکان اضافه نمودن تفصیل یک عمو 2072افزار از ورژن از امکانات اضافه شده به نرم

ساخت تفصیل   صورت اگ در این ساخت تفصیل        1ر فرد مجاز براي  هایی که  نماید، یکی از گزینه 1در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اقدام به 

  شود پیغام ذیل است.نمایش داده می 1هنگام ذخیره کردن تفصیل 
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بوده و در تمام واحدها با همین کد قابل استفاده است. در صورت انتخاب میصورت عموتفصیل یک، به "بلی"در صورت انتخاب گزینه 

  تفصیل یک ایجاد شده تنها در ستاد دانشگاه قبل استفاده است. "خیر  "گزینه 

در یکی از واحدها تکراري باشد پیغام خطا ذیل  ،در ستادایجاد شده میرق 11و یا کد ایجاد شده میعموکد تفصیل یک در صورتی که 

  .شودنمایان می

 

  استفاده نمایید. افزار از ابزار براي مشاهده تغییرات اعمال شده در نرمتوانید چنین میهم

که توضیح این استفاده نمایید. افزار از یک پوشه به پوشه دیگر از ابزار هاي ایجاد شده در نرمجایی تفصیل یکهمنظور جاببه

  .شودصورت پیغام خطا ذیل مشاهده میهاي پوشه اصلی باشد در غیر اینمختص به زیر پوشه بایدها جایی بین پوشههجاب
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کلیک نموده و سپس پوشه فرعی مورد نظر را  انتخاب و سپس بر روي ابزار جایی ابتدا تفصیل یک مورد نظر راهبراي جاب

  شود.جایی انجام میهشود و جابنمایان می پیغام ذیل .کنیمانتخاب می

  

هاي بال استفاده براي کاربران توسط فعال نمودن تفصیل یکبه بعد، امکان غیر 2072افزار از ورژن از دیگر امکانات اضافه شده به نرم

  مقام مجاز است.

  نماییم.فعال میغیرصیل یک مشخص شده را براي این کار، تیک فعال تفصیل یک مورد نظر را برداشته و تف

  

  
  

  توجه:

 گر گروه تفصیل) جدا شده که بیان-، قبل از کد، عددي یک رقمی با عالمت خط تیره (1 در ستون مربوط به کدهاي تفصیل -1

  خواهند بود. 9تا  1، نه گروه ثابت هستند، این اعداد بین 1 هاي تفصیلکه گروه حساباست. با توجه به این 1

  شود.هاي ساخته شده استفاده می1 از قسمت سفید رنگ باالي صفحه مربوط به تفصیل ،ها1 صیلجهت جستجوي تف -2
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جستجو، ابتدا در قسمت سفید رنگ یک بار کلیک کرده تا عالمت مربوط به تایپ حروف یا کد فعال شود. جستجو در این جهت 

و  "نام"که اگر نیاز به جستجو بر اساس نام تفصیل باشد در کادر زیر صورتیهباشد. بپذیر میحالت از طریق نام تفصیل و کد تفصیل امکان

  کلیک نمایید. "کد"اگر نیاز به جستجو بر اساس کد تفصیل باشد در کادر زیر 

  

  

 

  
  

شود ) استفاده نمایید، موجب میShift+8( *که جهت جستجو قبل از عبارت مورد نظر از عالمت شایان ذکر است در صورتی

هایی که با آن شروع ، فقط ردیفشودکه عین عبارت درج باشند جستجو نماید و در صورتیا تمام لغاتی که شامل عبارت درج شده میت

 شوند را نمایش خواهد داد.می

مورد نظر را انتخاب نموده و این گزینه را جهت انجام  1 ایجاد شده است. ابتدا تفصیل 1 : این ابزار جهت ویرایش تفصیل

  شود:شود، با انتخاب این گزینه پیغام زیر نمایش داده میطور که مشاهده میویرایش انتخاب نمایید، همان
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انتخاب شده را نیز تغییر دهید. پس از تایید مراحل ذکر شده پیغام زیر  1توانید کد تفصیل پس از ویرایش نام و تایید آن، می

  مشاهده خواهد شد.

  

و سپس  نمودهانتخاب را حذف  جهتمورد نظر  1 ابتدا تفصیل لذا. شوداستفاده می 1 جهت حذف تفصیلاز این نماد : 

  شود:. که در این حالت پیغام زیر نمایش داده مینماییداز این گزینه استفاده 

  
صورت نخواهند بود و در اینهاي مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته باشند قابل حذف که تفصیلتوضیح است؛ در صورتیالزم به

  پیغام زیر نمایش داده می شود. 
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که پیش از این مورد استفاده قرار گرفته است  1 قصد ویرایش حساب تفصیل دالیلیکه کاربر بنا به در صورتیذکر است، الزم به

ده (در قسمت منابع انسانی نحوه تعیین پس از استفا 1تواند از طریق فعال نمودن مجوز مربوط به ویرایش تفصیل را داشته باشد می

اند را هایی که پیش از این مورد استفاده قرار گرفته1صورت حتی تفصیل مجوزها به تفصیل شرح داده شده است) اقدام نماید که در این

  توان ویرایش نمود. می

  
  

  شود.خروج از صفحه جاري استفاده می رايافزار ب: از این نماد در تمام صفحات نرم
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  هاپروژه

  باشد:هاي پروژه نیز از مسیر زیر مقدور میتعریف حساب

  �� // �وژه�د��� ما�ی // د��رداری // سا�ت �ساب

 

 خواهید شد. "ایجاد / ویرایش پروژه ها "وارد صفحه  "پروژه ها"با انتخاب گزینه 

افزار به شرح کاربرد ابزارها در نرم، فحه وجود دارد. به تفکیکباالي ص نمایید ابزارهایی درطور که در تصویر مشاهده میهمان

  .خواهیم پرداخت
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  توان عمل نمود: (تصویر فوق)جهت استفاده از ابزارها در این قسمت به سه طریق می

I.  ها.در صفحه ایجاد/ ویرایش پروژه "امکانات"استفاده از گزینه  

II.  /ها.ویرایش پروژهاستفاده از نوار ابزار باالي صفحه ایجاد  

III. ها برده و کلید سمت راست موس را انتخاب نمایید.نشانگر موس را بر روي قسمت میانی صفحه ایجاد/ویرایش پروژه 

   گر ساخت پروژه جدید است.این نماد بیان:  

صفحه ایجاد/ویرایش  در "کد"و  "نام"هاي ، گزینهCtrl+Aبا کلیک کردن بر روي این ابزار و یا استفاده از کلیدهاي میانبر 

  وارد نمایید. "کد"و کد پروژه را نیز در قسمت  "نام"ها فعال خواهد شد. در این حالت، نام پروژه مورد نظر را در قسمت پروژه

  

  توانید هر کدي را به دلخواه وارد نمایید.ها میجهت ثبت کد در پروژه ؛توضیح استالزم به
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صورت هب 90فعال بوده و در آن عدد هاي موجود در این بخش غیرز قسمتشود، یکی امی طور که در تصویر فوق مشاهدههمان

د پروژه نیز مشاهده خواهد و قبل از ک شودمیباشد که پروژه در آن ایجاد فرض ثبت گردیده است. این قسمت مربوط به سال مالی میپیش

 باشد.میتوسط کاربر  کد وارد شدهو از سال مالی  ا ترکیبیهواقع کد پروژه رشد. د

 

  اطالعات وارد شده در این قسمت مربوط به اطالعات تکمیلی پروژه بوده و در گزارشات سنا و سناما کاربرد دارد.

  باشد.گر ذخیره پروژه تعریف شده میاین نماد بیان:  

  

توانید پروژه مربوطه را می Ctrl+Sپس از ثبت اطالعات ذکر شده در بند فوق و با استفاده از این ابزار و یا کلیدهاي میانبر 

  ذخیره نمایید.

ها نیز در قسمت پایین صفحه ایجاد/ویرایش پروژه سازي می توانید از گزینه توضیح است جهت ذخیرهالزم به

  شود.گزینه ذخیره، پیغام زیر نمایش داده می پس از تایید استفاده نمایید.

  

  باشد.گر ویرایش اطالعات پروژه ثبت شده میاین نماد بیان:  

ین ترتیب که اهاین امکان را به کاربر خواهد داد. ب "ویرایش"اي را داشته باشید، ابزار که قصد ویرایش اطالعات پروژهدر صورتی

 "نام"، فیلدهاي Ctrl+Eو یا با استفاده از کلیدهاي میانبر   سپس با کلیک بر روي این ابزار پروژه مورد نظر را انتخاب نموده و

  را مجددا فعال نمایید. پس از اعمال تغییرات بر روي نام و کد، بر روي گزینه ذخیره کلیک نمایید. "کد"و 
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  باشد.گر انصراف از ثبت پروژه در حال تعریف میاین نماد بیان: 

توانید از این ابزار استفاده آن را داشته باشید، می ویرایش /اي در حال تعریف و یا ویرایش باشد و قصد انصراف از ثبتپروژه کهزمانی

  نمایید.

  باشد.می ،این نماد بیانگر حذف پروژه تعریف شده: 

ین ابزار بر روي گزینه ویرایش کلیک حذف اطالعات موجود، ابتدا پروژه مورد نظر را انتخاب نموده و سپس جهت فعال شدن ا براي

نسبت به حذف پروژه مورد نظر اقدام   Ctrl+deleteو یا استفاده از کلیدهاي میانبر  "حذف"نمایید. در این حالت با استفاده از ابزار 

  نمایید.

  واهند بود.قابل حذف نخ هاي اصلی مورد استفاده قرار گرفته باشند،که در ثبت حسابصورتی ها درپروژه نکته:

امکان ایجاد    "جدید"انتخاب سر شاخه: پس از ایجاد اولین پروژه، با استفاده از ابزار 

 ها از این ابزار استفاده نمایید. منظور ساخت یک سرشاخه جدید در لیست پروژهسرشاخه جدید وجود نخواهد داشت. لذا به

  باشد.پروژه جدید میمراحل تعریف سرشاخه جدید، مشابه مورد تعریف شده در 

  

عنوان زیرمجموعه ایجاد نمایید، ابتدا سر شاخه مورد نظر را انتخاب که بخواهید پروژه جدیدي بهاز تعریف سرشاخه و درصورتیپس

  استفاده نمایید. و سپس از ابزار 

  توان استفاده نمود.ها از این ابزار میمنظور بستن صفحه ایجاد/ ویرایش پروژه: به
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  2ویرایش کد کنترل براي تفصیل 

ویرایش "نامه از مسیر زیر عبارت هاي اعتباري(کدهاي اعتبار) ساخته شده در قسمت تفاهممعرفی کد کنترل براي شناسه براي

  را انتخاب نمایید: "کد کنترل براي تفصیل دو

ل د�د��� ما�ی // د��رداری // سا�ت �ساب
����

  و� // و�ا�ش �د ���رل �ای 

 

  شود.نمایش داده می "مشاهده و ویرایش کد کنترل براي تفصیل دو"ا انتخاب عبارت مذکور، پنجره ب
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هاي ساخته شده در بخش مدیریت بودجه، در این پنجره نمایش داده 2شود، تفصیل گونه که در تصویر فوق مشاهده میهمان

  خواهند شد.

  شود:) فراهم میمطابق تصویر زیرکنترل ( کنترل مورد نظر در ستون کد با انتخاب هر ردیف، امکان انتخاب و ثبت کد

  

نمایش اسناد تولید شده به جاي شناسه اعتبار یا همان شناسه کد کنترل، این کد در پیش صورت ثبت کد در حال حاضر و در

  اعتباري نمایش داده خواهد شد.

  باشد.پذیر میاز منوي امکانات امکان» Ctrl+P«لیست  امکان چاپ اطالعات پنجره جاري با استفاده از گزینه چاپ -

 HTML ،XLS ،XML ،TXTهاي شود، امکان اخذ گزارش از لیست جاري با فرمتگونه که در تصویر زیر مشاهده میهمان -

  وجود دارد.

  

  دارایی 1سازي تفصیل معادل

باید ابالغ شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی  1افزار در ساختار تفصیل هاي تعریف شده در نرم1قرار دادن تفصیل جهت 

  ها اقدام نمود.این تفصیلسازي نسبت به معادل
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ل �عادل� / �د��� ما�ی / د��رداری / سا�ت �ساب
����

  دارا�ی 1سازی 

  

  شود.نمایان میافزار ي زیر در نرمدارایی صفحه 1سازي تفصیل از انتخاب گزینه معادلپس

  

  شود.رویت می 1هاي تعریف شده در قسمت معرفی و ویرایش تفصیل 1تفصیل  ،در سمت راست صفحه نمایش داده شده

توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی  1امکان مشاهده چارچوب ابالغی تفصیل  با استفاده از گزینه  راستچنین در سمت هم

  وجود دارد.
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جز "طبقات را تا سطح  بایست با استفاده از ابزار ترین سطح ممکن انجام شود میباید در پایین 1سازي تفصیل معادل کهبا توجه به این

  .جزء طبقه مورد نظر نمودبه انتخاب و سپس اقدام  ریز کرد "طبقه
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  شکل زیر تغییر خواهد کرد. دارایی به 1پس از انتخاب جز طبقه مورد نظر در مسیر اعالم شده پنجره انتخاب تفصیل 

  

  انتخابی اقدام فرمایید. 1توانید نسبت به تایید تفصیل در کادر باال می 1پس از نمایش اطالعات مربوط به تفصیل 

  

 نموده و مجددا براي انجام عملیات معادل سازي کلید 1اقدام به انتخاب ردیف تفصیل  1سازي تفصیل پس از انتخاب گزینه تایید معادل

  کلیک نموده تا عملیات ذخیره شود. سازي انجام شود. در انتها بر روي ابزار را کلیک نموده تا فرایند معادل 
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امکان   "حساب تفصیل ها/ساخت حساب"در قسمتمیرق 11 یا ومیرق 10که در صورت عدم ورود اطالعات مربوط به کدهاي ؛ کهتوضیح این

  افزار نمایش داده خواهد شد.نخواهد داشت و پیغام خطاي زیر در نرمدارایی وجود  1سازي تفصیل معادل

  

همین دلیل باشد، و بهها و انبار نمیبانک 1سازي در سطح تفصیل وزارت اقتصاد و دارایی نیاز به عملیات معادلمیبا توجه به پروتکل اعال نکته:

  .اردسازي در نرم افزار نظام نوین مالی وجود ندامکان این معادل

اقدام " نوع اشخاص"از پنجره ذیل نسبت به انتخاب  هاي سنا و سناماگزارشمنظور براي وارد نمودن اطالعات تکمیلی نوع اشخاص به

  نمایید.
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  مورد نظر، انتخاب و تایید نمایید. 1سپس از پنجره ذیل نوع اشخاص را برای ردیف تفصیل 
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  نظیم اسناد حسابداريت

   

تنظیم اسناد 

ویرایش تنظیمات سند 

 نقدي

 تنظیم سند

 لیست اسناد ثبت شده

نویسلیست اسناد پیش  

 معرفی و ویرایش الگوها

 تنطیم سند (الگو)

تنظیم سند حقوق       

 و دستمزد
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  ثبت عملیات مالی

را ثبت و فرایند  89افزار، ابتدا باید سند اختتامیه مربوط به سال نیز شرح داده شد، هنگام استفاده از نرم پیشترگونه که همان

افزار ایجاد و همزمان سند افتتاحیه سال جدید نیز توسط سیستم توسط نرم 90ها را انجام داد، در این حالت سال مالی بستن حساب

  باشد).ها همراه میجدید در نرم افزار با بستن خودکار حساب شود (در واقع ایجاد سال مالیتولید می

، 1391منظور ایجاد و فعالیت کاربران در سال مالی به 1390سال مالی  هايحسابتوجه به توضیحات باال و لزوم بستن با 

ها، سال مالی م عملیات بستن حسابافزار قفل (قفل کاربر) نموده و سپس به واسطه انجارا در نرم 1390ست ابتدا سال مالی ا ضروري

  را ایجاد نمایید. 1391را بسته و سال مالی  1390

  .شودمیدر منوي مربوطه تشریح  ذکر شدهعملیات 

  تنظیم سند

  تنظیم سند حسابداري از مسیر زیر اقدام نمایید: براي

  �د��� ما�ی / � ا�ناد �سا�داری/ � �ند

  
  صفحه زیر قابل مشاهده خواهد بود:"تنظیم سند"با انتخاب عبارت 
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  توان اطالعات مربوط به اسناد حسابداري را ثبت نمود.با استفاده از ابزارهاي پنجره جاري می

  

توانید با انتخاب گزینه امکانات ها را میدر این بخش ابزارهاي مختلفی در اختیار کاربران قرارگرفته است که راهنماي استفاده از آن

  نمایید.مشاهده 
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  اطالعات تنظیم سند

 شرح سند

  درج نمایید. "شرح سند"تنظیم سند حسابداري، ابتدا موضوع سند را در قسمت  براي

 

  نوع سند

 3توان از قسمت مشخص شده انتخاب نمود. اسناد حسابداري در این بخش به نوع سند حسابداري را با توجه به ماهیت آن می

  تفکیک خواهند شد. "سند تکمیل افتتاحیه"و نیز  "سند اصالحی "، "سند عادي"نوع: 

  

 عنوان سند شوند، بهاسناد حسابداري که در طول روز با توجه به انجام فرآیندهاي مالی در نرم افزار ثبت می :سند عادي

  ده است.شفرض این سند انتخاب صورت پیشذکر است؛ در صفحه تنظیم سند، بهعادي معرفی خواهند شد. الزم به

 عنوان سند رسند، بهافزار به ثبت میاشتباهات گذشته در نرم منظور اصالح نمودناسناد حسابداري که به :سند اصالحی

  عادي معرفی خواهند شد.

 از این نوع سند ها حساب هتکمیل افتتاحیراي باشد، بگونه که از نام عبارت مشخص میهمان :سند تکمیل افتتاحیه

  استفاده خواهد شد.

  عطف

  اعالم نمایید. ،خواهید سند جاري را به آن عطف دهیدتوانید شناسه تولید سندي را که میر این قسمت مید

 جهت ارائه به سازمان امور اقتصاد و  ،و لزوم آن باید شناسه تولید سند باشدما میعدد وارد شده در این قسمت، حت

  تکل حقوق و دستمزد است.ودارایی و رعایت پر

  

  تاریخ سند

  صورت توانایی نمایش تاریخ سند را خواهد داشت.  2افزار به باشد. در واقع نرممی "تاریخ سند"قسمت بعدي مربوط به 

 افزار تولید خواهد شد.د: این تاریخ توسط نرمشوافزار میتاریخ مربوط به زمانی که اطالعات وارد نرم 



  راهنماي کاربري نرم افزار نظام نوین مالی  شرکت فن آوران اطالعات و ارتباطات روزآمد
 1396ماه                  اسفند

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  224صفحه

	 	

  باشد. د شد. که همان تاریخ دلخواه کاربر میتاریخی است که توسط کاربر در صفحه تنظیم سند ثبت خواه 

  باشد. توجه داشته باشید که این قسمت همان تاریخ کاربر می

  تاریخ کاربر تا زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، که نیاز به ثبت و نگهداري تاریخ اسناد معوقه وجود دارد.که؛ توضیح این

  

  کد کنترل

توان شناسه کلیدي براي در این قسمت به تشخیص کاربر و بر اساس نیاز کاربران، می. باشدمی قسمت بعدي مربوط به کد کنترل

تواند شماره اسناد ثبت شده در سیستم نقدي، شماره فرم درخواست خرید در مورد اسناد مربوط این شناسه می. هر سند در نظر گرفت

  .باشد... به خرید، شماره قرارداد و.

