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 الترجمه حقجزء معین حساب هزینه  حق الترجمه= .5

 ...  ویدئو فیلم افزار، نرم نشریات، خریدکتاب،جزء معین حساب هزینه  افزار=خرید کتاب و نشریات و نرم .6

 پژوهشی و مطالعاتی هايهزینه سایرجزء معین حساب هزینه  هاي مطالعاتی و پژوهشی =سایر هزینه .7

 

  پروتکل تولید اطالعات برون سازمانی

  دیوان محاسبات / طرح سناالف: 

 

توان نسبت به تهیه گزارش مورد نیاز دیوان کشور و بر اساس پروتکل ابالغی آن سازمان میمیمحاسبات عموجهت ارائه گزارش به دیوان 

  .محاسبات در قالب خروجی اکسل اقدام نمود

  شود:، صفحه خام گزارش به صورت ذیل نمایش داده می" سنا طرح/  محاسبات وانید "پس از انتخاب گزینه 
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  را مشخص نمود.آنبایست مسیر ذخیره گزارش ابتدا میجهت ذخیره سازي خروجی 
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 اقدام فرمایید. "ایجاد فایل اکسل"پس از انجام عملیات فوق و تکمیل کردن اطالعات در فرم تهیه گزارش نسبت به انتخاب گزینه 

  

  صورت سیستم شروع به تهیه گزارش مورد نظر خواهد کرد.در این
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  شود.گزارش پیغام زیر در سیستم نمایش داده میپس از اتمام فرایند تهیه 

  

الزم به ذکر است در صورتی که اطالعات مربوط به فرم تهیه گزارش تکمیل نشده باشد در هنگام تهیه گزارش با پیغام خطاي زیر روبرو 

  خواهید شد.

  

وزارت امور اقتصاد و دارایی / سناماب:   

  اقدام به گزارش گیري از مسیر زیر نمود:بایست میسناما، بر اساس دستورالعمل و اقتصاد و دارایی  جهت اخذ گزارش وزارت

ت�ل �و�ید اطالعات �ون سازما�ی/ وزارت ا�ور ا��صاد و دارا�ی/�ناما
  �د��� ما�ی/�و

  

گردد.ذیل مشاهده میوارد شدن به این گزینه پنجره پس از   
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  دریافت نمایید. XMLتوانید گزارش مورد نظر را با فرمت اکسل و ، میسازي فایلذخیرهبا مشخص نمودن بازه زمانی مورد نظر و مسیر 

 صحت این گزارش وابسته به ثبت صحیح اطالعات تکمیلی در اسناد ثبت شده است.
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:دارایی هايگزارش مطالبات/بدهی-ج  

اقدام به بایست میآن نهاد، بر اساس دستورالعمل ابالغی از سوي و وزارت امور اقتصاد و دارایی هاي جهت اخذ گزارش مطالبات و بدهی 

  گزارش گیري از مسیر زیر نمود:

ت�ل �و�ید اطالعات �ون سازما�ی�د��� ما�ی/
  �ی دارا�ی��ارش �طا�بات/�د�ی /�و

  

  شود.ها نمایان میداراییپنجره گزارش مطالبات/بدهی صورتبدین
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  استفاده فرمایید. "انتخاب ماه"و  "سال مالی"هاي انتخاب یست از گزینهباگزارش میجهت انتخاب سال و ماه تهیه 

 

  دهد و نه خود ماه مذکور.پایان دوره گزارش را نشان می "انتخاب ماه"که ماه انتخاب شده در پنجره توضیح این

  گرفته خواهد شد. 30/10/1394لغایت  01/01/1394 است که گزارش از براي گزارش انتخاب شده و نشان دهنده این "دي"ماه براي مثال 

 فرض برابر با تاریخ تهیه گزارش مطالبات/بدهی خواهد بود.تاریخ گزارش به صورت پیش

 

اکسل)  نظر به دستورالعمل نحوه ارائه گزارش به وزارت امور اقتصاد و دارایی تکمیل اطالعات زیر براي تهیه خروجی نهایی این گزارش (فایل

  باشد.ري میضرو
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 بایست نوع گزارش مورد نظر (مطالبات یا بدهی) به شکل زیر انتخاب شود.جهت تهیه گزارش می

 

  توانید از ابزار هاي بدون مانده است. بدین منظور میاز دیگر امکانات موجود در این قسمت، تهیه گزارش حساب

  استفاده نمایید.

  استفاده نمایید. ي  نویس و نهایی باشد از گزینهشامل اسناد پیش خواهید گزارش مورد نظردر صورتی که می

چنین امکان اخذ گزارش هم خواهد بود. "تاریخ کاربر"در این حالت گزارش ایجاد شده شامل اسناد نهایی و پیش نویس و با شرط استفاده از 

  وجود دارد. ي با انتخاب گزینهعنوان شده به صورت اکسل 

 ي با شرط استفاده از تاریخ سند باشد از گزینهخواهید گزارش مورد نظر تنها شامل اسناد نهایی و می کهو در صورتی

توانید گزارش عنوان شده را در فایل می ي استفاده فرمایید و یا با انتخاب گزینه

  اکسل اخذ نمایید.