  
در صورت استفاده صحیح از این ابزار شایسته است از تعداد کاراکتر مشخصی جهت معرفی کد کنترل استفاده  ذکر است؛الزم به

  سازي اسناد حسابداري بر اساس کد کنترل مفید و موثر خواهد بود.نمایید. این امر در مرتب

  ضمائم

ر کدام از اسناد حسابداري تعداد مدارك و مستندات براي ه یدتوانمی. باشدبخش بعدي مربوط به تعداد ضمائم اسناد حسابداري می

د، در بخش تایید وصول مستندات و هنگام تایید نهایی شوکه هنگام تنظیم سند تعداد ضمائم درج نصورتیر د. داییضمیمه را نگهداري نم

  .نمایید را درجسند بایستی تعداد ضمائم 

  
  

  سرفصل حساب

این  نمود.حسابداري استفاده شود را تعیین  حساب اصلی مورد نظر که قرار است در سند ددر قسمت انتخاب سرفصل حساب، بای

  :پذیر استروش امکان 3 امر به

 .  که کاربران کد مورد نیاز خود را حفظ باشندکد حساب در صورتی) تایپ ( درج  .1
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بدین منظور بایستی از قسمت سرفصل حساب، : هاانتخاب سرفصل حساب با استفاده از نمودار درختی فهرست حساب .2

مربوط به تعیین حساب اصلی را انتخاب و با استفاده از نمودار فهرست مذکور، حساب ) انتخاب از درخت( گزینه 

 .پذیر استاننیز امک F4این عمل با انتخاب کلید . مورد نظر را تعیین نمایید

  

  

ته شده است. بنابراین پس از انتخاب آن، گزینه تایید را انتخاب نمایید. استفاده در نظر گرف "آب مصرفی "در تصویر فوق، حساب 

لذا تشخیص کاربر در مورد انتخاب حساب در این قسمت حائز بیشترین درجه اهمیت پذیر است، از هر حساب دیگري نیز به شیوه مشابه امکان

  باشد.می
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توانید از قسمت سرفصل حساب، از گزینه بدین منظور می :جستجوي حساب مورد نظر از طریق نام یا کد حساب .3

 .پذیر استنیز امکان F3این عمل با انتخاب کلید  .استفاده نمایید 

 

 

  شود:میدر این حالت پنجره جستجو مشاهده  

  

تعیین کرده و سپس که تمایل دارید جستجو را بر اساس نام حساب انجام دهید، ابتدا تنظیمات جستجو را بر اساس نام در صورتی

کلیک نمایید. انجام عملیات فوق در مورد جستجو بر اساس کد حساب  "برو"وي گزینه ر نظر را در قسمت مجاور آن درج وعبارت مورد 

باشد. توضیحات فوق در خصوص جستجو بر اساس کد نیز صادق است، با این تفاوت که در این حالت بایستی اي مشابه مینیز به گونه

  بر اساس کد انتخاب شود.جستجو 

 *عالمت . (تر به کاربر کمک خواهد کرددر جستجوي جامع "کد/نام"قبل از ثبت ) shift+8* (استفاده از عالمت  توجه:

  )فرض در لیست جستجو  درج شده است صورت پیشبه
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// پروژه و...  1هزینه//کدحساب // تفصیل افزار (مراکز هاي نرمدر مورد سایر بخش نکته: انتخاب یا جستجوي موارد مختلف 

  باشد.)نیز مشابه موارد شرح داده شده می

(چاپ نتیجه) را  باشد. لذا جهت انجام این عملیات کافیست نماد از جمله امکانات پنجره جستجو، چاپ نتیجه جستجو می

  انتخاب نمایید. 
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  باشد.هاي مختلف نرم افزار فعال مینکته: امکان چاپ نتیجه در کلیه پنجره هاي جستجو در بخش 

  

واحد با توجه به انتخاب سرفصل حساب هزینه و لزوم محاسبه بهاي تمام شده ارائه خدمات، انتخاب  :واحد سازمانی

  .باشدمرتبط امري الزامی می سازمانی

.  

  نیز مشابه انتخاب سرفصل حساب خواهد بود. واحد سازمانینحوه انتخاب 

بود که از این بروز میدر هنگام انتخاب سرفصل هزینه، انتخاب مرکز هزینه امري الزا pv3 2.0.6.8ارائه بروز رساننکته: پیش از 

  ي بهاي تمام شده و مصوبات صورت گرفته واحد سازمانی جایگزین مراکز هزینه گردید.رسان به دلیل لزوم محاسبه
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  2فیش و تفصیل /چک

شوند. این تنظیمات صورت خودکار فعال میهاي مکمل بهشود که برخی از قسمتشاهده میفصل حساب مورد نظر، مبا تعیین سر

باشد. لذا ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می 3ها منطبق با دستورالعمل شماره متناسب با نوع حساب بوده و مفهوم آن

  بایستی وارد شوند. "سرفصل حساب"ز ) نیز مشابه تعیین ، مرکز هزینه، پروژه، شناسه مرک1اطالعات مکمل حساب ( تفصیل 

باشد. اطالعات عهده کاربر می نکته مهم: توجه داشته باشید، ثبت اطالعات مربوط به دو قسمت از صفحه تنظیم سند حسابداري به

  ). موارد عنوان شدهو اطالعات مربوط به چک یا فیش ( در صورت نیاز حساب اصلی به  2مربوط به تفصیل 

داشته باشد، کاربر مسئول تنظیم اسناد حسابداري  2در توضیح مطلب فوق باید عنوان نمود، اگر حساب اصلی، نیاز به تفصیل 

که در اختیار داشته باشد وارد نماید. مسئولیت درج این اطالعات در واقعیت از وظایف واحد اعتبارات تواند این اطالعات را در صورتیمی

باشند ) این اطالعات در دسترس باشند باشد. گاهی ممکن است ( به ویژه هنگامی که اسناد معوقه در حال ثبت میوجوه میدر حسابداري 

ها، اسناد پس از ثبت در این مرحله و پس از تایید در مرحله رسیدگی اسناد، به دایره حسابداري وجوه که در این صورت با وارد نمودن آن

که سند مستلزم ثبت اطالعات مربوط به دریافت و پرداخت باشد نیز صادق است. بدین معنا نوان شده در صورتیشود. مطالب عارسال نمی

که با ورود اطالعات مربوط به فیش واریزي یا چک صادر شده در این قسمت، سندي جهت وارد نمودن اطالعات به اداره دریافت/پرداخت 

  شود.ارسال نمی

  )کد اعتباري(2تفصیل 

 شود که در زیر به شرح آن خواهیم پرداخت.شکل مقابل مشاهده میاي بهگزینه 2مت مربوط به تعیین  تفصیل در قس

  

  

اي به آن کد اختصاص صورت خودکار شماره شناسهافزار بهشود، نرمایجاد می 2توجه داشته باشید، هنگامی که یک کد تفصیل 

 دهد. می

توانند از کد فعالیت مورد نظر را در محل فوق درج نمایند، با انتخاب گزینه سبز رنگ می که کاربران، شناسه مربوطهدر صورتی

  استفاده نمایند.
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  مبلغ

 بایست رقم مورد نظر را درج نمایید. قسمت بعدي مربوط به مبلغ است. بدیهی است در این قسمت می

  

نوع ارز مورد نظر را انتخاب و سپس مبلغ آن را باید که از ارزي غیر از ریال در ثبت سند استفاده شود، ابتدا ذکر است؛ در صورتیالزم به

باشد. درج نرخ تسعیر در اسناد حسابداري موجب تبدیل قیمت ارز درج نرخ تسعیر ارز (در همان روز) ضروري میچنین هم د.یدرج نمای

  به واحد پولی ریال خواهد شد.

  

  

  نوع حساب یص حساب وتشخ

  نمایید دو بخش در تنظیم سند به شکل زیر وجود دارد:طور که مشاهده میهمان

  

  

  تشخیص حساب

باشد. در صورت فعال بودن ، تشخیص کاربر از حساب اصلی انتخاب شده می"بدهکار است"، منظور از موارد عنوان شدهدر تشریح 

  خواهد شد. بستانکار و در صورت نداشتن عالمت، بدهکارعالمت، حساب انتخابی در سند 
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  نوع حساب

باشد، که آیا با عملیات دریافت و پرداخت همراه است کاربر از رویدادهاي ثبت شده می تشخیص ،"نقدي است"منظور از عبارت 

پرداخت)  -و نه انجام عملیات دریافت  یا خیر. اگر موارد انتخاب شده فقط به واسطه استفاده از روش حسابداري تعهدي (تحقق رویداد مالی

  صورت باید داراي عالمت باشند.شوند، این قسمت نباید داراي عالمت باشد (شناسایی بدهکاران و بستانکاران) و در غیر اینمیشناسایی 

دارایی و به تفکیک هاي مصوب وزارت افزار بر اساس سرفصل؛ وجود عالمت فوق منتج به استخراج گزارش از نرمذکر استالزم به

هاي اي و اعتبارات تملک داراییتفکیک اعتبارات هزینهها بههاي مستقل خواهد شد. ( ترازهاي دوگانه اداره تمرکز و تلفیق حسابگروه

  اي )سرمایه

یندها نیز ممکن است باشد. برخی فرآنمی "نقدي است"نکته: صرف دریافت و پرداخت در نرم افزار نظام نوین مالی، عامل انتخاب گزینه 

هاي باشند. مانند: عملیات تامین اعتبار، برخی ثبتبدون وجود دریافت و پرداخت در نرم افزار ثبت شوند که الزاما داراي به اصطالح تیک نقدي می

 و...میاي و انتظابودجه

  الحساب سنواتیپرداخت و علیاز محل پیش

پرداخت یا ها در نتیجه تسویه پیشمجزاي هزینه دولتی جهت ثبت، نگهداري و گزارش دلیل الزام واحدهايدو عبارت فوق به

  باشند. الحساب سنواتی میعلی

  

 عنوانپرداخت صورت گرفته و در سال جاري بهکه در سنوات قبل پرداخت پیشدر صورتی از محل پیش پرداخت سنواتی:

  بایست گزینه مربوطه فعال گردد.نه مربوطه می، در تنظیمات سرفصل حساب هزیلحاظ شودهزینه قطعی 

الحساب صورت گرفته و در سال جاري به که در سنوات قبل پرداخت علیدر صورتی از محل پیش علی الحساب سنواتی:

  بایست گزینه مربوطه فعال گردد.هزینه قطعی منظور گردد، در تنظیمات سرفصل حساب هزینه مربوطه می

  وده استب در سنوات قبلپرداخت 

بوده  سنواتپرداخت در "عبارت  ند،شوالحساب در سند حسابداري بستانکار ثبت پرداخت و علیهاي پیشکه حسابدر صورتی

بوده باشد، بایستی این قسمت فعال گردد و در سنوات قبل هاي عنوان شده در که پرداختی حسابدر صورتی. شودنمایش داده می "است

  غیرفعال گردد. دباشد بای جاريکه پرداخت در سال صورتی
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  شناسه مرکز

رابط جهت  يهاحسابکه کد حساب انتخابی کاربر نیازمند اطالعات مربوط به شناسه مرکز باشد (در مواردي که از در صورتی

  . شود) فعال می3شناسه مرکز (تفصیل مابین استفاده شود) گزینه ثبت عملیات فی

  
  د:اییروش زیر انتخاب نم 2نام واحد طرف حساب را از  یدتوانمی

  نام یا کد: نام واحد مورد نظر را در قسمت مربوطه درج و سپس گزینه تایید را انتخاب نمایید.از طریق جستجو  -1

  
  

  هاي پیشین خواهد بود.جستجو بر اساس کد نیز مشابه توضیحات ذکر شده در قسمت

 واره:انتخاب واحد مورد نظر از درخت  -2
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هاي ستاد مورد نظر قرار ندارد را انتخاب نماید فضاي که کاربر به اشتباه نام واحدي که در زیر مجموعهذکر است در صورتیالزم به

  مربوط به شناسه مرکز قرمز رنگ خواهد شد.

  

  شرح ردیف

  .نماییددرج را ، شرح مربوط به ردیف سند ثبت شده " شرح ردیف "در قسمت 

  

که با چک ارتباط دارند در قسمت بستانکار سند ثبت گردند، عبارت شرح  یهایهاي بانکی و در کل حسابکه حسابصورتی در

همان وجه چک بوده و در  ذکر است متن درج شده در این بخشهتغییر خواهد کرد. الزم ب "در وجه/بابت"ردیف به رنگ زرد و با عنوان 

  بخش صدورچک قابل تغییر نخواهد بود.

  

 

  ابزار تکمیل ردیف سند:

هاي ثبت شده شود. شرح ردیفنمایش داده می "ابزار تکمیل ردیف سند"پنجره  در کنار کادر شرح ردیف و با انتخاب گزینه 

  ذخیره و نگهداري خواهند شد.  هاي دیگر در این بخشمنظور استفاده مجدد در ردیفافزار، بهدر نرم
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  گردد:هاي موجود در تصویر فوق، جزئیات مربوطه به شرح زیر بیان میtabبا توجه به 

جاي عبارت جایگزین نمودن یک عبارت به ، امکان"یافتن/جایگزین کردن" tab: با استفاده از 

  تصویر زیر بیان شده است.وجود آمده است. مراحل انجام عملیات در مورد نظر در ردیف سند به

  

  تصویر فوق جایگزین عبارت جستجو شده خواهد شد. 3، عبارت درج شده در قسمت "جایگزین کن"با انتخاب گزینه 
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ها در این قسمت قابل مشاهده : اطالعات ثبت شده اخیر در شرح ردیف اسناد حسابداري با توجه به زمان ثبت آن

  باشند.و استفاده در اسناد جدید می
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نظر را مشخص و سپس گزینه  ابتدا شرح مورد هاي ثبت شده در شرح ردیف سند جدید،منظور استفاده از ردیفبه

  را انتخاب نمایید.

هاي دیگر همان سند و نیز ذخیره هاي ثبت شده در سند جاري در ردیفاستفاده از شرح ردیفبراي 

این بخش استفاده خواهد شد. عنوان نمونه، ازنمودن شرح ردیف سند جاري به  

 

  

هاي شرح ردیف درج نموده، با استفاده از گزینه  "شامل عبارت"بدین منظور ابتدا عبارت مورد نظر را در قسمت 

  شوند.یافته شده در کادر مربوطه نمایش داده می

عنوان ه نمودن شرح بهاستفاده خواهد شد و جهت ذخیر جهت استفاده از شرح یافته شده در ردیف سند از گزینه 

  را انتخاب نمایید. را ثبت و سپس گزینه  "کد میانبر"شرح نمونه، ابتدا 
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 "تکمیل ردیف سند"هاي دیگر پنجره افزار ذخیره شده و در بخشدر نرم "کد میانبر"توضیح است؛ عبارات مربوطه به واسطه الزم به

  د.باشننیز با استفاده از کد میانبر قابل بازخوانی می

  ، نمونهء ذخیره شده براي تمام کاربران یک واحد تابعه ذخیره خواهد شد."براي دیگر کاربران"در صورت فعال نمودن عبارت 

  

  

  ، نمونه ذخیره شده براي تمام کاربران همه واحدها ذخیره خواهد شد."براي همه کاربران"در صورت فعال نمودن عبارت 

  

، کلیه اطالعات ردیف مربوطه (ازجمله مبلغ و کد حساب) در نرم افزار ذخیره خواهد "اطالعاتهمه "در صورت فعال نمودن عبارت 

  شد.

  

 نمایید.فعال را سازي اطالعات فوق، از منوي منابع انسانی مجوزهاي مربوطه منظور ذخیرهبه  

  شود:زیر نمایش داده میافزار ذخیره شده باشد، پیغام عنوان نمونه در نرمشرح ردیفی به قبلاز که در صورتی
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  اطالعات حساب

  اطالعات حساب ردیف انتخابی قابل مشاهده خواهد بود.   با کلیک بر ردیف سند و انتخاب

، مرکز هزینه، پروژه، گردش و مانده 3، اطالعات تفصیل 2، اطالعات تفصیل 1این اطالعات شامل: نام و کد حساب، عنوان تفصیل 

 شد.باحساب انتخاب شده می
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که از حساب انتخاب شده تراز آزمایشی جزمعین با اعمال شروط: کد حساب، کد صورتی شود، درگونه که مشاهده میهمان

، نتیجه شودنویس) اخذ در صورت وجود اسناد در مرحله پیشنویس (طرح و تیک شامل اسناد پیش، کد منبع، دوره، کد برنامه/ 1تفصیل

  اطالعات حساب نمایش داده شده در تنظیم سند برابر است.نمایش داده شده با 

نویس را مجددا با استفاده از گزینه توانید اطالعات حساب سند موجود در قسمت پیش، میذکر شدهاز تایید سند  نکته: پس

  اطالعات حساب مشاهده نمایید:

  

شود. با استفاده از این گزینه عالوه بر ایش داده میشود تغییرات ثبت سند جدید در مانده حساب نمطور که مشاهده میهمان

  .ماییدگردد، جلوگیري نتوانید از ثبت عواملی که باعث بروز مانده خالف ماهیت در تراز میمشاهده اطالعات حساب، می

نویس بوده و تیک این گزینه فعال که این سند در مرحله پیش: در صورتی

  گردد:) تاثیر سند مذکور از گردش و مانده حساب حذف می(نشود، با بازخوانی مجدد اطالعات 
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ها مراجعه نموده و با استفاده از شرایط موجود در ي مربوط به مرور حسابتوان به صفحهي گزارش دفتر میچنین با استفاده از گزینههم

  سند اقدام به اخذ گزارش از دفتر نمود. مي تنظیصفحه
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  تایید اطالعات

ردیف سند  ctrl+O(تایید ردیف جاري) و یا استفاده از کلیدهاي   با استفاده از گزینهتوانید پس از ثبت موارد فوق می

زمان در پنجره تاشوي بداري و همتوانید در فرم سند حسابا تایید ردیف مربوطه، اطالعات ثبت شده را می. ثبت شده خود را تایید نمایید

  .نماییدپایین صفحه مشاهده 

  

 ابزارها

استفاده نمایید. به طریق مشابه ردیف فوق، اطالعات مربوط   (Ctrl+A)جهت ایجاد ردیف جدید کافیست از گزینه 

(ردیف جدید) سند را ثبت نمایید. توجه داشته باشید که حساب متناسب را انتخاب و تشخیص خود را از حساب  به قسمت بستانکار



  راهنماي کاربري نرم افزار نظام نوین مالی  شرکت فن آوران اطالعات و ارتباطات روزآمد
 1396ماه                  اسفند

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  243صفحه

	 	

 (Ctrl+S)  را حذف نمایید ) در نهایت سند را با استفاده از عالمت "بدهکار است"( عالمت مربوط به  انتخابی بستانکار نمایید.

  ذخیره نمایید.

  

  

این ترتیب اگر عبارت مذکور فعال توجه نمایید. به هنگام اضافه کردن ردیف جدید، به عبارت 

فعال باشد، ردیف ایجاد شده خالی از که این عبارت غیرصورتی درخواهد بود و  افه شده مشابه ردیف ثبت شده قبلیباشد، ردیف اض

  اطالعات خواهد بود.

  باشند:شرح ذیل میکاربرد ابزارهاي دیگر که در صفحه تنظیم سند وجود دارد به

 )باال و پایین بردن ردیف انتخاب شده( 

در ( توانید از این دو ابزار استفاده نمایید.تغییر دهید، میکه ردیفی از سند را انتخاب و بخواهید مکان ثبت شده آن را در صورتی

  .) نیز استفاده نمود Ctrl+Downو  Ctrl+Upتوان از کلیدهاي میانبر این حالت می

  

  (تغییر ردیف)  

باشد. براي این کار میشماره ردیف مورد نظر جایی ردیف سند با وارد نمودن هبه بعد، امکان جاب 2072از امکانات اضافه شده از ورژن 

کلیک نمایید، پنجره ذیل نمایش داده  را دارید انتخاب نموده و سپس بر روي ابزار جایی آنهابتدا ردیف سندي را که قصد جاب

  شود.می
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  کلیک نمایید.را  ردیف مقصد را وارد نمایید و دکمه شماره 

  شوید.ذیل مواجه می با پیغام خطا، رت وارد نمودن شماره ردیف نامعتبردر صو

  

 )  حذف ردیف جاري(  

توانید از این ابزار پس از انتخاب ردیف مورد نظر که بخواهید ردیف ایجاد شده در سند ثبت شده را حذف نمایید، میدر صورتی

  نیز استفاده نمود.) Ctrl+Deleteتوان از کلیدهاي میانبر (در این حالت می استفاده نمایید.

  نسبت به انتخاب و حذف گروهی ردیف اسناد اقدام نمایید.  shiftو یا   ctrlر  با استفاده از ابزاتوانید چنین میهم

  

  (جایگزین کردن کد حساب)        

انجام  حساب رااري کدذتوانید پس از انتخاب چند ردیف از سند و مشخص نمودن یک کد حساب، عملیات جایگبا استفاده از این ابزار می

  در پنجره نمایش داده شده در ذیل، کد حساب را وارد نموده و تایید نمایید. دهید.

 

  (بازخوانی از طریق شناسه)        

  به بعد، امکان بازخوانی یک سند که پیشتر زده شده از طریق شناسه آن سند است.   2072افزار از ورژن از امکانات اضافه شده به نرم
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  شود.روي ابزار عنوان شده در منوي امکانات پنجره ذیل نمایان میبا کلیک بر 

  

 گردد.شود و سند بازخوانی میپیغام ذیل نمایان می شناسه سند مورد نظر را وارد نموده و دکمه تایید را کلیک نمایید.

 

ي امکانات ابزار بار دیگر از منوکه بخواهید سند دیگري را در کنار همین سند بازخوانی کنید، در صورتی

  را کلیک نموده تا پیغام ذیل نمایان شود. 