در هنگام ساخت یا ویرایش تفصیل میرق 14/15و میرق 10/11بایست کدهاي هاي دارایی مینکته:جهت اخذ گزارش مطالبات / بدهی

  که توضیحات آن پیش از این ارائه شده است.قسمت دفترداري انجام شده باشد. منو مدیریت مالی در  1سازي تفصیل معادلچنین همثبت و  1

  افزار شروع به اخذ گزارش خواهد نمود.هاي فوق نرمدر صورت انتخاب هریک از گزینه
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  شود.افزار گزارش مورد نظر نمایش داده میاز اتمام محاسبات نرمپس 

  

  در صورت نیاز به مشاهده ریز اطالعات گزارش نمایش داده شده، به روش زیر اقدام نمایید.
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  استفاده فرمایید. جهت تهیه خروجی اکسل از گزارش تهیه شده از ابزار 

  مشخص شود. راي ذخیره فایل اکسل خروجی از طریق ابزار بایست مسیر دلخواه، بدر این صورت ابتدا می

  

  شود.پس از انجام عملیات فوق، پنجره مسیر ذخیره سازي نمایان می
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هاي دارایی در مسیر مشخص شده، گزارش مطالبات/بدهی پس از انتخاب مسیر ذخیره سازي و استفاده از ابزار 

  شود.گردد و پیغام زیر نمایش داده میذخیره می

  

  باشد.بدین ترتیب فایل اکسل مورد نظر در مسیر اعالم شده قابل مشاهده می

  

  شود.افزار نمایان مینرم سازي فایل مشخص نشده باشد پیغام خطاي زیر درکه در هنگام تهیه فایل اکسل مسیر ذخیرهدر صورتی
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  سازي فایل اکسل اطالعات مورد نیاز تکمیل نشده باشند پیغام خطاي زیر نمایش داده خواهد شد.که در هنگام ذخیرهدر صورتی
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 سیستم رسیدگی

  

 تفصیل مشترك

 کاردکس ریالی کاال

 کاردکس کاال

 کنترل حسابها

 اطالعات قراردادھا
قراردادهاي جاري انتقالی از 

 سنوات قبل

 اطالعات قراردادها 

 تنظیم مسئول رسیدگی

 فقط واحدها –کنترل اسناد

 فقط ستاد –کنترل اسناد 

 اسناد رسیدگی شده

 اسناد واخواهی شده

 کنترل اسناد حسابداري

صورت مغایرت 

 بررسی بانک، چک و اسناد

 تهیه صورت مغایرت بانکی

 سیستم رسیدگي

 حسابرسي

 رسیدگي اسناد

 مدیریت مالي
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����م ر�ید�ی 
 

  رسیدگی اسناد

  کنترل اسناد حسابداري

  باشد:از مسیر زیر امکان پذیر می) رسیدگی(مشاهده و بررسی سند در وضعیت جدید 

����م ر�ید�ی // 
  ر�ید�ی ا�ناد // ���رل ا�ناد �سا�داری �د��� ما�ی // 

 

  پنجره زیر نمایش داده می شود. "کنترل اسناد حسابداري"با انتخاب عبارت 
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هاي موجود در لیست اسناد شرح داده شد، در شایان ذکر است کلیه مطالبی که در قسمت قبل، در خصوص امکانات و ویژگی

می باشد که در این قسمت وجود دارد. در  "تجمیع جهت رسیدگی"لیست ابزار  2تمایز این  باشد. تنها وجهمورد این لیست نیز صادق می

  ادامه به شرح این ابزار نیز خواهیم پرداخت.

 

باشد، سند تایید شده در مرحله پیش نویس، به این قسمت منتقل گردیده است. پس همان طورکه در تصویر فوق مشخص می

و یا دوبار کلیک بر روي سند مورد نظر، می توانید سند ثبت شده را مشاهده و  (Ctrl+O) اد انتخاب سند، با استفاده از نم

  آن را مورد بررسی قرار دهید. پس از انتخاب تصویر زیر مشاهده می شود:
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سند توسط  این مطلب خود موید عدم تایید باشد.می قرمزاز نکات قابل توجه در این قسمت، تاریخ ایجاد سند است، که به رنگ 

که تاریخ ایجاد با تاریخ کاربر متفاوت باشد، تاریخ ایجاد نیز به رنگ عادي با تایید سند توسط این دایره، در صورتی باشد.واحد رسیدگی می

  تغییر رنگ یافته و معادل همان تاریخ کاربر خواهد شد.

  باشد:یوضعیت متصور م 2نویس سند حسابداري تهیه شده، در این قسمت  براي پیش

  

  

 در انتظار رسیدگی

ممکن است اسناد واصله به این اداره، از جنبه مستندات و مدارك ضمیمه سند داراي نواقصی باشند که سند مذکور در این قسمت 

 باقی مانده تا ضمائم مربوط به آن تکمیل گردد.
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  برگشت سند

تواند سند را به دایره تنظیم ایراداتی باشد، مسئول این اداره میکه سند تنظیم شده از جنبه تشخیص حساب داراي در صورتی -

اسناد برگشت داده (وضعیت پیش نویس) تا در آن قسمت ویرایش شده و مجددا به اداره رسیدگی ارسال گردد. جهت برگشت 

  استفاده نمایید.  "برگشت سند"سند می توانید در منو امکانات از ابزار 

  

  صفحه اي نمایش داده می شود که از مسئول مربوطه خواسته می شود تا علت برگشت سند را شرح دهد. با انتخاب ابزار فوق،

 

پس از درج علت برگشت سند، آن را تایید نمایید تا ذخیره گردد. تایید این صفحه به منزله برگشت سند به اداره تنظیم اسناد 

 باشد.جهت ویرایش اسناد می

د که در قسمت رسیدگی ستاد قابل رویت است، بنا به دالیلی غیر قابل قبول بوده و نیاز به سند چنانچه  سند ارسالی از واح

  اصالحی داشته باشد میتوان از طریق زیر اقدام نمود:

بتدا سند مورد نظر جهت ارجاع به واحد ارسال کننده را انتخاب نموده و سپس از گزینه امکانات  در ا 

  کلیک نمایید. "حذف سند و ارجاع به واحد ارسال کننده"بر روي عبارت  لیست اسناد در انتظار رسیدگی 
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  قابل رویت خواهد بود:  "اسناد آماده ارسال "اسناد مذکور در واحد ارسال کننده در قسمت 
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  ود:شکه پس از سند انتخابی سند دیگري وجود داشته باشد پیام خطاي زیر نمایش داده میدر صورتی

  

  ابتدا می بایست اسناد با ترتیب  شناسه تولید بزرگتر به کوچکتر به واحدهاي ارسال کننده  ارجاع داده شود.بنابراین 

باشد، در این صورت سند در نهایت، ممکن است سند ارسال شده به واحد رسیدگی، فاقد هرگونه نقص میتایید سند: 

  توسط مقام مجاز اداره رسیدگی تایید می شود.