  

  گیرد.، مراحل قبل دوباره تکرار شده و سند جدید در ادامه سند بازخوانی شده قبلی قرار میدر صورت انتخاب گزینه 

جدید جایگزین سند شود و سند بازخوانی شده ، اطالعات بازیابی شده قبلی نادیده گرفته میدر صورت انتخاب گزینه 

 شود.قبلی می
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  شود.، خطاي ذیل نمایان می)سندي با این شناسه وجود نداشته باشد( اگر شناسه سند درخواستی نامعتبر باشد

  

  .دشویاگر شناسه سند درخواستی، مربوط به واحدي دیگر باشد و این شناسه در آن واحد نامعتبر باشد با پیغام خطا ذیل مواجه میچنین هم

  

  (معکوس نمودن سند)        

ــده در نرم  2073از ورژن  ــند جاري و ثبت ش ــتفاده از این ابزار  ،افزاربه بعد امکان معکوس کردن کل ردیف س ــت با اس ــده اس   .ایجاد ش

  .شودهاي بستانکار، بدهکار میهاي بدهکار سند جاري، بستانکار شده و ردیفوسیله این ابزار تمام ردیفبه

گردد، امکان معکوس نمودن این ثبت میمیصورت سیستهکه سند حقوق دستمزد در حال حاضر بدون واحد سازمانی و باین توجه بهنکته: با 

  شوید.سند بدون درج واحد سازمانی در سند بازخوانی شده وجود ندارد و با پیغام خطا ذیل مواجه می
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 )پیش نمایش چاپ(

و آموزش پزشکی استفاده هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان فصلسند ثبت شده منطبق با سرراي چاپ توانید باز این ابزار می

هاي هاي بدهکار و سپس حسابابتدا حسابدر این حالت  نیز استفاده نمود.) Ctrl+Pتوان از کلیدهاي میانبر در این حالت مینمایید. (

  .شوندبستانکار نمایش داده می

 

 )پیش نمایش چاپ ترتیبی(

توان از توانید چاپ سند را به همان ترتیبی که سند ثبت شده است مشاهده نمایید. (در این حالت میا استفاده از این ابزار میب

  نیز استفاده نمود.) Ctrl+Shift+Cکلیدهاي میانبر 

 

 )پیش نمایش چاپ تجمعی(

هاي متفاوتی ثبت شده باشند با استفاده از این ابزار ردیفها مشابه باشد و در هایی وجود داشته باشند که مشخصات آناگر حساب

  جویی نمایید.هاي مشابه را تجمیع و در چاپ خود صرفهتوانید ردیفمی

  

  

   )چاپ نقدي(

 مشاهده نمایید.(بر اساس مبناي نقدي) هاي مصوب وزارت داراییتوانید اسناد ثبت شده را بر اساس سرفصلوسیله این ابزار میهب

  د.)ایینیز استفاده نم Ctrl+Shift+Pاز کلیدهاي میانبر  یدتوان(در این حالت می

  

    )چاپ دارایی(

  مشاهده نمایید.(بر اساس مبناي تعهدي) هاي مصوب وزارت داراییفصلنید اسناد ثبت شده را بر اساس سربوسیله این ابزار می توا       
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   )ذخیره در فایل( 

این امکان را به شما  ذکر شدهتوانید سند مورد نظر را با اطالعات ثبت شده در رایانه خود ذخیره نمایید. ابزار وسیله این ابزار میبه

  دهد که هر نوع سند را یک مرتبه ثبت و در دفعات بعدي آن را انتخاب و اطالعات مربوطه را در صورت لزوم تغییر دهید.می

  

  

کلیک کرده و یا از کلیدهاي   "ذخیره در فایل"سند حسابداري، بر روي ابزار  جهت انجام عملیات مذکور پس از ثبت کامل

  استفاده نمایید.  Ctrl+Shift+Sمیانبر 

  

فرض صورت پیشرا انتخاب نمایید. توجه داشته باشید نام فایل مورد نظر به  Saveپس از تعیین مسیر ذخیره فایل، عبارت 

  شود:سازي پیغام زیر مشاهده میذخیره خواهد شد. پس از ذخیره RADبوده و با پسوند  "شرح سند"
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  )خواندن از فایل(

دهد تا بتواند اسناد ذخیره شده را جهت استفاده مجدد بازخوانی نماید. بوسیله بازخوانی اسناد ذخیره این ابزار به کاربر امکان می

 ابتدا صفحه مربوط به لذاشود تا فقط برخی اطالعات اسناد که نیاز به تغییر دارند را تغییر دهید. شده، این امکان براي کاربر فراهم می

  انتخاب نمایید: تنظیم سند جدید را  از مسیر زیر

  

  کلیک نمایید تا صفحه زیر نمایش داده شود:   "خواندن از فایل"در نوار ابزار باالي صفحه بر روي گزینه  سپس

  
  کلیک نمایید تا پیغام زیر مشاهده شود: Openسپس سند مورد نظر را انتخاب نموده و روي عبارت 

 ...   

، پیغام دیگري ظاهر خواهد شد. با بستن پنجره مربوط به پیغام فوق، اطالعات مربوط به سند ذخیره شده در "بلی"با تایید عبارت 

  اطالعات مورد نظر را در سند اعمال نمایید. توانیدفرم تنظیم سند مشاهده خواهد شد، حال می
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 ذخیره تنظیمات پنجره

هاي سند تغییري به دلخواه داده شود (نحوه تغییر موارد مندرج در فرم سند توضیح داده خواهد شد) اگر در نحوه چیدمان ستون

  توانید تغییرات انجام شده را ذخیره نمایید.با انتخاب این مورد می

  

   پنجرهحذف تنظیمات 

(در نظر داشته باشید تغییرات داده شده فقط مختص همان سند بوده و ود در فرم مربوط به اسناد اعمال شزمانی که تغییري 

  به حالت اولیه بازگشته است. سندذخیره نشود)، کافیست این مورد انتخاب و پس از خروج از صفحه سند و ورود مجدد خواهید دید که 

 

توانید نشانگر فرم اسناد و مشاهده موارد دلخواه و یا حذف مواردي که استفاده اطالعاتی براي شما ندارد، مینکته: جهت تغییر در 

  ها به دلخواه برده و کلید سمت راست موس را کلیک نمایید.موس را روي یکی از ستون

 

 

  

برده، کلید سمت چپ موس را روي عبارت مورد اضافه نمودن این موارد به فرم سند، کافیست نشانگر موس را روي مورد دلخواه 

  نظر نگه داشته و با انتقال موس به محل دلخواه در فرم سند، آن را به عناوین سند اضافه نمایید.
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  باشند: با توجه به تصویر زیر مواردي قابل توضیح می

 

د فعال باشد، تنظیمات جدول مربوط به فیلدهاي سن عنوان شدهکه گزینه در صورتی : )1

تنظیمات مربوطه را  باید فعال باشد، کاربرکه این گزینه غیرشد و در صورتی صورت خودکار تنظیم خواهندحسابداري به

  اعمال نماید. 

هاي ثبت شده قابل در این قسمت جمع ردیف:  )2

  مشاهده خواهند بود.

  بود. هاي ثبت شده در سند حسابداري قابل نمایش خواهددر این قسمت تعداد ردیف :  ) 3
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  هاي عدم ثبت/اشتباه ثبت اطالعاتپیغام

  اشتباه ثبت اطالعات مربوط به فرم تنطیم سند حسابداري: نکات موجود در مورد عدم ثبت/

  شوید.باالنس نباشد با پیغام ذیل مواجه می 2که سند ایجاد شده از لحاظ تفصیل در صورتی -1

  

 شود:تایید یا ردیف جدید انتخاب شود پیغام زیر نمایش داده می که در ردیفی مبلغ ثبت نگردد و گزینهدر صورتی -2

  

 شود:پیغام زیر نمایش داده می ،که تاریخ کاربر در سند ثبت نگردد و گزینه ذخیره و ارسال انتخاب شوددر صورتی -3

  

 شود:می انپیغام زیر نمای ،که تاریخ کاربر اشتباه ثبت شده باشد و گزینه ذخیره و ارسال انتخاب شوددر صورتی -4
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  شود:داده می شانپیغام زیر ن ،که مرکز هزینه در سند ثبت نگردد و گزینه ذخیره و ارسال انتخاب شوددر صورتی -5

  

 شود:پیغام زیر نمایش داده می، گزینه ذخیره و ارسال انتخاب شود که مبلغ بدهکار و بستانکار سند باالنس نباشد ودر صورتی -6

  
 

پیغام زیر  ،نباشد و گزینه ذخیره و ارسال انتخاب شود نقدي و تعهدي سند باالنسکه مبلغ ثبت شده قسمت در صورتی -7

 شود:نمایش داده می
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  بستانکار سند با هم برابر باشند.در طرف بدهکار و  دتعهدي بای صورت نقدي/ههاي ثبت شده بذکر است ردیفهالزم ب

فعال باشد) به ثبت رسیده باشند و صورت تعهدي (تیک نقدي غیرشده در سند حسابداري به هاي ثبتکه ردیفدر صورتی -8

 شود:پیغام زیر نمایش داده می کاربر گزینه چاپ نقدي را انتخاب نماید،

  
مایش که فقط یک ردیف در سند ثبت شده باشد و کاربر بخواهد از ابزار ذخیره در فایل استفاده نماید پیغام زیر ندر صورتی -9

 شود:داده می

  

پیغام زیر ، زینه ذخیره و ارسال انتخاب شودکه تاریخ چک به تاریخ سنوات گذشته در نرم افزار ثبت گردد و گدر صورتی -10

  شود:نمایش داده می
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  امکانات نرم افزاري

 که در حال کار در صورتیتوضیح است الزم به. باشدافزار فراهم میمان بر روي چند سند مختلف در نرمزامکان کار هم

باشد جهت نمایش اسناد دیگر توانید با استفاده از ابزاري که در باالي صفحه موجود میبر روي تعدادي سند هستید، می

  .استفاده نمایید توانید از این نمادها براي این کار می اقدام نمایید.

استفاده  توانید از نماد هاي باز را ببندید میهید کل پنجرهباشد و اگر بخواجهت بستن پنجره جاري می استفاده از نماد 

  نمایید.

  
  

 که کاربر در حال تنظیم سند باشد و ناگهان به توان به این مورد نیز اشاره نمود ؛ هنگامیافزار میهاي دیگر نرماز قابلیت

  .شودپیغام زیر نمایش داده می ،و یا سند دیگري جهت ثبت باز شود رایانه خاموش شود...) قطعی برق و(هر علتی

  

، پیغام زیر نمایش داده شده و فرم تنظیم سند جدید با اطالعات سند قبلی جهت ثبت اطالعات "بلی"در صورت تایید گزینه 

  گردد.ایجاد می
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صفحه  ،"بلی"گزینه که در صورت تایید  در پیغام نمایش داده شده، پیغام زیر نمایان خواهد شد، "خیر"در صورت تایید گزینه 

  گردد.قبل حذف شده و صفحه تنظیم سند جدید خالی از اطالعات ایجاد می

  
 

و صفحه تنظیم سند جدید خالی از  شودمیحذف ن صفحه قبل با اطالعات ثبت شده ،"خیر"در صورت تایید گزینه چنین هم

  گردد.اطالعات ایجاد می
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  نویس سند حسابداريچاپ پیش

در  استفاده نمایید.، ها پرداخته شده استتوانید از ابزارهایی که در تنظیم سند به شرح آننمایش چاپ میمشاهده پیشجهت 

  نمایش چاپ به شکل زیر قابل مشاهده خواهد بود:این حالت پیش

  راهنماي ابزارهاي پنجره پیش نمایش چاپ

؛ ذکر استهالزم ب باشد.نمایش چاپ از رایانه مین فایل پیشمنظور ذخیره نمودن و خوانداستفاده از این ابزارها به 

  باشد.اسناد حسابداري می "خواندن از فایل"و  "ذخیره در فایل"کاربرد ابزار معرفی شده مشابه کاربرد ابزارهاي 

استفاده  openو جهت خواندن فایل ذخیره شده از ابزار  saveنمایش چاپ در رایانه از ابزار جهت ذخیره نمودن فایل پیش

افزار نظام نوین مالی اجرا خواهد شد. ( توضیحات اجراي این ذخیره شده و با استفاده از نرم prnx. شود. فایل مربوطه با پسوندمی

  باشد.)عملیات مشابه توضیحات عنوان شده در تنظیم سند می
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منظور چاپ تصویر نمایش داده شده استفاده از این ابزارها به ؛نمایش سندابزارهاي چاپ پیش 

  پردازیم:میبه شرح جزئیات این قسمت  باشد.می

  

(انتخاب چاپگر،تنظیمات صفحه چاپ و...)را انجام داده و سپس  توانید ابتدا تنظیمات مربوط به چاپبا استفاده از این ابزار می

  شود:ستفاده از این ابزار تصویر زیر نمایش داده میدر صورت ا دستور چاپ را صادر نمایید.

  

  

  توانید دستور چاپ را صادر نمایید.یمات چاپ، میظفاده از این ابزار بدون اعمال تنبا است

، اندازه صفحه ، توانید ابعادبا استفاده از این ابزار می نمایش؛تنظیمات مربوط به صفحه سند پیش

  تنظیم نمایید.عمودي و افقی بودن آن را 

  باشد. با استفاده از ابزارهاي موجود در این صفحه امکانات زیر براي کاربر فراهم می
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  :امکان جستجوي کلمات و حروف مورد نظر

در این حالت ابتدا کلمه مورد نظر را در محل مربوطه درج نموده  شود.پنجره مقابل نمایش داده می findدر صورت انتخاب ابزار 

  شود.جدید نمایش داده می اطالعاتبا هربار انتخاب کردن این گزینه  را انتخاب نمایید. find nextینه و سپس گز

  

توانید شود. با استفاده از این ابزار مینمایش چاپ نمایان میاي در قسمت چپ صفحه پیشدر صورت تایید این گزینه پنجره

 نمایید.هاي مختلف ثبت شده در سند را مشاهده ردیف

 

 . به وسیله این ابزارها وجود دارد امکان نمایش صفحه بعد، قبل، اولین صفحه و آخرین صفحه 

 نمایند.صفحه را براي کاربر فراهم می کوچک کردن بزرگ و هاي موجود در این قسمت امکانابزار 

  زمینه سند تایپ نمایید.و نیز متنی مبنی بر پسغییر داده توانید رنگ زمینه سند را تبا استفاده از ابزارهاي این قسمت می 
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که نیاز به نمایش یک متن و یا تصویر به در صورتی شود.پنجره زیر نمایش داده می watermarkدر صورت تایید ابزار 

 د.اییتوان استفاده نماز این ابزار می ،زمینه سند باشدعنوان پس

  

هاي مختلف در رایانه ذخیره نمایید و توانید سند مشاهده شده را با فرمتمی با استفاده از ابزارهاي موجود در این قسمت

  صفحه را ببندید. یا
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  نویسلیست اسناد پیش

نویس اسناد نویس آن جهت تایید مقام مجاز، به وضعیت تایید پیشپس از ذخیره نمودن سند حسابداري ثبت شده، پیش

  باشد:از مسیر زیر قابل رویت میگردد. این بخش حسابداري ارسال می

  �و�س�د��� ما�ی // � ا�ناد �سا�داری //  ���ت ا�ناد �

 

  نویس، پنجره زیر قابل مشاهده خواهد بود:با انتخاب عبارت لیست اسناد پیش
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ها تنظیم گردیده است در این قسمت قابل مشاهده نویس آننمایید اسنادي که پیشطور که در تصویر فوق مشاهده میهمان

 باشند. می

  امکانات پنجره لیست اسناد

  پردازیم.ها میکه به تشریح آن ،باشدافزار نظام نوین مالی داراي امکاناتی میهر لیست یا فرمی در نرم

 پنجره تاشوي نمایش اطالعات ردیف انتخابی

 
  توانید مالحظه نمایید. نویس اسناد میت فوقانی صفحه مربوط به لیست پیشخالصه اطالعات مربوط به اسناد را در قسم

  

  
  

 "نام واحد تابعه/ستاد"، "جمع نقدي"، "تاریخ سند"، "کد کنترل"که سندي در لیست انتخاب گردد برخی اطالعات آن از جمله زمانی

د. شرح موارد عنوان شده در ندر انتخاب سند به کاربر کمک نمایتوانند این اطالعات می شود.و... در قسمت باالي پنجره نمایش داده می

  باشد.ها نمیاین پنجره واضح بوده و نیازي به توضیح اضافی در خصوص آن

 که بر آن کلیک نمایید،باشد. در صورتیدر این پنجره می توان به تشریح آن پرداخت، استفاده از گزینه تنها موردي که می

 گر موس را بر آن نگهبایست نشانباشد و جهت مشاهده آن میو گویاي عدم نمایش پنجره در حالت عادي می شودمی شکل این  به

  داشت.

  سازي اسناد بر اساس یک عنوان دلخواهمرتب

 
  بار کلیک نمایید تا فلش کوچکی کنار آن نمایان شود.  ارت مورد نظر درج شده در ستون یکبدین منظور کافیست روي عب
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 هکه فلش مربوطه رو به باال باشد هنگام مرتب سازي اعداد و ارقام، از کوچک به بزرگ و مرتب سازي تاریخ، از گذشته بهنگامی

که فلش مربوطه رو به پایین باشد، . هنگامیشدخواهد  انجامحال و در خصوص حروف و کلمات نیز به ترتیب حروف الفبا، مرتب سازي 

  بود. عکس مطالب فوق صادق خواهد

  طبقه بندي نمودن اسناد موجود در لیست

 توانند اسناد موجود در لیست را بر اساس عناوین مختلف گروه بندي نمایند. کاربران محترم می

  

بندي را انتخاب، کلید سمت چپ موس را روي آن نگه داشته و به سمت محلی که بدین منظور عنوان مورد نظر جهت گروه

  انتقال دهید. ،مشخص شده است
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هاي عنوان دباشد. بدین منظور بایاساس چند عنوان نیز براي کاربر فراهم می ها بربندي لیستتوضیح است؛ امکان طبقهالزم به

  منتخب دیگر را نیز مشابه توضیحات شرح داده شده به قسمت مربوطه انتقال دهید.

توانید طریق زیر می  2به  موارد انتخابی جهت مرتب سازي را داشته باشید،که قصد حذف یک مورد و یا همه در صورتیچنین هم

  این عمل را انجام دهید:

  با استفاده از موس عبارت مورد نظر را به محل ردیف عبارات برگردانید. – 1
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 .شودمیدر این حالت عبارت مورد نظر از قسمت مرتب سازي خارج و به نوار عناوین منتقل 

  با استفاده از موس عبارت مورد نظر را به قسمت ردیف اسناد و یا باالي پنجره انتقال دهید. – 2

  

  افزوده خواهد شد. "تغییر دلخواه"در این حالت عبارت مورد نظر از قسمت مرتب سازي خارج شده و به لیست 

 ...جمع اسناد، شرح اسناد، تاریخ و. جستجوي اسناد بر اساس:

رنگ قابل  توانید در قسمت سفیدتوانید بر اساس مبانی دلخواه جستجو نمایید. بدین منظور مییست را میاسناد موجود در ل

قبل از درج عبارات دلخواه، عالمت  شودد. پیشنهاد مینماییجستجو  ومشاهده پایین فیلدهاي عناوین، عبارت مورد نظر را درج 

*(Ctrl+8)  نمایید. را جستجو مورد نظر عبارترا تایپ و سپس  

عنوان مثال: جستجو بر اساس به توانید بر اساس چند عنوان مختلف نیز انجام دهید.توضیح است عملیات جستجو را میالزم به

  شرح سند و مبلغ... تاریخ کاربر،

  

  توانید سند مورد نظر را انتخاب و مشاهده نمایید.پس از انجام عملیات جستجو، می
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  منو امکانات

استفاده .. ) اکسل، نوت پد و. هاي دلخواه مانند:فرمت( با پسوند جهت ذخیره لیست اسناد موجود :عنوانذخیره به )1

  گردد.می

 گردد.جهت مشاهده اسناد انتخابی استفاده می :انتخاب )2

 توان زمان بازخوانی اطالعات را در پنجره تنظیم نمود.در این قسمت می زمان بازخوانی: )3

 

 با توجه به نام ابزار، به بازخوانی اطالعات خواهد پرداخت. :بازخوانی اطالعات )4

کافیست . شرح داده شد باشد که قبالدر ثبت اسناد می ،کاربرد این ابزار مشابه کاربرد آن :ذخیره سند در فایل )5

 موضوع سند مورد نظر انتخاب و از این ابزار استفاده شود.

در پنجره عناوین تغییراتی ایجاد شده باشد، با استفاده از این ابزار  کهدر صورتی :پاك کردن اطالعات پنجره )6

 توان تغییرات را به حالت اول بازگرداند.می

  گردد.از این ابزار در کلیه صفحات نرم افزار جهت بستن صفحه استفاده می :ببند )7
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  .ه شرح کاربرد ابزارها خواهیم پرداختب) نویسپیش( "مشاهده و بررسی سند ثبت نشده"با توجه به منو امکانات در صفحه 

توانید سند ثبت شده را با شروط مختلف چاپ نمایید. بدین منظور ابتدا با تایید نماد با استفاده از این ابزار می چاپ ویژه:

تنظیمات ان شده و پس از اعمال ، صفحه مربوط به تنظیمات چاپ ویژه نمای(Alt+P)و یا استفاده از کلیدهاي میانبر  

  نمایش چاپ سند را مشاهده نمایید.پیش  "چاپ"توانید با تایید گزینه می

 
شود تا در صفحه نمایش سند ثبت شده، این امکان براي کاربر فراهم می زیربا استفاده از ابزارهاي نمایش داده شده در تصویر 

  از لیست مشاهده نماید. بتواند سند قبلی و بعدي در لیست اسناد را بدون باز کردن و انتخاب

 لیست اسناد را مشاهده نمود. "منوهاي سیستم"میتوان بدون استفاده از  "انتخاب سند از لیست"با استفاده از ابزار 

 

  توانید از نوار ابزار باالي صفحه سند نیز استفاده نمایید.  براي این منظور می

  

  توضیحات الزم بیان شده است.پیشتر بزار موجود در منو امکانات، در خصوص دیگر ا

  نویس اسناد، سه وضعیت متصور است:نویس ثبت شده در وضعیت تایید پیشبراي سند پیش
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گاهی اوقات ممکن است سند تنظیم شده داراي ایراداتی باشد که مقام تایید کننده و یا مسئول تهیه سند حسابداري  ویرایش سند: .1

با انجام این عمل، سند مورد نظر مجدد  را انتخاب نمایید. "ویرایش سند"مت امکانات عبارت از قسلذا  بخواهد آن را ویرایش نمایند.

  .توانید اطالعات مربوطه را اصالح، تکمیل و ویرایش نماییدمی و وارد بخش تنظیم سند خواهد شد

 

سند را  "حذف"از منو امکانات عبارت  وجود دارند، آماده تایید مقام مجاز در مرحلهکه  حذف اسناد ثبت شدهمنظور به حذف سند: .2

   انتخاب نمایید.