 را انتخاب نمایید. "تایید رسیدگی"و یا از منو امکانات ظور می توانید از نوار ایزار باالي صفحه نماد براي این من

  شوند.با تایید سند توسط مسئول واحد رسیدگی، پیغام هاي زیر مشاهده می
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 تجمیع اسناد در وضعیت رسیدگی

داند تعدادي از اسناد را بصورت مرکب تایید و به وضعیت می باشد که در مواقعی واحد رسیدگی الزمتجمیع اسناد بدین معنا می

  تایید وصول مستندات ارسال نماید. براي انجام عملیات تجمیع مراحل زیر انجام خواهد شد:

 ابتدا لیست اسناد در انتظار رسیدگی را از مسیر زیر انتخاب نمایید: .1

  سناد حسابداريمدیریت مالی // سیستم رسیدگی // رسیدگی اسناد // کنترل ا

  اسناد مربوطه را با به طرق زیر انتخاب نمایید: .2

که را نگه داشته و سپس با استفاده از موس بر روي اسناد مورد نظر کلیک نمایید. الزم بذکر است در صورتی Ctrlابتدا کلید 

نظر را انتخاب نموده و سپس با نگه داشتن کلید هاي متوالی قرار داشته باشند می توانید ابتدا اولین ردیف مورد اسناد مورد نظر در ردیف

shift ها را انتخاب نمایید. و با استفاده از کلیدهاي جهت نماي باال و پایین صفحه کلید،ردیف  

  (تجمیع جهت رسیدگی) را انتخاب نمایید. از نوار ابزار باالي صفحه نماد  – 3
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  شود:در این حالت پیغام مقابل نمایش داده می – 4

  

  م افزار نمایان خواهد شد.انتخاب شود، پنجره زیر در نر "بلی"که گزینه در صورتی – 5
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  باشد.پس از تکمیل و تایید پنجره فوق، سند تجمیع شده نمایش داده می شود و همچنین آماده تایید رسیدگی می

  اسناد رسیدگی شده 

اینکه پس از رسیدگی، سند داراي چه وضعیتی باشد از مسیر زیر تواند اسناد رسیدگی شده را بدون توجه به واحد رسیدگی می 

  در لیست جداگانه اي مشاهده نماید. (تغییرات وضعیت سند در این فهرست نیز اعمال می شود.)

����م ر�ید�ی // ر�ید�ی ا�ناد // ا�ناد ر�ید�ی �ده
  �د��� ما�ی // 

 
 

که ؛ اسناد تنظیم شده به هر نحوي، اگر توسط اداره رسیدگی تایید باشد این است مطلب دیگري که ذکر آن حائز اهمیت می

شوند، دیگر هیچ گونه تغییري در سند حسابداري نمیتوان ایجاد نمود و اصالح آن ها فقط و فقط از طریق تنظیم سند اصالحی امکان 

در آن ها ثبت  "اطالعات چک/فیش"و  "2یل تفص"پذیر خواهد بود.لذا اسناد حسابداري که به هنگام تنظیم سند، اطالعات مربوط به 

  گیرد.ه آن ها شماره سند تعلق میمیگردد، در این مرحله ب



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  622صفحه

	 	

  

  فقط ستاد –کنترل اسناد 

نمایند، اسناد ارسال شده در ستاد به وضعیت که واحدهاي تابعه غیر مستقل اسناد حسابداري خود را به ستاد ارسال میزمانی

در این حالت  که برخی اسناد حسابداري ستاد نیز در این وضعیت قرار دارند. ( مشابه تصویر فوق )حالی رسیدگی منتقل خواهند شد، در

 تواند از مسیر زیر اقدام کند:اگر ستاد بخواهد فقط اسناد حسابداري مربوط به عملیات خود را مشاهده نماید، می

����م ر�ید�ی// ر�ید�ی ا�ناد // ���رل ا�ناد
  ��ط �تاد �د��� ما�ی // 
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  فقط واحدها –کنترل اسناد 

   تواند از مسیر زیر اقدام نماید:که ستاد بخواهد فقط اسناد ارسالی از واحدهاي تابعه را مشاهده نماید میدر صورتی

����م ر�ید�ی// ر�ید�ی ا�ناد // ���رل ا�ناد
  وا�د� ��ط -�د��� ما�ی // 

  

 

  تنظیم مسئول رسیدگی 

بیان شد، واحدهاي تابعه غیر مستقل ملزم به ارسال اسناد حسابداري به ستاد بوده و تاسناد ارسالی به دایره  پیشترطور که همان

  رسیدگی ستاد منتقل خواهند شد. 

با توجه به اینکه اسناد ارسالی از واحدها حجم زیادي خواهند داشت، لذا جهت بررسی اسناد واحدهاي تابعه به تفکیک مسئول 

  نمود.تعریف مسئولین رسیدگی از مسیر زیر مقدور خواهد بود:رسیدگی تعریف 
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����م ر�ید�ی//ر�ید�ی ا�ناد//� ���ول ر�ید�ی
  �د��� ما�ی//

 

  :شودنمایش داده می "تنظیم مجوز مسئولین رسیدگی"در این حالت صفحه 

  
  

در سمت  "انتخاب از لیست پرسنل"را از قسمت طور که در صفحه فوق توضیح داده شده است، ابتدا پرسنل رسیدگی کننده همان

  راست صفحه مشخص نمایید.
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  ، پرسنل مربوطه را به لیست اضافه نمایید.پس از انتخاب پرسنل و با استفاده از گزینه 

  
  نسبت به انتخاب شناسه مورد رسیدگی اقدام نمایید.) سمت چپ صفحه(سپس از قسمت انتخاب شناسه 

  

  

  ، شناسه مربوطه را به لیست اضافه نمایید.پس از انتخاب شناسه و با استفاده از گزینه 
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الزم به توضیح است که یک پرسنل می تواند مجاز به رسیدگی چندین واحد باشد. بدین منظور هر بار یک شناسه انتخاب و به 

  فزایید.لیست بیا

  

در این حالت پیغام زیر نمایش داده  نسبت به ذخیره سازي اطالعات اقدام نمایید. در نهایت با استفاده از گزینه 

  :می شود
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  صورت مغایرت بانکی

  تهیه صورت مغایرت بانکی 

صورت مغایرت بانکی بیانگر موارد اختالف بین مانده صورتحساب دریافتی از بانک و مانده حساب بانک در دفاتر سازمان، در زمان معینی 

   . با تنظیم صورت مغایرت بانکی می توان به علل بروز اختالف بین صورتحساب دریافتی از بانک و دفاتر پی برد.می باشد

  به منظور اخذ صورت مغایرت بانکی از یک حساب خاص به طریق زیر اقدام نمایید:

����م ر�ید�ی// �ورت �غا�ت بان�ی // ���ه �ورت �غا�ت بان�ی
  �د��� ما�ی// 

 

 باشد:به قسمت تهیه صورت مغایرت بانکی صفحه زیر نمایش داده می با ورود
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  .شودها نمایش داده میهاي موجود براي حساب بانک1تمامی تفصیل  1با کلیک بر روي عبارت تفصیل

  
ک درج شده هاي ایجاد شده براي حساب بان1نمایید، در کادر پایین صفحه، تعداد تفصیل طور که در تصویر فوق مشاهده میهمان

   از فهرست حساب هاي بانکی، تفصیل یک مربوط به حساب بانکی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. .است
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توان صورت مغایرت بانکی با استفاده از تنظیمات مربوط به گزینه شامل اقالم باز گذشته، و تعیین ماه مورد نظر جهت گزارش می

  . اخذ نمود.. ) از ابتداي سال تا.( را براي یک ماه خاص یا براي بازه زمانی مورد نظر 

ماهی که توسط کاربر (فعال گردد گزارش مربوط به یک ماه خاص غیرکه گزینه  در صورتی

  .گرددي پیشین در گزارش اخذ شده، اعمال نمیهابدین معنا که موارد مغایرت مربوط به ماه نمایش داده می شود.) تعیین شود

اطالعات مربوط به حساب بانکی مورد  پس از تعیین بازه زمانی مورد نظر با کلیک بر روي گزینه 

  مشاهده خواهید نمود.  "ثبت شده در دفاتر "نظر که در اسناد نهایی شده ثبت گردیده را در قسمت  

  

سایر اطالعات مورد نظر  "انتخابگر ستون"بر روي سطر مربوط به ستون عناوین و انتخاب عبارت   right clickتوان با می

  . در این سطر اضافه نمود.. ) شرح و تاریخ و.(خود را 
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توان می یا چنین با کلیک بر روي هریک از عناوین با ظاهر شدن عالمت  هم

  نمود. سازي اطالعات مندرج در هر ستون را  مرتب



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  631صفحه

	 	

  

شرح مندرج در چک ( شرح ردیف مربوط به حساب بانک در اسناد ) در سطر  "نمایش شرح زیر هر ردیف"با عالمت گذاري گزینه 

  شود.پایین هر ردیف نمایش داده می

کلیک نموده و صفحه زیر  جهت مشاهده عملیات ثبت شده در صورتحساب بانک، بر روي گزینه  

  مشاهده نمایید:
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باید ابتدا تنظیمات مربوط به ترتیب قرار گرفتن اطالعات ) txt( استفاده از اطالعات مندرج در هر فایل صورت حساب بانکیبراي 

  ثبت اطالعات مربوط به عملیات بانکی در صورتحساب ممکن است به دو صورت ذیل باشد:.  را تعریف و ذخیره نمایید

به نحوي است که کاراکترهاي مربوط به هر بخش از طریق یک عامل جدا  اطالعات تفکیک شده: ترتیب قرار گرفتن اطالعات

  کننده، از سایر بخشها تفکیک شده است. 

  شرح / مبلغ تراکنش / شماره چک یا مدرك / تاریخ تراکنش / کد عملیات / کد شعبه عامل

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  /- - - - - - - - - - - - - - -   /- - - - -- - -   /- - - - - - - -   /- -    /- - - -  

                             6                        5                          4                   3             2        1         

  ) می باشد.  ,)، (  ;)، (  \عوامل جداکننده شامل ( / )، ( 

  ل ثابت: اطالعات ثبت شده به صورت پیوسته و بدون هیچ عامل جداکننده اي در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.اطالعات با طو

  کد شعبه عامل /کد عملیات  /تاریخ تراکنش  /شماره چک یا مدرك  /مبلغ تراکنش  /شرح 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  باشد تنظیمات به شکل زیر خواهد بود:   "اطالعات تفکیک شده "که نحوه قرار گرفتن اطالعات به صورت در صورتی

13890802/000045/189620/0/0008756300000000/548  
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 مختلفهاي نشانه تشخیص مبالغ بدهکار و بستانکار با استفاده از عالئم و ،ها بانک هاي دریافتی ازکه در صورتحساببا توجه به این

  گیرد، در هنگام تنظیمات در بخش مربوط به تشخیص بدهکار، عالمتی که معرف مبالغ بدهکار است را تعیین نمایید.صورت می

 
  

 گردد.شماره بخشی که اطالعات مورد نظر در آن ثبت شده درج می  بخش:

 شماره کاراکتري که درابتداي بخش آمده است.:  شروع

  شود.: تعداد کاراکترهاي موجود در هر بخش ذکر میطول

درج و سپس گزینه   "نام تنظیمات"سازي آن ابتدا نام بانک مورد نظر خود را در قسمت  پس از تکمیل تنظیمات جهت ذخیره

  را انتخاب نمایید.  