  

اگر سند تنظیم شده به تشخیص مقام تایید کننده صحیح و فاقد ایراد   تایید سند: .3

در نوار ابزار باالي صفحه) و  ( ابزار  "تاییدسند"عبارت  "امکانات"شود. بدین منظور از منو باشد، سند حسابداري تایید می

  گردد:) استفاده نمایید. با انجام این کار پیام زیر مشاهده میCtrl+Shift+Oیا با استفاده از کلیدهاي میانبر (

 

  

نویس اسناد حسابداري، توسط سیستم به شود، سند مورد نظر پس از تایید در مرحله پیشطور که در تصویر  مشاهده میهمان

  دهد.نمایش می "در انتظار رسیدگی"رسیدگی ارسال شده و وضعیت جدید را دایره 
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  پس از تایید پیغام فوق، پیغام زیر مبنی بر مشاهده سند بعدي نمایش داده خواهد شد.

 

  لیست اسناد ثبت شده

  یر مشاهده نمود:توان از مسیر زرا میکلیه اسناد ثبت شده در نرم افزار، فارغ از اینکه در چه وضعیتی قرار دارند 

   �د��� ما�ی //� ا�ناد//���ت ا�ناد ��� �ده

  

  شود:پنجره زیر نمایش داده می "لیست اسناد ثبت شده"در این حالت و با انتخاب عبارت 
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  معرفی و ویرایش الگوها

ری//����ی    و و�ا�ش ال�و�د��� ما�ی//� ا�ناد �سا�دا

  

استفاده نمایید. پس از انتخاب  "معرفی و ویرایش الگوها  "توانید از در ستاد و واحدهاي زیر مجموعه میالگوي سند حسابداري جهت ایجاد 

  شود.این گزینه پنجره ذیل نمایش داده می
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نسبت به ساخت و یا ویرایش و یا حذف پوشه در زیر  توانید با استفاده از ابزار شما می

  اقدام نمایید. "اسناد نمونه  "گروه 

الگوهایی و... ها پرداخت ،هاهایی مانند اعتبارات، بیمارستانپوشه یدتوانمییر مجموعه اسناد نمونه، نمایید در زکه مشاهده می طورمانه

ثبت اسناد مشابه مورد استفاده  ه بودنپارچایجاد و ویرایش کرد. این امکان به جهت تسهیل در ثبت سند و یکتوان میجهت تولید سند، 

  گیرد.میقرار 

  شود. ذیل نمایان می این مجموعه اقدام فرمایید. پیغام نسبت به افزودن الگو به ، از انتخاب پوشه مورد نظر با استفاده از ابزار پس
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  شود.پنجره ذیل نمایان می "بلی  "با انتخاب گزینه 

  

شامل اطالعاتی در سطح گروه، کل، معین و جزء معین است که در ردیف  "جاري  اطالعات ردیف "قسمت  شود،گونه که مشاهده میهمان

  شود.سند الگو ایجاد می

  

  است. "مشخصات حساب  "هاي سند الگو، قسمت بعدي قابل مشاهده براي درج در ردیف

  

نقدي یا غیر نقدي بودن ردیف الگو  "نوع حساب  "بدهکار و یا بستانکار بودن ردیف الگو را مشخص  و در قسمت  "تشخیص  "در قسمت 

  گردد.می تعیین

  گردد.فعال میغیر ، گزینه نوع حساب  "سطح حساب معین باشد  "نکته: در صورت انتخاب گزینه 

در هنگام  ،در صورت عدم فعال نمودن این گزینه ،باشد "مشخصات خودکار"بایست داراي تیک هاي سند الگو ایجاد شده مییکی از ردیف

  شوید.ذخیره الگو با پیغام خطا ذیل مواجه می
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جهت تایید ردیف جاري الگو و اضافه نمودن یک ردیف دیگر به الگو استفاده نمایید و در انتها با  توانید با استفاده از ابزار شما می

  د.شوالگو ذخیره میالگو ایجاد شده را ذخیره نمایید. پیغام ذیل نمایان شده و ، استفاده از ابزار 

  

  تنظیم سند حقوق و دستمزد

   � �ند ��وق و د����د�د��� ما�ی //� ا�ناد//
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  کیلیک نمایید. " تنظیم سند حقوق و دستمزد "روي گزینه توانیدجهت ثبت سند حقوق و دستمزد می

  بعد از انتخاب، صفحه زیر براي شما نمایش داده خواهد شد:

  

  انتخاب نمایید.  "انتخاب فایل "هاي تعریف شده است را از قسمتبایست فایل اکسل که شامل سربرگورود به صفحه تنظیم سند می با
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صورت اطالعات روي هاي موجود در فایل اکسل بهداده  "خواندن فایل "بعد از انتخاب فایل با انتخاب گزینه

  گیرد. میقرار تنظیم سند هاي صفحه برگسر

  

  . شوید. در غیر این صورت با خطا مواجه میبایست شامل کد شناسایی آن واحد، سال  و ماه مورد نظر باشدنام فایل اکسل تنظیم شده می!!!  نکته

  

  : واحدهاي سازمانیسربرگ 

 هايواحد "افزارها وجود دارد افزارهاي حقوق و دستمزد اطالعات و احدهاي سازمانی در این نرمل دریافتی از نرمسفایل اک سربرگین اولدر 

  سازي شوند.افزار معادلتعریف شده در نرم "واحدهاي سازمانی"با بایست میارائه شده در فایل اکسل   "سازمانی

در سربرگ صفحه تنظیم سند به انتخاب فایل ) که پس از  OrganizationalUnitواحد سازمانی(در خصوص  تکمیل شده نمونه فایل اکسل

  زیر است.صورت شود بهنمایش داده می "واحدهاي سازمانی "نام

  

افزار روبروي در نرم ی منطبقسازمانواحد ه تا کد و نام گزینه تایید کلیک کرددر سیستم، روي واحد سازمانی مورد نظر پس از انتخاب 

  اکسل قرار گیرد.اطالعات برگرفته از فایل 
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روبروي اطالعات نمایش داده شده واحد واحد سازمانی منطبق شده کد و نام با انتخاب نمودن واحد سازمانی و کلیک روي گزینه تایید، 

  . شودمشاهده می ،سازمانی
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که در شیت آخر براین در صورتیباشد. بنامانی میهزینه متصل به آن واحد سازاسایی واحد سازمانی اشخاص و مرکزعملیات فوق براي شن

payrol)( افزار حقوق دستمزدخروجی اکسل نرم l، هزینه ستون مرکز اطالعات مربوط بهCost Cen(  ter نیازي به درج  ،باشددرج شده  (

  ویر ذیل:اتصمانند بهباشد. افزار حقوق دستمزد نمینمودن واحد سازمانی در فایل خروجی نرم

  

  

بوده و تنها در صورتی که نیاز به اطالعات آن ندارید، اعداد داخل فیلد را حذف نموده و مینمایش داده شده در تصویر فوق الزانکته !!! وجود جدول 

  چهارچوب جدول حفظ شود.باید 

  گردد.ثبت میموجود در شیت آخر اکسل صورت سند حقوق دستمزد بدون واحد سازمانی و تنها با مرکز هزینه در این

اگر واحد سازمانی فایل اکسل با مرکز هزینه فایل مذکور مطابقت داشته باشد، سند حقوق دستمزد با واحد سازمانی و مرکز هزینه ایجاد نکته !!! 

  شود.می

  : مزایا و کسورسربرگ 

کد حساب مربوط به با  نمایش داده شده کسور/ و مزایامیهاي استخداگروهبایست اطالعات می "مزایا و کسور "با نام  هحدر سربرگ دوم صف

  مطابقت داده شود.را در قسمت سرفصل حساب  هاآن

) RecruitmentGroup(در سربرگ که در فایل اکسل اطالعات زیر در خصوص نوع استخدام و کد استخدام صورتیعنوان مثال در به

  داشته باشد. وجود

  

  این اطالعات قابل مشاهده خواهد بود.میهاي استخداگروهدر قسمت 
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  داشته باشد.خصوص مزایا و کسور وجود زیر در  فایل اکسل اطالعات) Salaryسربرگ (که در و در صورتی

 

  افزار قابل رویت خواهد بود.اطالعات زیر در قسمت مزایا و کسور در نرم

  

را از قسمت  کرده و کد حساب مربوط به آنانتخاب را کسور  ومزایا و میهاي استخدااطالعات گروهبر این اساس در سربرگ مزایا و کسور باید 

  سرفصل حساب تعیین نمایید. 
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  شود.کسور در جدول نمایش داده می /بعد از انتخاب سرفصل حساب گزینه تایید را انتخاب کرده و اطالعات مربوط به مزایا 
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  :هاي مرتبطسازمان سربرگ

  .نماییممیقسمت تفصیل یک صفحه انتخاب  هاي مرتبط را ازسازمان تفصیل یک مربوط بهبرگ سردر این 

  

  گردد.بازخوانی میشود، نمونه آن در زیر نشان داده می ) کهOrganization(اطالعات مربوط به این قسمت از سربرگ 

  هاي نمایش داده شده اقدام نمود. مرتبط با سازمان یکبایست نسبت به تعیین تفصیل پس از بازخوانی اطالعات می
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  برگرفته از فایل اکسل قرار گیرد.افزار روبروي اطالعات کد و نام سازمان در نرم نمایید، انتخابپس از انتخاب تفصیل یک، گزینه تایید را 
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  :اطالعات پرسنل سربرگ

که نمونه آن در زیر  تکمیل شده، فایل اکسل ) Personnel(اساس سربرگ بگیر سازمان بر اطالعات مربوط به افراد حقوق قسمتدر این 

  .گرددبازخوانی می ،شودنمایش داده می

  

  است. هاي مرتبطسازماننحوه تکمیل اطالعات سربرگ  شبیه بهنحوه تکمیل این سربرگ 

  انتخاب نمایید. شخص مورد نظر را ، تفضیل یک پنجره انتخاب و پس از نمایشتفصیل یک کلیک کرده  انتخاب قسمتروي 
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افزار) روبروي اطالعات برگرفته از کد تفصیل یک ( پرسنل معرفی شده در نرم ،تایید کلیک بر گزینهپس از انتخاب تفصیل یک مورد نظر و 

  .شوداکسل نمایش داده میفایل 

  اطالعات مورد نیاز ماهانه: سربرگ

که ) Payroll( استنام دارد، اطالعات سربرگ ششم فایل اکسل   "اطالعات مورد نیاز ماهیانه "کهآخر صفحه تنظیم سند  قسمت

  .دهدنشان می هاي قبلاطالعات قسمت کسور را همراه با /و مشخصات مزایاباشد میپنج سربرگ قبل هاي دادهگیرنده دربر
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  باشد:شکل زیر میبه ،شودینشان داده مافزار نرم گ ششم فایل اکسل که اطالعات آن درسربر

  

سازي معادل افزار با اطالعات نرمکه شود تا زمانیذکر است اطالعات برگرفته شده از فایل اکسل که در سربرگ آخر مشاهده میالزم به!!!  نکته

  آیند.هاي آبی و یا سیاه درمیرنگهاي اطالعات مورد نیاز ماهیانه به ردیف سازي  معادلماند. د رصورت صورت قرمز رنگ مینشود به

  

با انتخاب گزینه تنظیم cdki bodvi hxghuhj‘افزار اطالعات گرفته شده از فایل اکسل و اطالعات نرممینمودن تما سازيپس از معادل

  گردد:میحقوق و دستمزد صادر میسند سیست"بله"که با انتخاب گزینه  دهدپیغام زیر را نمایش می افزارنرم ،سند
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  شود.افزار نمایش داده میپیغام زیر در نرمحقوق و دستمزد میسند سیست اتمام ثبتپس از 

  

قرار  ( اطالعات مورد نیاز )  که در قسمت آخر صفحه تنظیم سند "تهیه گزارش "توان از گزینهمیاز اسناد ثبت شده قبلی براي تهیه گزارش 

ــتفاده  ،دارد ــال و ماه مورد نظر    اسـ افزار گزارش اطالعات ماهیانه آن تاریخ را      نرم ،و انتخاب گزینه تهیه گزارش    نمود. بدین منظور با تعیین سـ

  دهد.نمایش می
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  شود.خوانی نداشته باشد پیام زیر نمایش داده میبا تاریخ ثبت سند هماگر تاریخ قید شده درنام فایل اکسل  !!!  نکته

  

  شود.افزار نمایش داده میپیغام خطاي زیر در نرم ،سازي شده تراز نباشدسند حقوق با استفاده از اطالعات معادل کهدر صورتی
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  استفاده نمایید. توانید از ابزار میهایی از فایل بازخوانی شده جهت حذف ردیف

سازي آن انجام شده و اکنون قصد ادامه عملیات بر روي آن معادلصورت ناقص عملیات سازي شده، که پیشتر بهجهت گزارش از فایل معادل

  براي این کار ابتدا باید تاریخ فایل را مشخص نمود و سپس از آن گزارش گرفت. استفاده نمایید. از ابزار  ،را دارید

کلیک  ید روي ابزار ابتدا با دگزارش بگیری پیشتر براي آن سند صادر شده است، طالعاتی کهکه بخواهید از ادر صورتی

  استفاده نمایید. نموده و سپس از ابزار 

  تنظیم سند الگو

ری// � �ند ال�و   �د��� ما�ی//� ا�ناد �سا�دا
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  از این گزینه استفاده نمایید. "ها معرفی و ویرایش الگو "هاي سند پیشتر تولید شده، در قسمتتولید سند با استفاده از الگو جهت

  شود.کلیک نمودن روي این گزینه، پنجره ذیل نمایان میپس از 

  

  شوید.وارد الگو ایجاد شده می پس از انتخاب پوشه مورد نظر و الگو ایجاد شده، با استفاده از ابزار 
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  شود.پنجره تنظیم سند با استفاده از الگو نمایان می

  

هایی که در این الگو قرار داده شود و کد حسابمانند صفحه تنظیم سند باز می اي بهنمایید صفحهگونه که در تصویر فوق مشاهده میهمان

شود و ، مبلغ و شرح ردیف جهت قرار دادن در ردیف مورد نظر فعال مینظیر نوع ارز، نرخ تسعیر شود. اطالعاتیشده است ظاهر می

  شوند.فعال می ،ر کد حساب ردیفوبه فراخ مانند تفصیل یک و پروژه و ... هاي دیگرقسمت

  ضمائم وجود دارد.تعداد عنوان تاریخ کاربر، کد کنترل و در قسمت فوقانی تنظیم سند الگو اطالعات تکمیلی جهت درج در سند به

  

  اقدام نمایید. پس از درج اطالعات در ردیف مورد نظر نسبت به تایید ردیف جاري با استفاده از ابزار 

جهت اضافه  هاي سند، استفاده نمایید. ابزار جایی ردیفهنسبت به جاب هاي توانید با استفاده از ابزارچنین میهم

  گیرد.قسمت نمودن یک کد حساب در سند، مورد استفاده قرار می 2منظور نمودن یک ردیف با اطالعات شامل در الگو و به
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نویس د. پیغام ذیل نمایان شده و سند حسابداري در پیشاییسندي مطابق با الگو سند ایجاد نم یدتوانمی در انتها با استفاده از ابزار 

  شود.ایجاد می

  

  ویرایش تنظیمات اسناد نقدي

منظور ویرایش تنظیمات نقدي اسناد حسابداري ثبت افزار نظام نوین مالی و بهبا توجه به لزوم ارائه گزارش صحیح نقدي در نرم

ویرایش "از مسیر زیر و انتخاب عبارت  ،پرداخت سنواتی و پرداخت در سال جاري)از محل پیش الحساب سنواتی/لیشده (از محل ع

  اقدام نمایید: "تنظیمات سند نقدي

  یا�ناد �قد �مات���  �ا�شو /�د��� ما�ی / � ا�ناد �سا�داری 

  

  شود:داده می، پنجره زیر نمایش عنوان شدهدر این حالت و با انتخاب گزینه 
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، شناسه تولید سند حسابداري مورد نظر را در قسمت "ویرایش تنظیمات مربوط به گزارش نقدي در سند"پس از نمایش صفحه 

  مربوطه درج نموده و کلید تایید را انتخاب نمایید.

  
  

نمایش داده شده و امکان ویرایش صورت نقدي تنظیم شده است، د حسابداري، آن بخش از سند که بهبا ثبت شناسه تولید اسنا

هاي مربوط با فعال یا غیرفعال نمودن تیک "پرداخت سنواتی و پرداخت در سال جاريالحساب سنواتی / از محل پیشاز محل علی"هاي گزینه

  گردد.ها فراهم میبه این گزینه

  نماییم.اقدام به تغییرات الزمه میمنظور اعمال تغییرات به صورت ردیف به ردیف پس از انتخاب ردیف مورد نظر به
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الحساب و پرداخت، علیهاي قابل مشاهده را به تفکیک پیشتمام ردیف  "معکوس"یا  و  "همه"با استفاده از ابزار توانید چنین میهم

  .، خارج نمایید داراي تیک و یا از حالت تیک دار، نقدي 
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 .اقدام به ذخیره سازي اطالعات نماییدپس از اعمال اصالحات و ویرایش سند مربوطه، 

    

   :شوددر صورت درج شناسه سند نادرست و انتخاب گزینه تایید، پیغام زیر نمایش داده می ،ذکر استالزم به
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  ویرایش اسناد ثبت شده

به بعد این امکان از طریق منوي ذیل  2072از ورژن  ، کد کنترل، شرح سند و شرح ردیفتاریخ کاربر ،نوع سندمنظور ایجاد تغییر در به

  وجود آمده است.به

  ا�ناد ��� �ده �ا�شو /�د��� ما�ی / � ا�ناد �سا�داری 

  

گذاري شده وارد نموده و دکمه شود. شناسه تولید سند را در محل نشانبعد از کلیک بر روي این گزینه پنجره ذیل جهت ویرایش نمایان می

  نمایید.تایید را کلیک 



  راهنماي کاربري نرم افزار نظام نوین مالی  شرکت فن آوران اطالعات و ارتباطات روزآمد
 1396ماه                  اسفند

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  295صفحه

	 	

  

  شود.فراهم می ،باشدمی "مجاز"هایی از سند که و امکان تغییر در قسمتشود سند مشخص شده بازخوانی می

  باشد.آن میسر می کد کنترل، تنها در  سیستم کاالر در سند تغیی   :نکته

  تغییرات انجام شده را ذخیره نمایید. پس از اعمال تغییرات مورد نظر بر روي سند، با دکمه 
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استفاده نمایید. پس از کلیک بر روي این گزینه پیغام ذیل نمایش داده  بازخوانی سند جدید، از ابزار  براي

  شود.، سند جدید بازخوانی می "بلی"شود و با زدن دکمه می

  

  شود.ثبت سند، پیغام خطا ذیل نمایان میدر صورت وارد نمودن شناسه سند در سال مالی متفاوت با سال مالی 
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  شود.ن شناسه سند واحدي دیگر در قسمت بازخوانی سند، پیغام خطا ذیل نمایان میدر صورت وارد نمود

  

ا پیغام این اسناد بافزار وجود ندارد، در صورت وارد نمودن شناسه که امکان تغییر اطالعات سند افتتاحیه و اختتامیه در نرمتوجه به اینبا 

  شوید.هاي ذیل مواجه میخطا
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  ثبت اطالعات تکمیلی اسناد

ت��ی�ی ا�ناد /�د��� ما�ی / � ا�ناد �سا�داری 
 ��� اطالعات 

  

هاي ، ثبت اطالعات تکمیلی براي تمام ردیف سندسنا و سنامادهی به سازمان امور اقتصاد و دارایی بر اساس پروتکل با توجه به لزوم گزارش

ذیل  بعد از انتخاب سند مورد نظر، پنجره شود.است. پس از کلیک بر این گزینه پنجره اسناد ثبت شده نمایش داده میواجد شرایط الزامی

  شود.نمایان می
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باشد، نیاز به اطالعات تکمیلی ریز فصل می دارایی در جریان تکمیلاین سند که  4ردیف  ،نماییدفوق مالحظه می گونه که در تصویرهمان

  دارایی دارد.

  

  شود.پس از انتخاب ریز فصل دارایی پنجره ذیل جهت انتخاب نمایش داده می

  

  ذخیره نمایید. ، وارد صفحه ثبت اطالعات تکمیلی شده و ردیف تغییر یافته را با استفاده از ابزار "ریز فصل دارایی"پس از انتخاب 
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هاي دارایی در جریان تکمیل، تعدیالت سنواتی، حسابتوان به هایی که نیاز به ثبت اطالعات تکمیلی دارد میکد حساباز جمله 

  اشاره کرد.ها هاي انتظامی، مطالبات، بدهیحساب

تنها در صورتی این حالت  باشد یک ردیف سند به چند ردیف سند شکسته شود.ی است که نیاز تبراي حال قسمت نکته قابل ذکر در این

  ید که اطالعات تکمیلی یک ردیف سند به چند حالت خاص تکمیل شود.آوجود میبه

  ریال بدهکار گردیده است. 10500000ریان تکمیل به مبلغ ج، دارایی در سند عنوان شده 4ن نمونه در ردیف عنوابه

ریال آن  500000است و مبلغ  هاي مسکونیساختمان ریال آن مربوط به ریز فصل دارایی 10000000فرض کنید که اطالعات تکمیلی 

  است. هاي غیر مسکونیساختمانمربوط به 

  براي ایجاد این تغییر به روش ذیل عمل نمایید.