توانید ستم اشتباه باشد و یا به هر دلیل دیگري قصد حذف تنظیمات ذخیره شده را داشته باشید میکه تنظیمات ذخیره شده در سیدر صورتی

  استفاده نمایید. ي از گزینه

سازي تنظیمات مورد نظر، جهت مشاهده اطالعات مندرج در فایل دریافتی از بانک، فایل مورد نظر خود را از قسمت پس از ذخیره

  آدرس فایل انتخاب نمایید.
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، اطالعات صورتحساب بانک به صفحه پس از انتخاب فایل مورد نظر، با کلیک بر روي گزینه 

  گردد.اصلی منتقل می
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  هاي زیر است:طور که در تصویر فوق مشهود است، صفحه صورت مغایرت بانکی شامل قسمتهمان

 مواردي که با توجه به تطابق صورت حساب بانک و دفاتر، مورد تایید می باشند.  موارد تایید شده:

هاي مربوط به خود ( که برخی از این اقالم با تعیین عطف متقابل در قسمتها حساباقالم باز موجود در  موارد تایید نشده:

و دفاتر وجود داشته باشد با کلیک بر روي گزینه  در صورتحساب بانک 21که عطف متقابل قرار می گیرند. به طور مثال در صورتی

 گردد).مذکور منتقل می tabایجاد و سپس ردیف هاي داراي این شماره عطف به  21با نام عطف   tabپردازش، ابتدا 

 شامل موارد تایید شده و تایید نشده  همه موارد:

   سایر تنظیمات:

دفاتر و صورتحساب بانک ذکر شده است. با انتخاب ردیف مورد نظر و تعیین هاي محتمل بین عطف: در این قسمت، تمامی مغایرت

 هاي حساب بانکی مورد نظر را تعیین و مشاهده نمود.توان وضعیت هریک از گردشعطفی که با موقعیت آن مطابقت دارد می

  عناوین ذکر شده در قسمت عطف شامل موارد زیر است:

 نک اقالم باز حساب با موارد مشخص نشده:

 موارد تایید شده: مواردي که در دفاتر و صورتحساب بانک ثبت گردیده و مورد تایید هر دو مرجع می باشد.
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واریزي هایی که در صورتحساب بانک گزارش شده ولی به جهت عدم اطالع مرکز در  هاي ثبت نشده در حساب ها:واریزي

 دفاتر به ثبت نرسیده است. 

 چک هایی که صادر گردیده ولی بنا به دالیلی باطل شده اند. دوره بعد:هاي صادره و باطل شده در چک

هایی که در دفاتر ثبت شده اند ولی بنا به دالیلی ثبت آن در دفاتر بانک واریزي هاي ثبت شده با تاخیر توسط بانک:واریزي

 با تاخیر صورت گرفته است.

 ر دوره هاي پیشین صادر و باطل شده اند.هایی که دچک هاي باطل شده، صادره در دوره هاي قبل:چک

 هاي پیشین صادر شده است.هاي معوق که در دورهچک هاي صادره در دوره هاي قبل:چک

  هایی که بدون اطالع مرکز صورت گرفته است.برداشت هاي بانکی ثبت نشده در حساب ها:برداشت

را انتخاب  ب بانک ) گزینه پردازش پس از تعیین عطف براي هر ردیف ( ردیف هاي دفاتر و صورت حسا

  نمایید:

هاي تعیین شده، یک صفحه ایجاد می گردد و مواردي که گونه که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، براي هریک از عطفهمان

  داراي عطف مورد نظر است در صفحه مربوط به آن رویت می گردد.
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  چاپی از صفحات مورد نظر اقدام نمود. می توان نسبت به اخذ نسخهبا استفاده از گزینه 

  وجود دارد.امکان مشاهده سند هر ردیف انتخابی با استفاده از گزینه 

ردیف ها انجام می گردد، ولی کاربر می تواند بر حسب نیاز   "مبلغ"و    "شماره عطف"پردازش به صورت پیش فرض براساس  

  محدود نماید.  "تاریخ"و یا    "شماره چک/مدرك "خود پردازش را بر اساس 

توان مبناي تاریخ را تاریخ چک/فیش، تاریخ کاربر در سند و یا تاریخ سند انتخاب کرد و بر این اساس؛ تاریخ چک/فیش الزم بذکر است، می

  در قسمت اطالعات بانک با تاریخ انتخابی مطابقت داده شود.

  

  نکته:

توان باشد، می چک/فیششود براساس تجمیعاطالعات از دفاتر نمایش داده میهایی که در زمان خواندن چه بخواهید، ردیفچنان

  گزینه تجمیع براساس شماره چک/فیش را فعال کنید تا اطالعات، بصورت تجمیع نمایش داده شود.
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هاي اعمال شده ذخیره و با ورود مجدد را انتخاب نماید، پردازش که کاربر گزینه ذخیره در صورتی

صورت مغایرت بانکی و انتخاب گزینه خواندن اطالعات دفتر، ردیف هاي مربوط به دفاتر و صورتحساب بانک نمایش داده می به قسمت 

 شود.

  بررسی بانک، چک و اسناد 

میتوان از مسیر زیر  جهت بررسی گردش حساب بانک و سایر حساب هایی که ثبت آن ها با درج شماره مدرك / سند همراه است

  اقدام نمود:

����م ر�ید�ی // �ورت
 �غا�ت بان�ی // �ر�ی بانک، چک و ا�ناد�د��� ما�ی // 

 

  شود:صفحه زیر نمایش داده می"بررسی بانک، چک و اسناد"با کلیک بر روي عبارت  



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  640صفحه

	 	

  

  پس از ورود به این قسمت  از سه طریق می توان حساب مورد نظر را انتخاب نمود:

  انتخاب سطوح مختلف حساب به ترتیب نوع حساب، گروه، کل، معین و جزء معین 

 

  انواع حساب:

 اي: حساب هاي دائمی که مانده آن ها به سال بعد منتقل می گردد. مانند حساب بانک، حساب هاي دریافتنی و... اقالم ترازنامه .1

هاي موقت مربوط به عملیات حسابداري در یک سال مالی هستند و در پایان سال به یک حساب اقالم هزینه و درآمد: حساب .2

 واسطه بسته می شوند و مجددا در ابتداي سال بعد افتتاح می گردند.  