  نمایید. تبدیل نموده و تایید  هاي مسکونی)ریز فصل دارایی (ساختمانریال را به  10500000ابتدا کل مبلغ 

  

  شود.نمایید اطالعات تکمیلی در ستون مربوطه نمایان میشاهده میگونه که در تصویر ذیل مهمان
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هاي ریز فصل دارایی (ساختمانریال از مبلغ فوق را به  500000نماییم تا بتوانیم سند می ستن ردیفشکحال در مرحله بعدي اقدام به 

  مسکونی) تخصیص دهیم.غیر

روي  سپسنمایید، یک ردیف مجازي ایجاد می سپس با استفاده از ابزار  اییدجهت انجام این کار ابتدا ردیف مربوطه را انتخاب نم

مبلغ ریالی مورد نظر را در قسمت مبلغ وارد نموده و  از آنپس .ردیف مجازي ایجاد شده کلیک نمایید تا به رنگ آبی تغییر رنگ دهد

  نمایید. ه و نمودمشخص  را در انتها ریز فصل دارایی
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  شود.شود و ریز فصل دارایی آن درج میتبدیل می 4سند شما به دو ردیف با شماره  4نمایید ردیف در تصویر ذیل مشاهده میگونه که همان

  

  

  



  راهنماي کاربري نرم افزار نظام نوین مالی  شرکت فن آوران اطالعات و ارتباطات روزآمد
 1396ماه                  اسفند

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  304صفحه

	 	

  لیست اسناد ثبت شده واحدها

 به بعد امکان مشاهده لیست اسناد ثبت شده واحدها در ستاد است. 2073افزار از ورژن یکی از امکانات اضافه شده به نرم

  ا�ناد ��� �ده وا�د� ��ت�  /�د��� ما�ی / � ا�ناد �سا�داری 

  

  شود.پنجره ذیل مشاهده میبا کلیک نمودن بر روي این گزینه 
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مجموعه خود اقدام نسبت به انتخاب واحد زیر توانید با انتخاب واحد تابعه مورد نظر با استفاده از ابزار شما می

  وضعیت اسناد آن واحد را در همان سال مالی، مشاهده نمایید. نموده و اسناد ثبت شده واحد و

  شوید.مجموعه ستاد، با پیغام خطاي ذیل مواجه میرصورت استفاده از این ابزار در واحدهاي زیباشد و درهت استفاده در ستاد میاین ابزار ج
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  حسابداري وجوه

  

  

 مدیریت مالی

 هاویرایش بانک

 دسته چکمعرفی/ویرایش 

 صدور چک/ثبت فیش

 مجوز صدور چک

 تراز اعتبارات

 دفتر اعتبارات

 لیست اسناد

 شناسایی کد اعتبار

 تامین اعتبار

 حسابداري وجوه

 تامین اعتبار غیر قطعی

 مصرف اعتبار

 غیر قطعیهايمصرف اعتبار پرداخت



  راهنماي کاربري نرم افزار نظام نوین مالی  شرکت فن آوران اطالعات و ارتباطات روزآمد
 1396ماه                  اسفند

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  307صفحه

	 	

ری و�وه   �سا�دا

نمایید داراي طور که در تصویر زیر مشاهده میبوده و همان "مدیریت مالی"هاي زیر مجموعه از بخش "حسابداري وجوه"منوي 

   باشد. در این قسمت به شرح جزییات این منو خواهیم پرداخت.اجزاي مختلفی می

 تامین اعتبار 

 غیرقطعی تامین اعتبار 

 شناسایی کد اعتبار 

 مصرف اعتبار 

 هاي غیرقطعیاعتبار پرداخت مصرف 

 لیست اسناد 

 دفتر اعتبارات 

 تراز اعتبارات 

 مجوز صدور چک 

 صدور چک/ ثبت فیش 

 ویرایش دسته چک /معرفی 

 هاایش بانکویر  
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 تامین اعتبار

هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، عملیات تامین    ها و دانشکده آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه  40با توجه به ماده 

سیر زیر تامین اعتبار     اعتبار یکی از مراحل قبل از خرج می ستی از م شد. لذا قبل از انجام عملیات خرج در نرم افزار بای صورت گرفته و   با

  سند حسابداري آن را توسط سیستم تولید نمایید.

 براي انجام این کار از مسیر زیر اقدام نمایید:

 �د��� ما�ی // �سا�داری و�وه // ���ن ا��بار

  

  شود:، پنجره زیر نمایش داده می"تامین اعتبار"با انتخاب عبارت 
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  )کد اعتبار( 2انتخاب تفصیل 

) که قرار است از محل آن تامین اعتبار صورت پذیرد مشخص  2( تفصیل  کد اعتباريباید منظور تنظیم فرم تامین اعتبار، ابتدا به

  :اقدام کرد 2 تفصیل توان نسبت به انتخابطریق می دو به. شود

  2انتخاب کد اعتباري از قسمت تفصیل  -4

استفاده از  (  توانید عمل نمایید.حات مشروحه تنظیم سند می  ان شده در توضی  عنو هايروشبراي انتخاب کد اعتباري از قسمت فوق، به  

  )  2یا درج مستقیم کد تفصیل  و  )انتخاب از درخت(  هايگزینه
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 ده در سمت چپ صفحه تامین اعتبار.هاي قرار گرفته شاستفاده از ردیف - 5

  

  انتخاب نمایید.توانید تفصیلی مورد نظر را ، می  با استفاده از ابزار

  

شخص می   : همان ضیحات مربوطه م ستفاده    طور که از تو شد از این ابزار جهت بازخوانی اطالعات ا با

  .شودمی

  .شودها استفاده می: از این ابزار جهت حذف اطالعات انتخاب شده در ردیف

صیل   صیل     وجود دارد. 32و  31،  23، 22، 21،  12،  11در منابع  2امکان انتخاب تف صورت انتخاب تف در منبعی غیر از منابع ذکر   2و در 

  شوید.شده با پیغام خطاي زیر مواجه می
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شود و باید در این قسمت کد پروژه مورد نظر  کد پروژه فعال می 23و  22و  21در منابع  2ذکر است با انتخاب تفصیل  الزم به

  وارد شود.  

یا درج  و) جســتجوي نام/کد (و    )انتخاب از درخت(  هاياســتفاده از گزینها ب پروژه؛ براي انتخاب کد کهتوضــیح این

  . نمایید اقدامتوانید می   مستقیم کد پروژه 

  

  

  صورت پیغام خطا نمایان خواهد شد.شود، در غیر اینوارد میکد پروژه مورد نظر  مشخص شده در قسمت
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  تاریخ

فرض تاریخ روز صــورت پیشذکر اســت این قســمت بههالزم ب را وارد نمایید. تامین اعتبارثبت مربوطه، تاریخ  پروژهپس از مشــخص کردن کد 

    باشد.افزار مینرم

  شود.تاریخ آخرین روز از آن سال نمایان می ،دیشو وارددر نرم افزار هاي مالی قبل به سالدر این قسمت اگر نکته: 

  
  تامین اعتبارثبت شرح 

    را ثبت نمایید.تامین اعتبار  ردیف سندشرح ، است شده مشخص  "بابت"قسمت بعدي که با عنوان در 

  

  مبلغ

  .اقدام نمایید ثبت تامین اعتباردر بخش بعدي نسبت به درج نوع ارز (نرخ تسعیر) و مبلغ 

 

  باشد.در صفحه زیر اطالعاتی قابل مشاهده می تامین اعتبارپس از وارد کردن کد اعتباري و مبلغ 

  

  باشد.} می اعتبار مصوب –( پرداختی + تعهدات ) انتخاب شده، {  2مانده اعتبارات از تفصیل ، از اعتبارات مانده -1

   تعهد جاري، مبلغ تامین اعتبار ثبت شده خواهد بود. -2

 شود.ثبت میتامین اعتبار  انتخاب شده، در 2تفصیل از محل که دهنده میزان مبلغی است کل تعهد، نشان -3

  شود که پس از تامین اعتبار وجود خواهد داشت.نتیجه، در این قسمت مانده اعتباري نمایش داده می -4
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 .بینی شده ساالنه درج شده در موافقت نامهاعتبار پیش اعتبار مصوب: -10

 .ه مالییافته به دستگاه اجرایی در طول دوراعتبار تخصیص تخصیص اعتبار: -11

 .است اعتبار مصوب منهاي تخصیص اعتبار مانده از اعتبار مصوب: -12

   مبلغی که به این اعتبار اختصاص داده شده و دریافت شده است. مبلغ دریافت شده: -13

 مبلغی که از این اعتبار پرداخت شده است.مبلغ پرداخت شده:  -14

 مبلغ دریافت شده منهاي مبلغ پرداخت شده. مانده وجه نقد: -15

 هاي قطعی.بابت هزینه ردیف اعتباري کلیه مبالغ پرداختی از هر قطعی: هزینه -16

  پرداخت.صورت پیشبه ردیف اعتباري کلیه مبالغ پرداختی از هر پرداخت:پیش -17

  الحساب.صورت علیبه ردیف اعتباري کلیه مبالغ پرداختی از هر الحساب:علی -18

 است.میزان اعتباري که تامین شده  اعتبار ذخیره شده: -10

  .گردانتنخواهصورت به کلیه مبالغ پرداختی از هرردیف اعتباري تنخواه گردان: -11
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  در سطح کل. 12مانده حساب رابط بدهکار با کد  رابط بدهکار: -12

  در سطح کل. 32مانده حساب رابط بستانکار با کد  رابط بستانکار: -13

) تامین  Ctrl+O(کلیدهاي میانبر    " تایید"اســتفاده از گزینه پس از وارد کردن اطالعات فرم تامین اعتبار، با 

صورتی  صورت بگیرد، براي ایجاد ردیف جدید، از گزینه    که تامین اعتبار میاعتبار را در ردیف ثبت نمایید. در  ست از چند محل اعتبار  بای

  استفاده نمایید.   ) و یا نماد Ctrl+A(کلیدهاي میانبر   "تایید و بعدي"

ستم تامین اعتبار داراي فیلتر کنترل اعتبار می     الزم به سی ست؛  ضیح ا شد. ب تو شتر از مانده  طوريهبا   که اگر مبلغ تامین اعتبار بی

  صورت منفی نمایش داده خواهد شد.با رنگ قرمز و نتیجه نیز به "اعتبار"ردیف اعتباري باشد، قسمت  اعتبار

  

ــورتی بت شـــده        در صـ باه ث ــت به اشـ ید، از ابزار           که ردیفی  ــ باشـ ته  ــ حذف کردن آن را داشـ  "حذف "باشـــد و قصـــد 

  شود. در این حالت پیغام زیر نمایان خواهد شد.در قسمت امکانات استفاده می 
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ــتفاده از   ت و ثبت  ام مراحل فوق  ج پس از ان فرم   ) Ctrl+S(کلیدهاي میانبر     "ذخیره"ابزار  امین اعتبار، با اسـ

تولید شده   سند ( سیستم بودجه و اعتبارات)    با نوع صورت خودکار (سیستمی)   هتبع آن نیز سند حسابداري ب  به تامین اعتبار را ذخیره و 

  .گرفتخواهد  قرار نویسمرحله پیش درو جهت تایید 

  شود.نمایش داده می ذیلپیغام  ،از انتخاب گزینه ذخیره پس 

  
  

  

به آن اختصاص    "شماره ردیابی "صورت خودکار  هافزار بتامین اعتبار و تولید سند حسابداري مربوطه، نرم  سازي فرم  پس از ذخیره

 خواهد داد.
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    تامین اعتبارغیرقطعی

 گویند.پرداخت، تنخواه و ... میالحساب، پیشهاي غیرقطعی مانند علیغیرقطعی به تامین اعتبار بابت پرداختتامین اعتبار

  انجام این کار از مسیر زیر اقدام نمایید:براي 

ری و�وه // ���ن ا��بار ��ر���ی   �د��� ما�ی // �سا�دا

  

 شود:، پنجره زیر نمایش داده می"تامین اعتبار غیرقطعی "با انتخاب عبارت 
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  ( کداعتبار ) 2انتخاب تفصیل

) که قرار است از محل آن تامین اعتبار غیرقطعی 2اعتباري ( تفصیلغیرقطعی، ابتدا بایستی کد  به منظور ثبت سند تامین اعتبار

  را انتخاب نمایید. 2توانید از دو طریق تفصیل صورت پذیرد مشخص گردد. بدین منظور می

     2انتخاب کد اعتباري از قسمت تفصیل   - 1

سمت فوق، به   شروحه      هايروشبراي انتخاب کد اعتباري از ق ضیحات م شده در تو سند می  عنوان  توانید عمل نمایید. ( تنظیم 

 )  2یا درج مستقیم کد تفصیل  و  )انتخاب از درخت(  هاياستفاده از گزینه
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  هاي قرار گرفته شده در سمت چپ صفحه تامین اعتبارغیرقطعیاستفاده از ردیف  -2

  

  

  ، می توانید تفصیلی مورد نظر را انتخاب نمایید.  با استفاده از ابزار

  

  .شودباشد از این ابزار جهت بازخوانی اطالعات استفاده میاز توضیحات مربوطه مشخص می طورکه: همان

  .شودها استفاده می: از این ابزار جهت حذف اطالعات انتخاب شده در ردیف

آن در فرم تامین اعتبار غیرقطعی مشاهده  پس از وارد کردن کد اعتباري موردنظر، اطالعاتی نظیر ابالغ اعتبار، تخصیص و غیره مربوط به 

  خواهد شد.
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  توان به موارد زیر اشاره نمود.انتخاب شده می 2به عنوان مثال درخصوص تفصیل 

 ریال آن تخصیص داده شده است و ... 000/000/15باشد که از این مبلغ میریال  000/000/300میزان اعتبار ابالغ شده مبلغ 

  

  .پیش بینی شده ساالنه درج شده در موافقت نامهاعتبار  اعتبار مصوب: -1

 .اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی در طول دوره مالی تخصیص اعتبار: -2

 اعتبار مصوب منهاي تخصیص اعتبار است. مانده از اعتبار مصوب: -3

  مبلغی که به این اعتبار اختصاص داده شده و دریافت شده است. مبلغ دریافت شده: -4

 مبلغی که از این اعتبار پرداخت شده است. شده: مبلغ پرداخت -5
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 مبلغ دریافت شده منهاي مبلغ پرداخت شده. مانده وجه نقد: -6

  هاي قطعی.بابت هزینه کلیه مبالغ پرداختی از هرردیف اعتباري هزینه قطعی: -7

  پرداخت.صورت پیشبه کلیه مبالغ پرداختی از هرردیف اعتباري پرداخت: پیش -8

  الحساب.صورت علیبه مبالغ پرداختی از هرردیف اعتباريکلیه  علی الحساب: -9

 میزان اعتباري که تامین شده است. اعتبار ذخیره شده: -10

 گردان.صورت تنخواهبه کلیه مبالغ پرداختی از هرردیف اعتباري تنخواه گردان: -11

 در سطح کل. 12مانده حساب رابط بدهکار با کد  رابط بدهکار: -12

  در سطح کل. 32مانده حساب رابط بستانکار با کد  بستانکار:رابط  -13

  شود.باشد کد پروژه در قسمت مربوطه فعال می 23، 22، 21چه کد اعتباري موردنظر ناشی از منابع   چنان نکته :

  

  شود.در صورت عدم ثبت کد پروژه پیغام خطاي زیر نمایان می

  

در منبعی غیر از منابع ذکر شده با پیغام  2وجود دارد. و در صورت انتخاب تفصیل  23، 22، 21در منابع  2چنین امکان انتخاب تفصیل هم

  شوید.خطاي زیر مواجه می
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  تاریخ

ذکر است این تاریخ تبدیل به تاریخ کاربر سند  پس از مشخص نمودن کد اعتباري مربوطه، تاریخ تامین اعتبارغیر قطعی را وارد نمایید. الزم به

  د.خواهد ش

  که تاریخ ثبت شده در سیستم به صورت پیش فرض تاریخ روز نرم افزار است. توضیح این

  

  باشد.افزار نظام نوین، وارد سال مالی قبل شوید تاریخ ثبت شده تاریخ آخرین روز سال مالی قبل میچه در نرمچنان

  

       شرح تامین اعتبارغیرقطعی

  بایست شرح ردیف سند تامین اعتبار غیرقطعی را ثبت نمایید.میمشخص گردیده است  "بابت"در قسمت بعدي که با عنوان 

  

  مبلغ 

  مبلغ تامین اعتبار اقدام نمایید.در بخش بعدي نسبت به درج نوع ارز (نرخ تسعیر) و 
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  مشاهده است.پس از وارد نمودن مبلغ تامین اعتبار در صفحه زیر اطالعاتی قابل 

  

  باشد.میزان اعتبار ذخیره شده می  :مانده اعتبار تامین شده

  مبلغ تامین اعتبار غیرقطعی ثبت شده است. تعهد غیرقطعی جاري:

  هاي غیرقطعی دهنده میزان مبلغی از محل تامین اعتبار جهت پرداخت نشانکل تعهد غیرقطعی: 

  . پرداخت و ...) استالحساب، تنخواه، پیش( علی

  شود که پس از تامین اعتبارغیرقطعی وجود خواهد داشت.  در این قسمت مانده اعتباري نمایش داده می: نتیجه

که اگر مبلغ تامین اعتبار بیشتر از مانده  طوريهباشد. ب داراي فیلترکنترل اعتبار می غیرقطعی توضیح است؛ سیستم تامین اعتبارالزم به

  صورت منفی نمایش داده خواهد شد.با رنگ قرمز و نتیجه نیز به "اعتبار"قسمت ردیف اعتباري باشد، اعتبار 

  

  "حذف"که ردیفی به اشتباه ثبت شده باشد و قصد حذف کردن آن را داشته باشید، از ابزار در صورتی

  شود. در این حالت پیغام زیر نمایان خواهد شد.در قسمت امکانات استفاده می
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تامین ) Ctrl+O(کلیدهاي میانبر    "تایید"، با استفاده از گزینه تامین اعتبار غیرقطعی کردن اطالعات فرمپس از وارد 

بایست از چند محل اعتبار صورت بگیرد، براي ایجاد  میتامین اعتبار غیرقطعی که را در ردیف ثبت نمایید. در صورتی اعتبار غیرقطعی

  استفاده نمایید. ) و یا نماد Ctrl+A(کلیدهاي میانبر  "تایید و بعدي"ردیف جدید، از گزینه 

فرم    )Ctrl+S(کلیدهاي میانبر  "ذخیره"، با استفاده از ابزار تامین اعتبار غیر قطعی پس از انجام مراحل فوق و ثبت 

سند ( سیستم بودجه و اعتبارات)   با نوع صورت خودکار (سیستمی)هسند حسابداري ب ،را ذخیره و به تبع آن نیز تامین اعتبار غیرقطعی

  .گرفتخواهد  قرار پیش نویس در مرحلهتولید شده و 

  شود.نمایش داده می زیرپس از انتخاب گزینه ذخیره پیغام 
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خواهد به آن اختصاص  "شماره ردیابی "صورت خودکار هسازي فرم تامین اعتبار و تولید سند حسابداري مربوطه، نرم افزار بپس از ذخیره

  داد.

  

 شناسایی کد اعتبار

(کد  2ل ، ثبت اطالعات مربوط به تفصیشده استعنوان  "تنظیم سند حسابداري"در توضیحات مربوط به پیشتر گونه که همان

دایره ، پس از تایید سند توسط دایره رسیدگی، به شودکه کد اعتبار مشخص نو در صورتی باشداعتبار) در مرحله تنظیم سند اختیاري می

  باشد.می "شناسایی کد اعتبار"افزار نظام نوین مالی بخش اعتبارات منتقل خواهد شد، که در نرم

  جهت ثبت اعتبار اسناد حسابداري در دایره اعتبارات از مسیر زیر اقدام نمایید:

ری و�وه // �ناسا�ی �د ا��بار   �د��� ما�ی // �سا�دا

 

  شود.لیست اسناد آماده شناسایی کد اعتبار نمایش داده می، "اعتبارشناسایی کد "پس از انتخاب گزینه 
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  خواهید شد: ذیلبا انتخاب سند مورد نظر وارد صفحه 
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  باشند:به شرح زیر می ،باشندمواردي که در تصویر فوق قابل توضیح می

 توانید مشاهده نمایید.میقسمت  2هاي ثبت شده در سند را در این شرح سند و شرح ردیف شرح سند و شرح ردیف:

 

هاي ثبت شده در سند را مشخص نمایید. روش انتخاب توانید اعتبار ردیف(کد اعتباري): با استفاده از این قسمت می 2تفصیل 

   .نظر خواهد شدباشد، لذا از توضیحات اضافه صرفمشابه انتخاب در تنظیم سند می 2تفصیل 

  

گزینه  عنوان مورد نظر را انتخاب نموده و سپس با کلیک بر "اعمال شود روي"ست از قسمت بایپس از انتخاب کد اعتباري می

  ها به ثبت برسانید.کد اعتباري را در ردیف "تایید"

 

  بیان خواهد شد: ،هاي موجود در تصویر فوق و قابل ذکر استمطالبی که در خصوص گزینه

هایی که فاقد انتخاب شده در ردیف 2تفصیل  ،"تمام ردیف هاي فاقد کد"با فعال نمودن عبارت : 

  کد اعتباري هستند اعمال خواهد شد.