حساب هایی که ماهیت کنترلی  نامه مورد استفاده قرار می گیرند واقالم بودجه اي و کنترلی: حساب هایی که جهت ثبت تفاهم .3

 دارند. مانند حساب هاي انتظامی 
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  لیست انتخاب کد حساب نمایش داده می شود. انتخاب حساب مورد نظر از درختواره: با کلیک بر روي عالمت 

 

  نام حساب مورد نظر را درج و  انتخاب حساب مورد نظر از طریق جستجوي نام یا کد حساب: با کلیک بر روي

  کلیک نمایید. "برو "بر روي  گزینه 
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  توان به صورت زیر عمل نمود: در صورت جستجو  بر اساس کد حساب، می

  

  پس از انتخاب سر فصل حساب، تفصیل یک مورد نظر را انتخاب به یکی از دو طریق زیر انتخاب نمایید:

 شود.نمایش داده می  1لیست انتخاب تفصیل  با کلیک بر روي عالمت  مورد نظر از درختواره: 1انتخاب تفصیل 
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  گزینه  مورد نظر را درج و بر روي 1صیلنام تف مورد نظر از طریق جستجوي نام یا کد تفصیلی: با کلیک بر روي 1انتخاب تفصیل" 

  کلیک نمایید. "برو

  

  همان طور که در صفحه زیر مشهود است، کاربر می تواند جهت اخذ گزارش یک بازه زمانی خاص راتعیین نماید. 
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کلیه اسناد ثبت شده اي که در مرحله پیش نویس و رسیدگی قرار  با فعال نمودن گزینه 

  دارند ( شماره سند آن ها صفر می باشد ) در گزارش مربوطه منظور می گردند.

که گردش بستانکار بانک با هم تجمیع و در قالب یک چک صادر شده باشد با فعال نمودنصورتیدر 

  هاي مذکور به صورت تجمیع شده نمایش داده می شود.ردیف 

امکان چاپ گزارش با استفاده از فرمت   "چاپ با فرمت صفحه"با استفاده از ابزار 

  وجود دارد.هاي مورد نظر کاربر نانتخابی متشکل از سرستو

  شود.استفاده می  به منظور بازخوانی اطالعات پنجره مورد نظر، از ابزار  

ردیف هاي گردش عملیات حساب مورد نظر در سمت چپ صفحه پس از اعمال تنظیمات مورد نظر، با کلیک بر روي 

  نمایش داده می شود.

  
 

 خود، نسخه چاپی تهیه نمایید.می توانید از گزارش بانک مورد نظر با کلیک بر روي گزینه 
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میناتاطالعات قراردادها و تض  

  :نمود اقدام زیر مسیر از توانمیافزار نظام نوین مالی در نرمات مربوط به قراردادها مینجهت ثبت قراردادها و تض

����م ر�ید�ی  \\�د��� ما�ی 
\\  

��
  اطالعات ��ارداد� \\��نات اطالعات ��ارداد� و 

  

  افزار نمایش داده خواهد شد.صفحه زیر در نرم اطالعات قراردادهاپس از انتخاب گزینه 

  

  نسبت به ایجاد قرارداد جدید اقدام نمایید.  بایست با استفاده از ابزارپس از نمایش صفحه فوق می
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، اطالعات مربوط به سند و اطالعات زمانی) تشکیل بخش (اطالعات قراردادها 3نمایید صفحه اطالعات قراردادها از طور که مشاهده میهمان

  شده است.

  ابتدا نسبت به انتخاب ماهیت قرار داد اقدام فرمایید.

  

  نتخاب نماییدا تواند یکی از دو نوع اولیه و یا متمم باشد راکه میسپس نوع قرارداد را

  

 "طرف قرارداد"و  "شماره قرارداد"افزار ایجاد شده است و وابسته به که متمم یک قرار داد، جهت افزایش قرارداد اولیه در نرمتوضیح این

  .باشدمی

 شوید.میخطاي ذیل مواجه با افزار، قراردادهاي ایجاد شده در نرم اطالعاتمغایر با  و یا طرف قرارداد در صورت انتخاب شماره قرارداد

 

  شود.شماره قرارداد و موضوع قرارداد در باکس مربوطه وارد می
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 که پیشتر در مورد متمم قرارداد توضیح داده شد.این شماره قرار داد، همان شماره قراردادي است

 شود.داده شده است ثبت می مقام مجازدر قسمت شماره مجوز، شماره مجوز قرارداد که توسط 

 

  تضمین دریافتی بابت قرارداد را مشخص نمایید.سپس نوع 

 

 کی از انواع ذیل باشد.تواند یوضعیت قرارداد می

 

وجود ندارد و در صورت انتخاب این وضعیت با خطاي  "خاتمه قرارداد"و  "لغو قرارداد "وضعیت  انتخابداد امکان هنگام ایجاد قراردر 

  شوید.ذیل مواجه می

خاتمھ "و یا  "لغو قرارداد" ، وضعیت قرارداد در حالت پرداختمنوي  که از آیدوجود میبهمیهنگادر قرارداد  که این وضعیتتوضیح این

  شود.در قرارداد لحاظ میمیصورت سیستهب و قرار گیرد  "قرارداد



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  648صفحه

	 	

  

 باشد.براي ثبت قرارداد نمیمیفیلدها الزاهاي شرح، شماره بایگانی، مالحضات و ایجاد گروه قراردادها اختیاري بوده و پر نمودن این قسمت

  کلیک نموده تا پنجره ذیل نمایان شود. براي ایجاد گروه قراردادي جدید ابتدا روي ابزار 

  

  اقدام به ایجاد گروه قرارداد نمایید. سپس از طریق ابزار 

  در پنجره ذیل نام مورد نظر را نوشته و تایید نمایید.
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  قابل ویرایش و حذف است. و  گردد و با استفاده از ابزارهاي ر ایجاد میگروه قرارداد مورد نظ

  

ر در ادامه جهت وارد نمودن اطالعات مربوط به سند روي صفحه مربوطه کلیک کرده و اطالعاتی نظیر مبلغ قرارداد و کد کنترلی مورد نظر را د

  قسمت مربوطه وارد نمایید.
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  طرف قرارداد و مسئول نگهداري قرارداد را مشخص نمایید. و یا  با استفاده از ابزارهاي 

  

  مرتبط با قرارداد را در قسمت مربوطه مشخص نمایید.پروژه و  شناسه اعتباريسپس 

 

بر روي صفحه کلید بزنید شناسه اعتباري  Enterوارد نمایید و بر روي دکمه  که کد شناسه اعتباري را در ابزار در صورتی

 گردد.مورد نظر با ذکر نام آن، نمایان می

  براي درج اطالعات زمانی قرارداد، روي صفحه اطالعات زمانی کلیک نموده تا پنجره ذیل نمایان شود.