 رذکو گزینه  2ردیف آن داراي کد اعتباري باشند، با انتخاب تفصیل  2، باشدردیف می 7عنوان مثال فرض کنید یک سند داري به

  خواهند شد.اعتباري داراي کد  ي،ردیف فاقد کد اعتبار 5گزینه تایید،  و کلیک بر شده

هاي سند حسابداري اعمال انتخاب شده در کلیه ردیف 2تفصیل  ،"تمام ردیف ها"با فعال نمودن عبارت : 

  خواهد شد.
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انتخاب  2تفصیل  ،"ردیف هاي با مبلغ مشابه ردیف جاري"با فعال نمودن عبارت  :

  اعمال خواهد شد. ،یکسان باشد ها با مبلغ ردیف جاريهایی که مبلغ درج شده در آنشده در ردیف

ردیف آن داراي قیمت برابر بوده و در زمان تایید کد اعتبار نیز یکی از  4 ،ردیف باشد 8عنوان مثال فرض کنید یک سند داراي به

داراي یک  ،باشندردیف دیگر که از نظر مبلغ با هم برابر می 3همراه  هاي یاد شده انتخاب شده باشد، در این حال ردیف جاري بهردیف

  کد خواهند شد.

هایی که انتخاب انتخاب شده در ردیف 2تفصیل  ،"ردیف هاي انتخاب شده"با فعال نمودن عبارت : 

  اعمال خواهد شد. ،اندشده

هاي منتخب پشت هم باشند، با استفاده از که ردیفباشد. در صورتیدر این صفحه، انتخاب چند ردیف سند حسابداري مجاز می

ها داراي فاصله از که ردیفهاي مورد نظر را انتخاب نمایید و در صورتیردیفو جهت باال و پایین صفحه کلید،  Shiftداشتن کلید هنگ

گزینه تایید  روير را انتخاب نمایید و در آخر هاي مورد نظداشته و سپس با استفاده از موس، ردیف را نگه Ctrlابتدا کلید  ،هم باشند

  هاي انتخابی داراي کد اعتبار یکسان خواهند شد.ردیف تید. در این حالکلیک نمای

هاي اعتبارهاي انتخاب شده و ردیف /پس از انتخاب گزینه مورد نظر و انتخاب گزینه تایید، در قسمت خالی باالي صفحه اعتبار

  شود.سند مربوط به آن نمایش داده می

  

اعتباري در قسمت بدهکار و بستانکار اختالف مبلغی وجود داشته باشد، اختالف موجود در توجه داشته باشید که اگر بین کدهاي 

  باشد.قسمت فوقانی تصویر باال قابل نمایش می
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  باشد.می 178و  1262شود، اختالف موجود مربوط به دو اعتبار گونه که در تصاویر فوق مشاهده میهمان

این ابزار جهت ایجاد الگو مناسب براي درج تفصیل باشد؛ به بعد ابزار الگو می pv04 2072 زار از ورژنافاز دیگر امکانات اضافه شده به نرم

  وجود آمده است.، بر اساس کد حساب و یا مرکز هزینه به 2

    کلیک نموده تا پنجره ذیل فعال شود. براي ساخت الگو ابتدا روي ابزار 

  

مانند تصویر  مشخص نمایید که الگوي خود را بر کد حساب ایجاد خواهید نمود و یا مرکز هزینه.کلیک نموده و سپس  "افزودن "گزینهروي 

  ذیل:
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هاي گونه که مستحضرید کدهمان وارد نمایید. هطبوالگوي عددي خود را در باکس مر " 2 "و یا  " 1 "پس از مشخص نمودن یکی از موارد 

  مثال ذیل توجه نمایید.عنوان نمونه بهو بهبراي ایجاد الگو  باشند.میمیرق 6حساب و مراکز هزینه 

شود شروع می 7101ه با طربورسمی) الگو ایجاد نماییم و از آنجایی که کد حساب ممیخواهیم براي کد حساب ( حقوق و مزایاي هیئت علمی

  صورت ذیل عمل نمایید.به

  

را به الگو اختصاص داده و ذخیره  ياستفاده نمایید و سپس عدد-) under line و   shift(  فاصله از طخبراي ایجاد  ،شده راحیطدر فرمت 

  .کنید

 

  شود.پیغام ذیل نمایان و الگو ذخیره می

  

  الگو ساخته شده را انتخاب کنید و بر روي تایید کلیک نمایید.
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گزینهمورد نظر را به آن تخصیص دهید و سپس بر  2توانید تفصیل شود و شما میسند مورد نظر بر اساس الگو ایجاد شده فیلتر می

  کلیک نمایید. 

مناسب نیستند،  2هنوز داراي تفصیل هاي دیگر سند که هاي انتخابی و براي ایجاد الگو براي ردیفمناسب براي ردیف 2پس از ایجاد تفصیل 

سند را از حالت فیلتر شده قبلی خارج نموده و سپس الگوي بعدي را مانند توضیحات ارائه شده در  ابتدا با استفاده از ابزار 

  قبل انجام دهید.

، اطالعات مربوط به صفحه شناسایی کد اعتبار را ذخیره کرده و سند به دایره دیگري   در نهایت با استفاده از ابزار ذخیره

  .شوددر این حالت پیغام زیر مشاهده می ارسال خواهد شد.) تایید و وصول مستندات /پرداختدریافت و (
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سایی کد اعتبار پس از رسیدگی می     با توجه به این تذکر: شنا سناد پس از ذخیره  که وضعیت  شد، لذا کد اعتباري ا سازي، قابل  با

  ویرایش نخواهد بود.

  .استفاده نمایید (ctrl + shift + r) و یا کلید میانبر   توانید از ابزار بازگشت سند به قسمت رسیدگی می براي

  :گرددي استفاده از هر کدام تشریح مینحوه ،گرددابزارهاي ذیل مشاهده می امکانات در قسمت نوار ابزار باالي صفحه، در منوي 

سه     : شنا صیل دو  با درج  سمت کد اعتبار پس از کلیک بر  تف د توانیمی )ctrl+oکلید میانبر (تایید در ق

  شناسه درج شده را تایید نمایید.

ــند را ذخیره     ctrl+sپس از درج کدهاي اعتباري با کلیک بر روي این ابزار و یا کلید میانبر            :  سـ

  نمایید.

جاري       :  ند  ــ چاپ سـ ید از  میجهت  یانبر   طریق این ابزار توان ید م ید    ) ctrl+p(کل مای فاده ن ــت .اسـ

) اســتفاده ctrl + shift + pکلید میانبر (توانید از طریق این ابزار چاپ نقدي ســند جاري میجهت    :

  نمایید.

ستون    کاربر می : ضافه نمودن  سبت به حذف و یا ا ها اقدام نماید و جهت  تواند به دلخواه خود ن

  ید .  یتوانید از این ابزار استفاده نماذخیره تنظیمات انجام شده می

توان از فرض میزگرداندن تنظیمات به حالت پیش      با یره تنظیمات پنجره، براي  پس از ذخ :

  این ابزار استفاده نمود.
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 مصرف اعتبار:

  .رسدهاي دولت به تصویب مجلس میرنامهاعتبار عبارت از مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجراي ب

  کار از مسیر زیر اقدام نمایید:براي انجام این  باشد.مصرف شده از اعتبار هزینه تامین شده میمصرف اعتبار؛ پرداخت هزینه 

 �د��� ما�ی//�سا�داری و�وه//��رف ا��بار

 

 با انتخاب گزینه مصرف اعتبار صفحه زیر نمایش داده خواهد شد.
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  )کد اعتبار( 2انتخاب تفصیل 

سبت  طریق می دو به. شود مشخص  ) 2( تفصیل   کد اعتباريد ابتدا بای، مصرف اعتبار ثبت منظور تنظیم فرم به  تفصیل  به انتخابتوان ن

  :اقدام کرد 2

  :2انتخاب کد اعتباري از قسمت تفصیل  -1

توانید عمل نمایید. ( استفاده از عنوان شده در توضیحات مشروحه تنظیم سند می هايروشبراي انتخاب کد اعتباري از قسمت فوق، به 

     2یا درج مستقیم کد تفصیل  و  )انتخاب از درخت(  هايگزینه

  

 
  

استفاده  ( هاي تشکیل دهنده آن ،  انتخاب الیه2اي تعیین تفصیل هششاهده می نمایید، یکی دیگر از رو که در تصویر زیر م  طورهمان - 2

 .) استاعتبارمصرف ده در سمت چپ صفحه هاي قرار گرفته شاز ردیف
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  .توانید تفصیلی مورد نظر را انتخاب نمایید، می استفاده از ابزاربا               

 

  .شودباشد از این ابزار جهت بازخوانی اطالعات استفاده میطور که از توضیحات مربوطه مشخص میهمان :

  شود.ها استفاده میاز این ابزار جهت حذف اطالعات انتخاب شده در ردیف :

  توضیحات: 

 ٬اختصاصی ٬ايهزینه-منبع وجود دارد به طور مثال: عمومی 19منبعی که بودجه از آن مصرف شده است. در نرم افزار نظام نوین منبع: -1

 اي و...هاي سرمایهتملک دارایی-عمومی

 باشد.دوره: بیانگر سال جاري و سنوات گذشته می-2

  باشد.یآن م مربوط بهردیف دستگاه: دستگاه اجرائی که مصرف اعتبار -3

سطح طبقه برنامه:   -4 ستگاه بر برنامه باالترین  ست که بندي کارهاي اجرایی یک یا چند د صل به    در اي انجام عملیات و وظایفی ا داخل یک ف

صل نهایی           صورت گرفته و منجر به تولید حا ستگاهها  صد و اهداف د ست. هر برنامه حدود کارهایی را که به منظور نیل به مقا شده ا آن محول 

 .سازدگردد مشخص می(خدمت یا کاال) می

 کند.شناسه اعتبار: تجمیع اطالعات عنوان شده که یک تفصیل دو ایجاد می -5



  راهنماي کاربري نرم افزار نظام نوین مالی  شرکت فن آوران اطالعات و ارتباطات روزآمد
 1396ماه                  اسفند

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  335صفحه

	 	

  

  باشد حتما باید پروژه انتخاب شود. 23-22-21که از تفصیلی استفاده شود که ناشی ازمنابع در نظر داشته باشید زمانینکته : 

) وجستجوي نام/کد ()  و  انتخاب از درخت( هاي که؛ براي انتخاب پروژه با استفاده از گزینهتوضیح این

  توانید اقدام نمایید. یا درج مستقیم کد پروژه می

 

 شود.در صورت عدم ثبت کد پروژه پیغام خطاي زیر نمایان می

  

 تاریخ

فرض تاریخ روز نرم  ذکر است این قسمت به صورت پیشهالزم ب را وارد نمایید.مصرف اعتبار پس از مشخص کردن کد اعتباري مربوطه، تاریخ 

  باشد.افزار می

  

  شود.هاي مالی قبل در نرم افزار وارد شوید، تاریخ آخرین روز از آن سال نمایان میدر این قسمت اگر به سالنکته: 
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  شرح مصرف اعتبار

  بابت

 در قسمت بعدي که با عنوان "بابت" مشخص گردیده است میبایست شرح ردیف سند مصرف اعتبار را ثبت نمایید.

 

 مبلغ

اعتبار اقدام نمایید.مصرف در بخش بعدي نسبت به درج نوع ارز (نرخ تسعیر) و مبلغ    

 

 .باشداعتبار در صفحه زیر اطالعاتی قابل مشاهده میمصرف پس از وارد کردن کد اعتباري و مبلغ 

 

  بلوکه شده براي انجام یک فعالیت خاص است.مانده اعتبار  از مانده اعتبار تامین شده:منظور 

  .اعتبار ثبت شده خواهد بود مصرفمبلغ  هزینه جاري:

 باشد.هاي قبلی از محل تفصیل دو انتخاب شده میعالوه هزینههزینه جاري بهنشان دهنده  کل هزینه:

  .اعتبار وجود خواهد داشتمصرف شود که پس از مایش داده میناي تامین شده در این قسمت مانده اعتبار :نتیجه
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صرف  پس از وارد کردن اطالعات فرم  ستفاده از گزینه  م صرف  ) Ctrl+O(کلیدهاي میانبر   "تایید"اعتبار، با ا را  اعتبارم

صورتی  ردیف ثبت در صرف  که نمایید. در  صورت بگیرد، براي ایجاد ردیف جدید، از گزینه    اعتبار میم ست از چند محل اعتبار  تایید و  "بای

  استفاده نمایید.   ) و یا نماد Ctrl+A(کلیدهاي میانبر  "بعدي

تبار اعاعتبار بیشتر از مانده  مصرف  که اگر مبلغ  وريطه باشد. ب یداراي فیلتر کنترل اعتبار م مصرف اعتبار الزم به توضیح است؛ سیستم     

  صورت منفی نمایش داده خواهد شد.با رنگ قرمز و نتیجه نیز به "اعتبار"باشد، قسمت  تامین شده

  

 "حذف"و قصد حذف کردن آن را داشته باشید، از ابزار  ردیفی به اشتباه ثبت شده باشد کهدر صورتی

  شد.شود. در این حالت پیغام زیر نمایان خواهد در قسمت امکانات استفاده می

  

  

  شود.در قسمت دیگرسمت چپ مصرف اعتبار اطالعاتی وجود دارد که در تصویر زیر نمایش داده می
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  باشد.توضیحات به شرح زیر می

 .اعتبار پیش بینی شده ساالنه درج شده در موافقت نامه اعتبار مصوب:-1

 .مالیاعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی در طول دوره تخصیص اعتبار: -2  

 اعتبار مصوب منهاي تخصیص اعتبار. مانده از اعتبار مصوب:- 3

 مبلغی که به این اعتبار اختصاص داده شده و دریافت شده است. مبلغ دریافت شده:-4  

 مبلغی که از این اعتبار پرداخت شده است. مبلغ پرداخت شده:- 5  

 .است مبلغ دریافت شده منهاي مبلغ پرداخت شده مانده وجه نقد:-6  

   برق و.. ٬اي که به صورت قطعی مشخص شده است مثل: هزینه آبهزینه هزینه قطعی:-7  

پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام پیش پرداخت:پیش -8  

  گیرد. تعهد صورت می

  .گیردمنظور اداي قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میهالحساب عبارت است از پرداختی که بعلی الحساب:علی -9  

   .است میزان اعتباري که تامین شدهعتبار ذخیره شده: ا -10 
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.گردانصورت تنخواهبه کلیه مبالغ پرداختی از هرردیف اعتباري گردان:تنخواه -11    

در سطح کل. 12مانده حساب رابط بدهکار با کد رابط بدهکار:  -12    

در سطح کل. 32مانده حساب رابط بستانکار با کد رابط بستانکار:  -13     

  مصــرففرم ) Ctrl+S(کلیدهاي میانبر  "ذخیره"اعتبار، با اســتفاده از ابزار  مصــرفپس از انجام مراحل فوق و ثبت 

تولید شده و جهت   با نوع سند ( سیستم بودجه و اعتبارات)     اعتبار را ذخیره و به تبع آن نیز سند حسابداري بصورت خودکار (سیستمی)      

      .و امکان حذف آن نیز وجود دارد منتقل خواهد شد نویسبه مرحله پیشتایید 

  شود.نمایش داده می زیرپس از انتخاب گزینه ذخیره پیغام 

  

  شود.با انتخاب گزینه بلی پیغام زیر نمایش داده می        

 

به آن اختصاص خواهد  "شماره ردیابی"اعتبار و تولید سند حسابداري مربوطه، نرم افزار بصورت خودکار  مصرفسازي فرم پس از ذخیره

 داد.
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  هاي غیر قطعیپرداخت مصرف اعتبار

  :دییاقدام نما ریز ریکار از مس نیانجام ا يبراباشد. الحساب و تنخواه میپرداخت، علیهاي غیرقطعی شامل پیشپرداخت

  �ی ��ر���ی�د��� ما�ی/�سا�داری و�وه/��رف ا��بار �دا�ت

  

 شود:یداده م شینما ری، پنجره ز" یقطع ریغ يهاپرداخت مصرف اعتبار "با انتخاب عبارت 
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 (کد اعتبار) 2انتخاب تفصیل 

  .ردیاعتبار صورت پذ نیکه قرار است از محل آن تام2)  لی( تفصيکد اعتبار یستیاعتبار، ابتدا با نیفرم تام میبه منظور تنظ

 را انتخاب نمود:2  لیمحل تفص 2 از   دیتوانیمنظور م نیگردد. بد مشخص

 2 لیاز قسمت تفص يانتخاب کد اعتبار1- 

 ينمو نییتع  درج شناسه مربوطه در قسمت   ایو    قیمورد نظر را از طر لیتفص توانیقسمت م نیدر ا

  .محل قابل انتخاب خواهند بود نیمانده باشند از ا

  

  

  هاي اعتباري که داراي مانده باشند از این محل قابل انتخاب خواهند بود.کد نکته:
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  اعتبار غیر قطعی..مصرف قرار گرفته شده در سمت چپ صفحه  يهافیاستفاده از رد

  

  د.ییمورد نظر را انتخاب نما یلیتفص دیتوانی، م  با استفاده از ابزار  

 

 گردد.می اطالعات استفاده یابزار جهت بازخوان نیاز ا باشدیمربوطه مشخص م حاتیطور که از توضهمان: بازخوانی اطالعات 

  شود.یها استفاده مفیابزار جهت حذف اطالعات انتخاب شده در رد نیاز ا:  حذف انتخاب  

  .شوندمشاهده  يکد اعتبار ستیکه در ل باشندیقابل استفاده م ییها2  لیبخش تفص نیاست ؛ در ا حیتوضبهالزم 

  اعتبار مشاهده خواهد شد. نیمربوط به آن در فرم تام رهیو غ صیابالغ اعتبار، تخص رینظ یمورد نظر، اطالعات يس از وارد کردن کد اعتبارپ

 الیر  10،001،216،704مبلغ  اعتبار ابالغ شده زانیم  :اشاره نمود ریبه موارد ز توانیانتخاب شده م 2  لیعنوان مثال در خصوص تفصبه

  ...داده شده است و صیآن تخص ریال 0مبلغ  نیکه از ا باشدیم
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  تاریخ

روز  خیتارفرض شیصورت پقسمت به نیذکر است اهالزم ب .دییرا وارد نما مصرف اعتبار خیمربوطه، تار يپس از مشخص کردن کد اعتبار

  .باشدیافزار منرم

 

  شرح مصرف اعتبار:

  بایست شرح مصرف اعتبار را ثبت نمایید.در این قسمت که به عنوان بابت مشخص گردیده می

 مبلغ:

  .دییاعتبار اقدام نما نی) و مبلغ تامرینسبت به درج نوع ارز (نرخ تسع يدر بخش بعد
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:باشدمی مشاهده قابل اطالعاتی زیر صفحه در اعتبار تامین مبلغ و اعتباري کد کردن وارد از سپ

 
  باشدیاعتبار مربوطه م مصرف منظور از مانده، مانده

  شودکه از هزینه غیرقطعی مصرف میمیزانی است  ،هزینه غیرقطعی جاري 

  مصرف اعتبار غیر قطعی.است از محل اعتبار  یمبلغ زانینشان دهنده مهزینه غیر قطعی،  کل

  .وجود خواهد داشت مصرف اعتبار غیر قطعی  شود که پس ازمیداده  شینما يقسمت مانده اعتبار نیدر ا جه،ینت

 انبریم يدهایکل( "تایید " ي پس از وارد کردن اطالعات فرم مصرف اعتبار غیرقطعی ، با استفاده از گزینه 

Ctrl+O .مصرف اعتبار غیر قطعی را در ردیف ثبت نمایید (  

 "يو بعد دییتا" نهیاز گز د،یجد فیرد جادیا يبرا رد،یاز چند محل اعتبار صورت بگ ستیبایممصرف اعتبار غیر قطعی  کهیدر صورت 

  استفاده نمایید. ) و یا نماد  Ctrl+Aانبریم يدهای(کل

 از مانده شتریاعتبار بمصرف که اگر مبلغ  يباشد. بطورمیکنترل اعتبار  لتریف يدارا غیر قطعی  اعتبارمصرف  ستمیاست؛ س حیالزم به توض 

   .داده خواهد شد شینما یصورت منف به زین جهیبا رنگ قرمز و نت "اعتبار"باشد، قسمت  ياعتبار فیوجه نقد رد

  

 در. شودمی استفاده امکانات قسمت در " حذف" ابزار از باشید، داشته را آن کردن حذف قصد و باشد شده ثبت اشتباه به ردیفی کهدرصورتی

  شود.می نمایان زیر پیغام حالت این
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فرم ) Ctrl+S   مراحل فوق و ثبت مصرف اعتبار غیر قطعی، با استفاده از ابزار ذخیره (کلیدهاي میانبر پس از انجام

 دیبودجه و اعتبارات) تول ستمی) با نوع سند ( سیستمیصورت خودکار (سهب يسند حسابدار زیو به تبع آن ن رهیرا ذخمصرف اعتبار غیر قطعی 

  :شودیمه داد شیمقابل نما غامیپ رهیذخ نهیس از انتخاب گزپ .منتقل خواهد شد یدگیرس تیاسناد به وضع یدگیرس رهیدا دییجهت تا و شده
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اختصاص  آن به "ردیابی شماره" خودکار بصورت افزار نرم مربوطه، حسابداري سند تولید و مصرف اعتبار غیر قطعی فرم سازي ذخیره از پس

  خواهد داد.

  لیست اسناد

  اقدام نمایید. "لیست اسناد"منظور مشاهده اسناد داراي شناسه اعتبار، از مسیر زیر و انتخاب عبارت به

  �د��� ما�ی // �سا�داری و�وه // ���ت ا�ناد

 

 را مشاهده نمایید.و اطالعات آن توانید وارد صفحه سند شدهبا انتخاب اسناد از لیست می
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 دفتر اعتبارات

، از منوي حسابداري وجوه نیز امکان استخراج این گزارش میسر مدیریت بودجهاز منو  "دفتر اعتبارات" عالوه بر مشاهده گزارش

 باشد. بدین منظور از مسیر زیر اقدام نمایید.می

  

 مدیریت مالي // حسابداري وجوه // دفتر اعتبارات

 

  شود:) نمایش داده می2 پنجره زیر (انتخاب تفصیلی پس از انتخاب عبارت دفتر اعتبارات
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را تایید نمایید. در این حالت صفحه  "انتخاب"ي نمایش داده شده ابتدا کد اعتباري مورد نظر را مشخص و سپس گزینه در پنجره

  شود. ساز دفتر اعتبارات نمایش داده میگزارش

اشد. در صورت فعال بودن گزینه مذکور عبارات بمی گزینه  از جمله امکانات موجود در صفحه فوق،

  هاي اعتباري نیز فعال خواهند بود.درج شده در زیر شناسه

 

فعال بوده و نمایش داده نخواهند عبارات درج شده در زیر کدها غیر )،( فعال بودن آندر صورت غیر

  شد.

  
و با توجه  گذشته طابق توضیحات عنوان شده درستون ها، منمایش هر یک از عناوین نمایش داده شده در یا عدم منظور نمایشبه

  به تصویر زیر اقدام نمایید.
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گر موس را بر مورد دلخواه برده و کلید ابتدا نشان شدنیز عنوان  پیشترگونه که ها در صفحه فوق، همانبندي ستونمنظور گروهبه

  ورد نظر برده و در محل مشخص شده در باالي صفحه رها کنید.سمت محل م را بهوي آن نگاه دارید، سپس آنسمت چپ موس را ر

که پس از انتخاب مورد اول، مورد دوم هاي مختلف انجام داد. به این صورتبنديتوان در مراحل متفاوت و گروهبندي را میگروه

  همین ترتیب انجام دهید. به بعد را نیز به
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منظور اعمال تنظیمات ساز دفتر اعتبارات بهاب کد اعتباري مورد نظر، پنجره گزارشگونه که در باال عنوان شد، پس از انتخهمان

  شود.گزارش درخواستی نمایش داده می

  توضیحات مربوط به دفتر اعتبارات در قسمت مدیریت بودجه ارائه شده است.
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 تراز اعتبارات

آن از مسیر زیر اقدام  منظور استخراجباشد و بهاعتبارات میگزارش تراز هاي مربوط به بودجه و اعتبارات، از جمله دیگر گزارش

 خواهد شد:

ری و�وه // �از ا��بارات   �د��� ما�ی // �سا�دا

  

  .شودان میپس از انتخاب عبارت تراز اعتبارات، پنجره زیر نمای
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بدین منظور محدودیتی وجود  نمایید.مورد نظر را مشخص "2اجزاء تفصیل " بایدابتدا  "گزارش تراز دفتر اعتبارات"در پنجره 

و  "منبع"را مشخص نماید و یا "منبع"عنوان مثال فقط تواند از یک تا چند سطح حساب مربوطه را مشخص نماید. بهنداشته و کاربر می

  .شوندو.... مشخص  "ردیف"

استفاده  "به تفکیک"اي مربوط به قسمت هتوان از گزینهمنظور تفکیک اطالعات در گزارش، میپس از انتخاب اجزاء مربوطه و به

اي که کد توانید تا الیهبراي تفکیک اطالعات گزارش محدودیتی وجود نخواهد داشت. لذا می؛ ذکر استهخصوص الزم ب نمود. در این

  اعتباري ساخته شده است گزارش استخراج نمایید.

  

حسب بربایست خاب مرکز ارسال کننده سند، پروژه و نوع ارز، میاز جمله انت در گزارش مربوطه "شروط تکمیلی"منظور اعمال به

  مورد اطالعات پایین پنجره نیز تکمیل گردد.

  

بر اساس نام و کد مرکز، اطالعات نمایش داده شده در تراز اعتبارات تنها مربوط به شناسه  "مرکز ارسال کننده"با مشخص نمودن 

  انتخابی خواهد بود.

بر اساس نام و کد مرکز، اطالعات نمایش داده شده در تراز اعتبارات تنها مربوط به پروژه انتخابی  "پروژه"با مشخص نمودن 

  خواهد بود.

نوع ارز  باید 2منظور تهیه گزارش تراز اعتبارات از اطالعات مربوط به ارزهاي مختلف، پس از اعمال تنظیمات مربوط به تفصیل به

  ها از ارزي غیر از ریال استفاده شده باشد. ن حالت اطالعات اسنادي قابل نمایش خواهد بود که در آنمورد نظر را نیز مشخص نمایید. در ای

  که این قسمت خالی باشد گزارش بر حسب مبالغ ریالی تهیه خواهد شد.در صورتی ؛توضیح استالزم به
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صورت نمونه زیر ، گزارش درخواستی به"تایید"و با استفاده از گزینه  "تراز اعتبارات"پس از تکمیل اطالعات پنجره مربوط به 

  استخراج و قابل مشاهده خواهد شد. 

  
  

  تفاوت گزارش دفتر اعتبارات و تراز اعتبارات

که اطالعات نمایش داده شده در تراز باشد، در صورتیمی اطالعات نمایش داده شده در دفتر اعتبارات به تفکیک اسناد حسابداري

    شوند.صورت کلی گزارش میاعتبارات از لحاظ اعتباري به
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 مجوز صدور چک

صورت ) به2تفصیلی  مورد از اطالعات موجود در فرم تنظیم سند (دریافت و پرداخت/ 2 زمان تنظیم سند، ثبت یادآوري:

بایست توسط مسئولین که این اطالعات زمان ایجاد اسناد ثبت نگردند، در مراحل بعدي میر صورتیاختیاري در نظر گرفته شده بود. د

  مربوطه در اسناد اعمال شوند.

  .شودمیپرداخته  ،. حال به شرح عملیات دریافت و پرداختشددر مطالب گذشته عنوان  شناسایی کد اعتبارعملیات مربوط به 

ها در مرحله تنظیم سند به ثبت نرسیده باشد، پس از مرحله (کد اعتباري) آن 2 لفیش و تفصی اسنادي که اطالعات چک/

ها تکمیل و پس از آن به دایره دریافت و پرداخت ارجاء داده آن 2رسیدگی ابتدا در مرحله شناسایی کد اعتبار، اطالعات مربوط به تفصیل 

  خواهند شد.

افزار شده باشد، بر اساس فرآیندهاي نرمکه کد حساب بانک در ردیف بستانکار سند حسابداري ثبت توضیح است؛ در صورتیهالزم ب

منظور مشاهده لیست منتقل خواهد شد. لذا به "مجوز صدور چک"و نیاز به اعطاي مجوز صدور چک، سند حسابداري مربوطه به وضعیت 

  اقدام نمایید:اسناد در این وضعیت از مسیر زیر 

ری و�وه // ��وز صدور چک   �د��� ما�ی // �سا�دا

  

 پس از تایید عبارت "مجوز صدور چک"، لیست اسناد بهشرح تصویر زیر نمایش داده میشود:
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شد. منتقل خواهید  "مشاهده و تایید صدور چک یا ثبت سند پرداخت"با استفاده از پنجره فوق و انتخاب سند مورد نظر، به صفحه 

  باشد.)نیز میسر می ctrl+O(انتخاب سند با استفاده از کلیدهاي میانبر 
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  برگشت سند

باشد، که این امر با استفاده از ابزار وضعیت رسیدگی می، برگشت اسناد به"صدور چک/ثبت فیش"امکانات موجود در پنجره  ازیکی 

  افزار صورت خواهد گرفت.در نرم 

  
  

  .شودسند به رسیدگی نمایش داده میدر صورت انتخاب ابزار برگشت سند پیغام زیر مبنی بر اطمینان از برگشت 

  
  

، با نمایش پیغام زیر، سند حسابداري به وضعیت رسیدگی منتقل شده و در صورت انتخاب "بلی"در این حالت و با انتخاب گزینه 

  شود.نمینمایش داده زیر، ، پیغام نمایش "خیر"گزینه 
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) (یا استفاده منوي امکانات   در این حالت و با انتخاب ابزار 

-آماده ثبت عملیات دریافت"توانید سند را تایید و مجوز صدور چک را صادر نمایید. پس از تایید سند، پیغام زیر مبنی بر وضعیت جدید می

  شود.میداده نمایش "پرداخت

  

  تنظیمات امضاي تایید کنندگان چک

 "مشاهده و تایید صدور چک یا ثبت سند پرداخت"از صفحه  "،تاییدیه چک"کنندگان چک در نامه منظور ویرایش متن امضاي تاییدبه

  استفاده خواهد شد. ،از نوار ابزار صفحه مذکور از منوي امکانات و یا ابزار    "تنظیم امضا"و انتخاب ابزار 

 

 شود.کنندگان نمایش داده می ابزار مذکور، پنجره ویرایش امضا با انتخاب
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  افزار خواهد بود. فرض نرمصورت پیش، متن امضاي تایید کنندگان به"فرضپیش"در صورت فعال بودن گزینه  

  کننده فعال خواهد شد که پس از تایید منظور درج سمت تایید ، کادري به"دلخواه"در صورت فعال نمودن گزینه

عنوان دلخواه تغییر نموده و در برگه تاییدیه چک نمایش داده فرض بهاطالعات پنجره فوق، عنوان تایید کننده پیش

  خواهد شد.
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 : ویرایش دسته چک معرفی/

  را انتخاب نمایید. "ویرایش دسته چک/معرفی"افزار، از مسیر زیر عبارت هاي موسسه در نرمبا توجه به نیاز معرفی دسته چک

  ویرایش دستھ چك /معرفي //حسابداري وجوه  //مدیریت مالي 

  

هاي شود. در این بخش به شرح قسمتنمایش داده می "معرفی/ویرایش دسته چک"با انتخاب عبارت مذکور صفحه مربوط به 

  مختلف این صفحه و معرفی دسته چک خواهیم پرداخت.
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  ) انتخاب نمایید.1ها (حساب تفصیل ، حساب جاري مورد نظر را از گروه بانک"انتخاب بانک"قسمت ابتدا از 

  

  : شودصورت زیر نمایش داده میپنجره انتخاب بانک به  با انتخاب گزینه 
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که گزینه مربوطه فعال باشد، باشد. در صورتیمی " " گزینه اي که در پنجره فوق قابل ذکر است،نکته

فعال بودن، دیگر آدرس مربوطه نمایش آن درج شده و در صورت غیر یز زیرها ننمایید، آدرس بانکگونه که در تصویر مشاهده میهمان

  داده نخواهد شد.

کلیک نمایید. در این حالت حساب  "انتخاب"به منظور انتخاب بانک، ابتدا حساب جاري مورد نظر را مشخص نموده و سپس بروي گزینه 

  ها قابل مشاهده می باشد.انتخاب شده در قسمت انتخاب بانک جاري

  

  : شودصورت زیر نمایش داده میپنجره جستجو بانک به با انتخاب گزینه 
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 "رفاه"، "ملی"هاي فرض تصویر چک بانکصورت پیشافزار به. نرمشودتصویر چک نیز انتخاب باید  ،پس از انتخاب حساب جاري مورد نظر

  دهد.را در صفحه نمایش می" مرکزي"و  "صادرات"،
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، تصویر چک    که حساب جاري مورد نظر مربوط به بانک دیگري باشد، میتوانید با استفاده از گزینهدر صورتی

  .مربوطه را انتخاب نمایید

اجرا نمایید. پس از انتخاب تصویر چک، در این حالت ابتدا برگ چک مورد نظر را اسکن کرده و فایل مربوطه را با استفاده از گزینه فوق 

  .هاي موجود در آن اقدام نماییدیمات کادر نوشتهظنسبت به تن

 این عمل مجا نمایید. براي انجاهتوانید مکان کادر مورد نظر را جابتنظیم مکان: با استفاده از این ابزار می 

  جا نماییدهسپس با استفاده از جهت نماهاي این ابزار آن را جاببار کلیک کرده و کافیست از تصویر چک روي کادر مورد نظر یک

  .) توان استفاده نمودکار از کلیدهاي جهت نماي صفحه کلید هم می (براي این

تنظیم طول و عرض: با استفاده از این ابزار خواهید توانست ابعاد کادرهاي موجود را کوچک و بزرگ نمایید.  

  در تنظیم مکان اقدام نمایید. مطالب عنوان شده انجام این عمل مشابه براي

شد.  واهدامکان تغییر ابعاد کادر در تصویر چک نیز فراهم خ "هانمایش دکمه"با فعال نمودن گزینه    

  هاي موجود در تصویر ابزار تنظیم طول و عرض نمایش داده خواهد شد.بدین صورت که داخل کادر
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منظور بر کادر هاي موجود در تصویر را تغییر دهید. براي اینتوانید فونت نوشتهبا استفاده از ابزار فونت می 

  سایز آن را انتخاب نمایید.نظر و کرده و سپس فونت مورد  مربوطه کلیک

 

پیغام زیر نمایش داده  استفاده نمایید. در این حالت سازي اطالعات از گزینه منظور ذخیرهپس از اعمال تنظیمات و به

  :شودمی

  

 

اي در قسمت هاي مربوط به انتخاب بانک و تنظیمات تصویر چک غیرفعال شده و تنظیمات با شمارهسازي اطالعات، آیتمپس از ذخیره

  .ذخیره خواهند شد "انتخاب"

  

سازي تنظیمات باشد. بدین منظور قبل از ذخیرهفراهم می "انتخاب"سازي اطالعات با تنظیمات مختلف به واسطه ابزار امکان ذخیره

و پس از ذخیره نمودن، تنظیمات نمایش داده شود. در این حالت  "جدید "را انتخاب نمایید تا کلمه  هاي بعدي، گزینه در مرتبه

  گردد.ذخیره می ،شودشروع می 1ترتیب از دیگر که به ايعنوان شمارهبه

  

  ، تنظیمات قبلی بازخوانی خواهند شد."انتخاب" خیره شده در قسمتهاي ذدر صورت انتخاب شماره که؛توضیح این
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با انجام این کار امکانات این  باشد.امکان ویرایش تنظیمات فراهم می "ویرایش"سازي اطالعات تصویر چک، با استفاده از ابزار پس از ذخیره

  بخش جهت ویرایش، مجددا فعال خواهند شد.

 "دسته چک جدید"اطالعات دسته چک را تکمیل نمایید. بدین منظور ابتدا گزینه ، بانک و تصویر چک مربوطه پس از ثبت و ذخیره اطالعات

  را انتخاب و سپس اطالعات مربوطه را درج نمایید.
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نمایید توضیحات نوشته شده در این قسمت گویاي کامل اطالعات درخواستی از کاربر بوده و نیازي به توضیح میطور که مشاهده همان

  .باشدمجدد نمی

در قسمت معرفی و ویرایش  چاپ تاییدیه چکو حد ریالی  حد تجدید چکبه بعد امکان ثبت  2073افزار از نسخه از امکانات اضافه شده به نرم

  باشد.دسته چک می

شاهده می   همان صویر فوق م شده و این بدان  7نمایید، حد تجدید چک عدد گونه که در ت ست،  هنگامی که تعداد باقی مانده   درج  معنی ا

  شود.هاي باقی مانده چک، پیام جهت اطالع به شرح ذیل نمایان میبرگ برسد، در هنگام استفاده از برگه  7چک به 

 

چاپ تاییدیه   "ردیف از آن میزان، رقم مورد نظر را در ر عدم چاپ تاییدیه براي مبالغ کمتر   منظوهب  چنین جهت تعیین مبلغی هم

  درج نمایید. "چک

ــویر باال عدد به ــتم براي مبالغ کمتر از این مقدار پرینت تاییدیه چک را ، چاپ   200000عنوان نمونه در تص ــیس ــده و س ریال ثبت ش

 کند.نمی

 شود.را انتخاب نمایید. در این حالت پیغام زیر نمایش داده می "ذخیره"شده، گزینه  سازي اطالعات درجمنظور ذخیرهبه
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 صورت یک ردیف در کادر قسمت چپ صفحه قابل مشاهده خواهد بود.دسته چک تعریف شده به

 

باشد. سته چک جهت صدور چک میگر قابل استفاده بودن دنمایان "وضعیت"در ستون  "قابل استفاده"با توجه به تصویر باال، مشاهده عبارت

دسته چک نسبت به تعریف  باید قابل استفاده شده ودسته چک مربوطه غیر هاي این دسته چک استفاده شود،که از کلیه برگلذا در صورتی

که از قبل ذخیره  ايمنظور انجام این عملیات ابتدا بایستی بانک تعریف شدهبه اقدام شود.جدید براي حساب بانکی مربوطه از همین بخش 

مجدد اطالعات دسته چک جدید را درج و ذخیره  "دسته چک جدید"تعیین نموده و سپس با استفاده از گزینه  "انتخاب" از قسمت، است شده

 نمایید. در تصویر زیر مراحل تعریف مجدد دسته چک به ترتیب شماره نمایش داده شده است.
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 لذا ابتدا باید اطالعات بانک و سازي اطالعات دسته چک نمایید، پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.و ذخیره که ابتدا اقدام به ثبتنکته: در صورتی

  .تنظیمات تصویر چک را ذخیره نموده و سپس اقدام به ثبت اطالعات دسته چک نمایید

  

پیغام زیر نمایش داده خواهد سازي شود، باشد و اقدام به ذخیره نشدههاي دسته چک در قسمت مربوطه مشخص که تعداد برگهدر صورتی

  :شد
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هاي یک دسته چک، ابتدا دسته چک مورد نظر را مشخص نموده و با دو مرتبه کلیک متوالی روي منظور مشاهده وضعیت چکبه

  ها را مشاهده نمایید.آن، اطالعات چک

  

از قبیل در  امکان مشاهده اطالعاتی سریال چک، مبلغ، وضعیت چک و شناسه سند،بر مشاهده ها، عالوهدر صفحه وضعیت چک

پنجره  "گر ستونانتخاب"ها و انتخاب باشد. بدین منظور با کلیک راست نمودن بر هر یک از سرستوننیز فراهم می و توضیحات تاریخ، وجه

توانید اطالعات مربوطه را در بخش وضعیت ک از عناوین مورد نظر میشود، که در این حالت با انتخاب هر یتغییر دلخواه نمایش داده می

  ها مشاهده نمایید.چک
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  پذیر است.امکان نیز "بازگشت و نمایش لیست دسته چک"و  "چاپ لیست جاري"، "چاپ تاییدیه چک"، "چاپ مجدد چک"در صفحه فوق امکان 

امکان وارد نمودن اطالعات توضیحی در ستون توضیحات هر ردیف چک با استفاده از نمایید، گونه که در تصویر فوق مشاهده میهمان

  شود.نویسی چکی که پیشتر صادر شده استفاده میباشد. از این امکان بیشتر در مواقع پشتابزار (( ... )) فراهم می

  

  : چاپ مجدد چک

نمایش چاپ چک استفاده خواهد شد. در این حالت پنجره پیش افزار از ابزار در نرم هاي استفاده شدهمنظور چاپ مجدد چکبه

  ارائه شده است.) "ثبت فیش/صدور چک"شود. (توضیحات مربوط به پنجره مذکور در منوي نمایش داده می
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  : چاپ لیست چک ها

استفاده خواهد شد. در  از ابزار ، هاي دسته چک در صفحه وضعیت چک ،هاي قابل مشاهدهمنظور چاپ لیست چکبه

  شود.نمایش چاپ نمایش داده میصورت پیشاین حالت لیست مربوطه به

  

  : هابازگشت و نمایش لیست دسته چک

هاي حساب جاري استفاده خواهد شد. در این حالت به لیست دسته چک از ابزار   ،هامنظور برگشت به قسمت لیست دسته چکبه

  نتقل خواهید شد.م

  چاپ مجدد تاییدیه چک :

چک نمایش  تاییدیه چاپخواهد شد. در این حالت پنجره  استفاده از ابزار  ،افزاراستفاده شده در نرم هايتاییدیهچاپ مجدد  براي

  .)شودمی ارائه "چکثبت فیش/صدور " قسمتشود. (توضیحات مربوط به پنجره مذکور در داده می
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  : هابازخوانی وضعیت چک

  استفاده خواهد شد. در این حالت اطالعات مربوطه در لحظه جاري بازخوانی خواهند شد. ها از ابزار بازخوانی اطالعات چک براي

  :نمایش سند

  وجود دارد.امکان مشاهده سند هر ردیف انتخابی با استفاده از گزینه 

  : (عملیات دریافت و پرداخت)صدورچک/ثبت فیش 

  الف : صدور چک 

گونه که شرح داده شد، اسناد حسابداري پس از تایید مجوز صدور چک، به بخش دریافت و پرداخت منتقل خواهند شد. لذا در این همان

   .شدمرحله، ثبت فیش و صدور چک انجام خواهد 
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  نمایید:توانید از مسیر زیر اقدام براي انجام عملیات فوق می