  

ه در این صفحه نا معتبر باشد با پیغام ذیل که اگر تاریخ هاي قرار داده شدتوضیح این صورت پیش فرض، تاریخ سیستم است.هتاریخ کاربر ب

 شوید.مواجه می

 

  شود.فاقد اطالعات باشد پیغام ذیل نمایان میکه هر کدام از فیلدهاي اجباري براي ثبت قرارداد، در صورتی
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نسبت به ذخیره سازي اطالعات   اطالعات قرارداد را تایید و سپس توسط ابزار  ابزار  با استفاده از ابتدا در نهایت

  :شوددر این حالت پیغام زیر نمایش داده می اقدام نمایید.

  
  

 شوید.مواجه میکه پیش از تایید نمودن اطالعات قرارداد اقدام به ذخیره اطالعات نمایید با پیغام خطا ذیل در صورتی

  

  استفاده نمایید. براي ایجاد تغییرات در قرارداد ثبت شده از ابزار 

که در صورت صدور سند حسابداري براي قرارداد، امکان ویرایش تنها براي (شماره بایگانی، وضعیت قرارداد، مالحضات و گروه توضیح این

  باشد.قرارداد) می
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قابل 	"شناسه سند  "شناسه سند مربوطه در ستون ،استفاده نمایید.پس از ایجاد سند قرارداد براي ایجاد سند قرارداد از ابزار 

  قابل مشاهده است. "امیکنترلی و انتظ "سند در پیش نویس اسناد حسابداري با عنوان اسناد .مشاهده است

 

  استفاده نمایید. براي ورود اطالعات پرداخت، پس از انتخاب ردیف قرارداد مورد نظر از ابزار 

  

  در این حالت پنجره مربوط به تسویه ظاهر خواهد شد.
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  ابتدا نوع تسویه را انتخاب نمایید.

  

  به وضعیتمیقرارداد اولیه بصورت سیست و تایید آن، "لغو قرارداد "طور که پیشتر نیز توضیح داده شد در صورت انتخاب گزینه همان

  یابد.تغییر می لغو قرارداد 

  یابد.تغییر می خاتمه قراردادبه وضعیت میبصورت سیست ،اولیهثبت شده صورت کامل انجام شود، قرارداد هب تسویه قراردادکه و در صورتی

  :این است که تقلیل قراردادبا  اصالحیه قراردادکه فرق بین نوع تسویه توضیح این

، قرارداد تقلیلاز مبلغ واقعی قرارداد است. ولی  بیشافزار نظام نوین مالی در ثبت مبلغ قرارداد ناشی از اشتباه کاربر نرم اصالحیه قرارداد

  مبلغ اصلی قرارداد بر اساس توافقات انجام شده است.  کاهشبه علت 

  تسویه را تایید نمایید. پس از وارد نمودن اطالعات شرح، کد کنترل، تاریخ کاربر و مبلغ با استفاده از ابزار 
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در صورت انتخاب مبلغی مغایر با شرایط عنوان شده خطاي  تر یا برابر مبلغ ثبت شده در قرارداد باشد.تواند کوچکمبلغ تسویه یا اصالحیه می

  شود.ذیل نمایان می

 

  گردد.بدین صورت پرداخت ایجاد می
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درج شده و پس از صدور سند تسویه به وسیله ابزار  0نمایید، براي شناسه سند تسویه عدد گونه که در شکل باال مالحظه میهمان

و در پیش نویس اسناد حسابداري قابل مشاهده میاکنترلی و انتظنوع سند ایجاد شده  شود.درج میشناسه سند تسویه در ستون مربوطه 

  است.

  شود.استفاده نمایید.پس از ایجاد سند تسویه پیغام ذیل نمایان می براي ایجاد سند حسابداري تسویه از ابزار 

  

  شویم.صادر نشده، سند تسویه ایجاد کنیم با خطاي ذیل مواجه میدر صورتی که بخواهیم براي قراردادي که هنوز سند حسابداري آن 

  

  شویم.اگر قرارداد و یا سند تسویه قرارداد داراي سند حسابداري باشد امکان حذف آن وجود نخواهد داشت و با پیغام خطا ذیل مواجه می

  

  استفاده نمایید. افزار از ابزار ثبت شده در نرمتوانید جهت ایجاد خروجی اکسل از قراردادهاي در صورت نیاز می
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  شود.بعد از کلیک بر روي ابزار عنوان شده، صفحه ذیل نمایان می

  

  گردد.شود و خروجی اکسل ایجاد میپیغام ذیل مشاهده می سازي و کلیک بر روي ابزار پس از انتخاب مسیر ذخیره

 

  حسابرسی

  هاکنترل حساب

  :نمود اقدام زیر مسیر از توانمیافزار نظام نوین مالی عملیات حسابرسی طی دوره و نهایی در نرم بررسی جهت

����م//  ما�ی �د���
 ا�ناد و چک بانک، �ر�ی//  بان�ی �غا�ت�ورت//  ر�ید�ی 
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  افزار نمایش داده خواهد شد.ها صفحه زیر در نرمپس از انتخاب گزینه کنترل حساب

  

  بایست نسبت به انتخاب حساب مورد نظر جهت بررسی حسابرسی اقدام نمود.نمایش صفحه فوق میپس از 