  ثبت فیش /صدور چك//حسابداري وجوه  //مدیریت مالي 

  
  .، لیست اسناد موجود در این بخش نمایان خواهد شد"ثبت فیش/صدور چک"عبارت  کلیک بربا 
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باید ذکر است، جهت انجام عملیات صدور چک، ابتدا منظور انجام عملیات دریافت و پرداخت، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید. الزم بهبه

. در صورت عدم تعریف دسته چک و انتخاب سند مورد نظر، پیغام زیر مبنی بر عدم شودبراي حساب جاري مورد نظر دسته چک تعریف 

  شود.وجود دسته چک و ایجاد دسته چک قابل استفاده نمایش داده می

 

 

باشد، لذا نمی شود و اجازه انجام عملیات دیگري در آن میسرتنها صفحه سند حسابداري نمایش داده می در این حالت و با بستن پیغام فوق،

معرفی دسته چک در توضیحات منوي مربوطه  عملیاتاقدام نمایید. ( "معرفی/ویرایش دسته چک"بایست از بخش جهت تعریف دسته چک می

 .)شرح داده شده است

توانید عملیات صدور چک را انجام دهید. در این حالت و با انتخاب سند دسته چک معرفی شده باشد، می پیشترکه در صورتی

  شود:مورد نظر صفحه زیر نمایش داده می
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شناسه ملی شخص حقیقی و حقوقی تحویل گیرنده چک در نرم افزار وجود دارد و درج بعد امکان درج شماره ملی / به 2077از نسخه  نکته :

  باشد.آن ضروري نمی

  باشند:قابل توضیح می "صدو چک/ثبت فیش"موارد زیر در خصوص صفحه 

بتدا فعال نمودن امکان چاپ چک اباشد. براي گزینه چاپ چک غیرفعال می "صدور چک/ثبت فیش"ابتدا پس از ورود به صفحه 

 شود.کلیک نموده و پس از بررسی خالف ماهیت، امکان چاپ چک ایجاد می روي گزینه 
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  : باشندقابل توضیح می "صدو چک/ثبت فیش"موارد زیر در خصوص صفحه 

فعال نمودن امکان چاپ چک ابتدا باشد. براي گزینه چاپ چک غیرفعال می "صدور چک/  ثبت فیش"ابتدا پس از ورود به صفحه 

  شود.کلیک نموده و پس از بررسی خالف ماهیت، امکان چاپ چک ایجاد می وي گزینه ر
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گیرد. با تایید هر هاي بستانکار شده بانک در سند حسابداري، چک تعلق میبه تعداد ردیف 

اطالعات "در وجه) را در قسمت  اطالعات درج شده مربوطه (از جمله: مبلغ، بانک، حساب جاري، از محل اعتبار،توانید ها میکدام از چک

 مشاهده نمایید. "ثبت شده

عبارت که این گزینه فعال باشد، باشد. در صورتیفعال می "حواله کرد خط بخورد"نمایید، گزینه گونه که در تصویر زیر مشاهده میهمان

  خوردگی خواهد بود. ه کرد چک نیز فاقد خطفعال باشد، عبارت حوالکه این گزینه غیرورد و در صورتیحواله کرد در چک خط خواهد خ

 ذکر است؛ وجه چک در این بخش ناشی از عملیات تنظیم سند بوده و قابلیت تغییر را در این قسمت نخواهد داشت.الزم به
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فرض تاریخ صورت پیشتاریخ چک در این بخش قابل تغییر و به  

  وطه را در این قسمت درج نماید. تواند تاریخ چک مربافزار بوده و کاربر میروز نرم

ترتیب و با توجه به استفاده از دسته چک هر حساب جاري افزار، بههاي مربوط به هر دسته چک تعریف شده در نرمشماره چک

  ها نیز به ترتیب تغییر خواهند نمود.تغییر کرده و در هر نوبت صدور چک، شماره

رقمی و شناسه ملی مربوط به اشخاص حقوقی که  10بایست به اشخاص حقیقی که میشماره ملی / شناسه ملی : شماره ملی مربوط 

 شود.رقمی باشد ، در این قسمت درج می 11بایست می

هاي ثبت شده در سند حسابداري با استفاده از فعال نمودن این گزینه، امکان مشاهده همه ردیف 

 باشد.فعال میفرض غیرصورت پیشذکر است؛ این گزینه بهفراهم خواهد شد. الزم به

 

 :  تجمیع چک

که سند حسابداري ثبت شده، داراي چند ردیف ها اشاره نمود. در صورتیتوان به تجمیع چکافزار میهاي این بخش نرماز قابلیت

تواند از ابزار تجمیع چک بستانکار حساب بانک باشد و کاربر بخواهد براي تمام و یا چند ردیف ثبت شده تنها یک چک صادر کند، می

 استفاده نماید.

را انتخاب  ، گزینه "تجمیع شود با چک"منظور ابتدا چک مورد نظر را از باالي صفحه مشخص و سپس از قسمت براي این

شود، از خواهید با چک انتخاب شده تجمیع چک مورد نظر را که می توانیدهاي موجود نمایش داده شده و مینمایید. در این حالت چک

   این محل انتخاب نمایید.
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   عملیات تجمیع انجام خواهد شد. پس از انتخاب چک مورد نظر و با استفاده از گزینه 

 ......................  

   عملیات تجمیع انجام خواهد شد. پس از انتخاب چک مورد نظر و با استفاده از گزینه 

 .............  

 

  باشدها فراهم میعنوان شده در باال تجمیع تمام چکبا توجه به توضیحات 

  چاپ چک

را   "چاپ چک"منظور صدور و چاپ چک، ابتدا چک مورد نظر را از باالي صفحه مشخص نموده، سپس گزینه به

  انتخاب نمایید.

 شود.چک نمایش داده می "پیش نمایش چاپ"در این حالت پنجره 
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 شود.وضعیت چک در کاغذ چاپگر فراهم میامکان انجام تنظیمات مربوط به  "در کاغذوضعیت چک "با استفاده از ابزار  

 .شودامکان تعیین وضعیت افقی یا عمودي بودن کاغذ در چاپگر فراهم می "وضعیت کاغذ"با استفاده از ابزار 

چک استفاده نمایید. لذا با  نمایش چاپدر پنجره پیش توانید از ابزار منظور اعمال تنظیمات بیشتر بر روي چک میبه

 شود.تایید این گزینه صفحه زیر نمایش داده می
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، "ویرایش"استفاده نمایید. با انتخاب گزینه  "ویرایش"از گزینه  "پیش نمایش چاپ چک"توانید در پنجره منظور ویرایش تنظیمات چک میبه

، تغییرات را "معرفی/ ویرایش دسته چک"ضیحات عنوان شده در بخش توان همانند توفعال در این پنجره فعال شده و میهاي غیرقسمت

 انجام داده و ذخیره نمایید.

 درو  "برگشت و تایید انتقال اطالعات"که تغییرات اعمال شده مورد تایید باشد، با استفاده از گزینه سازي تنظیمات، در صورتیپس از ذخیره

پیش نمایش "، صفحه مربوطه بسته شده و پنجره "بازگشت بدون انتقال اطالعات "ایید نباشد با استفاده از گزینه که تغییرات مورد تصورتی

 شود.نمایش داده می "چاپ چک
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شود. حال چاپگر مورد نظر را انتخاب ، پنجره تنظیمات چاپگر نمایش داده میدر این زمان با استفاده از گزینه 

  شود:کلیک نمایید. در این زمان پیغام زیر مبنی بر ابطال یا عدم ابطال چک نمایش داده می نموده و بروي گزینه 

 

 

  مجدد پیغامی مبنی بر اطمینان ابطال چک نمایش داده خواهد شد. "بلی"ر این قسمت با انتخاب گزینه د

                    

  -الف 

 را انتخاب نمایید.  "خیر"صورت گزینه و در غیر این "بلی"که چک مورد نظر باطل شده باشد، گزینهدر صورتی

افزار در این حالت نرم ؛ذکر استهشود. الزم بمبنی بر سعی مجدد چاپ چک نمایش داده می در پیغام فوق، پیغامی "بلی"با تایید گزینه

  .شودنمایش داده می "ثبت فیش صدور چک/"طور خودکار یک چک را باطل کرده و شماره چک بعدي در صفحه هب
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نمایید و در غیر منتقل شده و مجدد مراحل را طی می "پیش نمایش چاپ چک"را انتخاب نمایید به پنجره  "بلی"اگر در این زمان نیز گزینه 

  منتقل خواهید شد. "ثبت فیش صدور چک/"این صورت به صفحه 

  .شودانتخاب شود، پیغامی مبنی بر تایید صحیح بودن صدور چک نمایش داده می "خیر"که در پیغام زیر گزینه در صورتی

    

  

  

انتخاب  "خیر"که گزینه نمایش تاییدیه چک نمایش داده خواهد شد و در صورتیشود، پیشانتخاب  "بلی"در این حالت اگر گزینه 

  منتقل خواهید شد. "صدور چک/ثبت فیش"شود به صفحه 
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را انتخاب نمایید، پیغام زیر نمایش داده خواهد شد. در این زمان نیز عملیات مشابه  "خیر"اگر در اولین پیغام صادر شده، گزینه 

  اهد بود. مورد فوق خو

  

نمایش تاییدیه چک نمایش داده خواهد شد. پس از بستن پنجره تاییدیه، عملیات ، پیش"بلی"در این حالت و با انتخاب گزینه 

  صدور چک به پایان خواهد رسید و سند مربوطه به بخش تایید و وصول مستندات منتقل خواهد شد.
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  : برگشت سند

باشد، که این امر با استفاده از ، برگشت اسناد به وضعیت رسیدگی می"صدور چک/ثبت فیش"از دیگر امکانات موجود در پنجره 

  افزار صورت خواهد گرفت.در نرم ابزار 

  

  شود.پیغام زیر مبنی بر اطمینان از برگشت سند به رسیدگی نمایش داده می ،در صورت انتخاب ابزار برگشت سند
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، با نمایش پیغام زیر، سند حسابداري به وضعیت رسیدگی منتقل شده و در صورت انتخاب "بلی"در این حالت و با انتخاب گزینه 

 شود.نمایش داده نمی ،، پیغام نمایش داده شده"خیر"گزینه 

  
 

زمان برگشت و تایید گزینه هاي سند حسابداري چک سیستمی صادر شده باشد، در در صورتی که براي یکی از ردیف !!!نکته 

 شود.در پیغام فوق، پیغام زیر مبنی بر عدم توانایی برگشت سند به رسیدگی نمایش داده می "بلی"

  

  : بازخوانی شماره چک از سرور

  

ر در نظ "بازخوانی شماره چک از سرور"هاي احتمالی، ابزار به منظور بازخوانی شماره چک از سرور و نیز جلوگیري از اختالل

است؛ جهت صدور چک توجه به مستنداتی از قبیل شماره چک در دسته چک و تطبیق آن با شماره چک توضیح گرفته شده است. الزم به

  باشد.نمایش داده شده در این پنجره ضروري می
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  .ماره چک اقدام به چاپ چک نماییددر صورت مشاهده شماره چک تکراري پس از بازخوانی ش

  

  : ب: ثبت فیش

فیش) در ردیف بدهکار حساب بانک ثبت نگردد، این عمل پس از تایید  که در بخش تنظیم سند، شماره و تاریخ مدرك(زمانی

  سند در دایره رسیدگی، در بخش دریافت و پرداخت صورت خواهد گرفت. 

سند مورد نظر را انتخاب نمایید. در این حالت صفحه زیر  چک) (صدور قسمت الفمنظور طبق موارد شرح داده شده در براي این

  شود. نمایش داده می

  

...) در بخش اطالعات حساب ، شماره / شناسه ملی و  اطالعات ثبت شده ، فوق (از جمله تجمیع، هتوضیحات مربوط به صفح

  شرح داده شده است. "صدور چک"
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را در  شناسه ملی شخص حقیقی یا حقوقی واریز کننده وجه/و شماره ملی شماره و تاریخ فیش بایدجهت ثبت فیش واریزي 

باشد. افزار میفرض تاریخ روز نرمصورت پیشقسمت مربوطه درج و سپس گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. تاریخ ثبت شده در صفحه فوق به

  شود:در این حالت پیغام زیر نمایش داده می

  
  

  شود:پیغام زیر نمایش داده می ،در صورت انتخاب گزینه ذخیره قبل از وارد کردن شماره مدرك ؛است توضیحالزم به

  
  

  عملیات ثبت فیش در این مرحله به پایان رسیده و سند حسابداري به وضعیت تایید وصول مستندات منتقل خواهد شد.
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 هاویرایش بانک

  اقدام نمایید: "ویرایش بانک ها"ها از مسیر زیر و انتخاب عبارت به بانکمنظور ثبت و تغییر اطالعات تکمیلی مربوط به

ری و�وه // و�ا�ش بانک   ��د��� ما�ی // �سا�دا

  

  شود.، پنجره زیر نمایش داده می"هاویرایش بانک"در این حالت و پس از انتخاب عبارت 
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انتخاب "ت سماز ق دابتدا بای لذاباشند. فعال میمربوط به این بخش غیرهاي ، ابتدا گزینهشودیگونه که در تصویر مشاهده مهمان

  اقدام نمایید. "1ساخت حساب تفصیل "نسبت به انتخاب بانک تعریف شده در بخش  "بانک

ها نمایش اي حاوي نام بانکپنجرهدر قسمت انتخاب بانک، و یا   تعیین حساب جاري بانک با انتخاب گزینه  براي

  شود.داده می

  
توان ها فعال شده و میپس از انتخاب حساب جاري و بانک مورد نظر، اطالعات مربوط به بانک انتخابی در پنجره ویرایش بانک

  ها اقدام نمود.نآنسبت به ویرایش 

  

  اطالعات استفاده خواهد شد.سازي منظور ذخیرهبه در پایان ویرایش اطالعات، از گزینه 
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 حسابداري کاال، اموال و خدمات

   

اموال و حسابداري کاال، 

 خدمات 

 کارت اموال

 هااستهالك دارایی

 هاي کاالگزارش

صدور اسناد 

 سایر عملیات

 هاي اموالگزارش

 مدیریت مالی

 قیمت گذاري کاال
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 گزارش هاي کاال

 رسید / حوالهلیست 

 گردش کاال

 کاردکس ریالی کاال

 کاردکس کاال 
لیست اموال تجمیعی در 

 ستاد

 لیست کل اموال

 اموال تکمیل شده

 گردش ریالی کاال

ویرایش کارت اموال 

  تکمیل شده

 قیمت گذاري کاال

 دارایی ها استهالك

 گزارش هاي اموال

 رسید ابتداي دوره

ویرایش و تکمیل کارت 

 اموال

 محاسبه استهالك

رسیدهاي آماده ثبت 

 هاسوابق دارایی

 هااستهالك دارایی

هاي آماده ثبت حواله

جابجایی اموال بین 

 کارکنان

 گزارش استهالك

 اموال ابتداي دوره

صدور اسناد 

 سایر عملیات

 کارت اموال

 گزارش تجمیعی استهالك  گزارش اموال به تفکیک

استهالك واحدها در 

 ستاد
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ری کاال، ا�وال و �دمات  �سا�دا

 تعاریف

 مصرفیکاالي غیر

شوند، این می ها محسوباند و از نوع اموال و داراییآوري در آینده خریداري شدهبرداري و سودکاالهایی هستند که به قصد بهره

گیرد، اموال ها جزء سرفصل هزینه قرار میشود و استهالك آنها استهالك محاسبه میکاالها در گذر زمان مستهلک شده و براي آن

بنابراین داراي پالك  ،باشندسال میشوند. این اموال داراي عمر مفیدي بیش از یکمصرفی پس از خرید به دارایی سازمان افزوده میغیر

  شود. ها در کارت اموال نگهداري میباشد و اطالعات آنرچسب اموال) می(ب

 مصرفی در حکم مصرفکاالي غیر

   مصرفی ( در حال حاضر کمتر از حداقل بهاي خرید کاالهاي غیر سال و بهاي خرید کمتر ازاز یکاین کاالها با عمر مفید بیش

شود . اطالعات مربوط به محل استقرار و مسئول نگهداشت این اموال مهم تلقی میبرچسب اموال ندارند و باشندریال ) می 3.000.000

  شود. عنوان هزینه در نظر گرفته میها بهشوند و بهاي آناین اموال مستهلک نمی ؛ذکر استهو در کارت اموال قابل مشاهده است. الزم ب

 مسئول نگهداشت

شود، این شخص در حوزه کاال و انبار همان برداري به او سپرده میزمان بهره برداري یا نگهداري درشخصی که اموال جهت بهره

  متقاضی کاالي حواله شده از انبار است. 

 استهالك انباشته

مانده دارایی طی عمر مفید تخصیص سیستماتیک بهاي تمام شده یا سایر مبالغ جایگزین بهاي تمام شده پس از کسر ارزش باقی

  آن. 

 بهاي تمام شده

مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یا ارزش منصفانه که جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن واگذار شده 

  است. شامل هزینه خرید دارایی، هزینه حمل، هزینه نصب، هزینه تعمیرات اساسی و... 
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  روش استهالك

. هاي مختلف استهالك در قانون مجاز شناخته شده استروش هاي مستقیم دو روش نزولی و خط مستقیم ازطبق قانون مالیات

  . گیرددر روش نزولی براي محاسبه استهالك اموال نرخ استهالك و در روش خط مستقیم عمر مفید مورد استفاده قرار می

  ارزش اسقاط –بهاي تمام شده دارایی 
  هزینه استهالك به روش خط مستقیم= 

  عمر مفید دارایی

  هزینه استهالك به روش نزولی=    ارزش دفتري× نرخ استهالك 

  

 ارزش دفتري

  .شوداز تفاضل بهاي تمام شده و استهالك انباشته ارزش دفتري محاسبه می

  ارزش دفتري=    بهاي تمام شده -استهالك انباشته 

  ارزش اسقاط

دلیل استفاده به. شوددارایی در پایان عمر مفید باشد، حاصل میکه مبلغ برآوردي که در حال حاضر از واگذاري دارایی با فرض این

باشد و در صورت ریال می 1 فرضصورت پیشافزار این مبلغ بهدر نرم باشد، بنابراین "صفر "از واحد سنجش پولی ارزش اموال نباید

  . افزایش قابل تغییر است
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  قیمت گذاري کاال

مدیریت "، از منوي "مدیریت کاال و خدمات"بر منوي شده در رسید ایجاد سوابق کاال، عالوهگذاري کاالهاي ثبت منظور قیمتبه

  توان استفاده نمود.نیز می "مالی

  رسید ابتداي دوره

رسید "یر زیر و انتخاب عبارت گذاري اقالم ثبت شده در رسید ایجاد سوابق کاال مطابق با لیست انبارگردانی از مسمنظور نرخبه

  اقدام نمایید: "ابتداي دوره

ری کاال ���ت �ذا
ی دوره /�د��� ما�ی/�سا�داری کاال و �دمات/   ر�ید ا�تدا

  

  شود.نمایش داده می "انتخاب انبار"پنجره  "رسید ابتداي دوره"با انتخاب عبارت 
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  شود.نمایش داده می "نرخ گذاري رسید ایجاد سوابق کاال"حالت صفحه از پنجره فوق انبار مورد نظر را انتخاب نمایید. در این 

  انتخاب و سپس نرخ مربوطه را وارد نمایید. ید مذکور ابتدا ردیف مورد نظر راگذاري رسنرخ براي

  

   د.درج نمایی "فی"گذاري را براساس مبلغ هر واحد ثبت نمایید، بایستی نرخ را در فیلد مربوط به که نرخدر صورتی
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  درج نمایید. "جمع"نرخ را در فیلد مربوط به باید گذاري را براساس جمع هر واحد ثبت نمایید، که نرخدر صورتی

  
ات مورد توانند هنگام ثبت مبالغ، محاسبافزار وجود دارد که به واسطه آن کاربران میمنظور سهولت در محاسبات، امکانی در نرمبه

  جهت نمایش ماشین حساب استفاده نمایید. ،مربوط به فیلدهاي مبلغ توانید از عالمت میلذا  نیاز را نیز انجام دهید.

  

  
  

نسبت به تایید نرخ ردیف اقدام  و یا گزینه  که نرخ هر ردیف را درج نمودید، با استفاده از ابزار پس از این

  نمایید.

. هیدنیز انجام د از منو امکانات و با استفاده از عبارت ید توانمیها را عملیات تایید ردیف

طور خودکار به ردیف بعدي د، بلکه بهشونه تنها ردیف جاري تایید می چنین با استفاده از عبارت هم

  منتقل خواهید شد.
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توانید جمع گ مشخص شده میدر قسمتی که با کادر سبز رن. اندهایی با کادر زرد و سبز مشخص شدهبا توجه به تصویر فوق محل

  .هاي یک ستون را مشاهده نماییدکل ردیف

  شود. مشاهده می "منبع خرید"و  "تغییر روش"در کادر زرد رنگ دو عبارت 

  

طرف  شودمنبع خرید را با توجه به منبع خرید موجودي انبار مشخص نمایید. تعیین منبع خرید از قسمت عنوان شده، موجب می

  اختصاص یابد. "دولتی"یا  "شبه تجاري"حساب مورد استفاده در اسناد حسابداري سیستمی، به یکی از منابع

بایستی فعال شود.  با  "تغییر روش"هاي حسابداري باشد، عبارت که ثبت رسید ایجاد سوابق کاال به منزله تغییر رویهدر صورتی

هاي قابل اتکا و به موقع از موجودي کاال وابق و گردش موجودي کاال و به جهت اخذ گزارشتوجه به تغییر رویه حسابداري و لزوم ثبت س