  هاي زیر اقدام کرد.توان به یکی از روشجهت انجام این عملیات می

  انتخاب سطوح گروه،کل، معین و جز معین براي رسیدن به کد حساب مورد نظر به شکل زیر:-الف
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  نمودن و یا جستحجوي کد حساب:انتخاب از طریق وارد -ب

  

  براي کد حساب انتخاب شده وجود دارد. 1پس از انتخاب کد حساب امکان انتخاب تفصیل 

  تفکیک نخواهد شد. 1، گزارش به تفصیل 1در نظر داشته باشید انتخاب این گزینه به صورت اختیاري بوده و در صورت عدم انتخاب تفصیل 

  

  ش اطالعات به صورت کامل(اطالعات نقدي و غیر نقدي) و یا فقط اطالعات نقدي وجود دارد.در گزارش مربوطه امکان نمای

  

  نیز در این گزارش وجود دارد. "نوع نمایش شرح"چنین امکان انتخاب هم

  
  شرح سند نمایش داده شده در گزارش، شامل اطالعات شماره سند،ردیف سند و شرح ردیف خواهد بود. "کامل"در صورت انتخاب گزینه 



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  659صفحه

	 	

  و در هریک از موارد دیگر قسمتی از اطالعات در شرح سند نمایش داده شود.

  افزار اقدام نمایید.هاي تعریف شده در نرمتوانید نسبت به انتخاب کنترلهاي حسابرسی و بر اساس نیاز میجهت انتخاب نوع کنترل

  

  
نسبت به خواندن اطالعات اقدام نمایید تا    بایست با استفاده از گزینه  هاي مورد نظر میپس از انتخاب کنترل

  افزار نمایان شود.اطالعات زیر در نرم
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  در ستون شماره وجود دارد. در گزارش نمایش داده شده امکان مشاهده سند حسابداري مربوط به هر ردیف با استفاده از ابزار 

  

  شود.هاي حسابرسی براي هر ردیف از گزارش نمایش داده شده، مشاهده میهاي تعیین شده وضعیت کنترلچنین بر اساس تعداد کنترلهم

  

  شود.ها فراهم میدر این صورت امکان کنترل حسابرسی براي هریک از ردیف
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  اقدام نمایید. پس از انجام این کار نسبت به تایید نمودن محتواي گزارش با استفاده از ابزار 

  
  جهت مشخص نمودن نتیجه بررسی انجام شده امکان، نوشتن نتیجه بررسی در قسمت زیر وجود دارد.

  

  .حسابرسی در قسمت زیر وجود دارد چنین امکان درج نام موسسههم

  

  وجود دارد. در نهایت امکان اخذ چاپ از اقدامات انجام شده با استفاده از ابزار 
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  کاردکس کاال

  ورود و خروج هاي انبار یک کاال (رسید و حواله ها) در بازه زمانی مورد نظر است.میکاردکس کاال، گزارشی از تما

(ورود و خروج کاال) همراه با امکان مشاهده رسید و حواله و  به منظور بررسی و اطالع از روند تغییرات موجودي یک کاالي خاص

  توان از کاردکس کاال استفاده نمود.اسناد حسابداري مربوط به آن کاال، می

  جهت مشاهده کاردکس کاال از مسیر زیر اقدام نمایید:

����م ر�ید�ی//  ما�ی�د��� 
 کارد�س کاال //�سا��ی // 

 

  گردد.استفاده از کاردکس کاال در قسمت مدیریت کاال و خدمات ارائه میتوضیحات مربوط به نحوه 
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  کاردکس ریالی کاال

موجودي یک کاالي خاص (ورود و خروج کاال) همراه با امکان مشاهده  تعدادي و ریالیبه منظور بررسی و اطالع از روند تغییرات 

  استفاده نمود. "کاردکس ریالی کاال"توان از اسناد حسابداري مربوط به آن می

  جهت مشاهده کاردکس ریالی کاال از مسیر زیر اقدام نمایید:

����م ر�ید�ی//  ما�ی�د��� 
 کاالریا�ی کارد�س  //�سا��ی // 

 

  گردد.ت مربوط به نحوه استفاده از کاردکس ریالی کاال در قسمت مدیریت کاال و خدمات ارائه میتوضیحا
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  گردش ریالی کاال

منظور استخراج گزارش ریالی مربوط به گردش موجودي کاال، اعم از موجودي ابتداي دوره، وارده، صادره و مانده کاالبراي تمامی به

  می توانید از این گزارش استفاده نمایید.کاالهاي موجود در یک انبار، 

  جهت مشاهده گزارش گردش ریالی کاال از مسیر زیر اقدام نمایید:

����م ر�ید�ی//  ما�ی�د��� 
  کاالریا�ی  ��دش //�سا��ی // 

 

  گردد.توضیحات مربوط به نحوه استفاده از گردش ریالی کاال در قسمت مدیریت کاال و خدمات ارائه می
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  تفصیل مشترك

و سند در قسمت نمایش نتیجه به تفکیک   1جز معین انتخاب و تیک  تفصیل  ساز نرم افزار است که در آن سطحهمان صفحه گزارش

  اند.انتخاب شده
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  مدیریت کاال و خدمات
  

   

 اطالعات پایه

 شمارش

 حواله

 نرخ گذاري رسید رسید

 حواله هاي تایید نشده

 رسید/حوالهلیست 

 انبارگردانیتگ 

 گردش کاال

 کاردکس ریالی کاال

 کاردکس کاال

 خرید کاال نگهداري کاال اطالعات تایید نشده گزارش هاي کاال

 رسیدهاي تایید نشده

 مدیریت کاال و خدمات

گزارش از حواله هاي 

 ثبت شده

 گردش ریالی کاال
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  �د��� کاال و �دمات

 باشد:متشکل از چهار مجموعه زیر می "مدیریت کاال و خدمات"سیستم 

 خرید کاال 

 نگهداري کاال 

 هاي کاالگزارش 

 اطالعات تایید نشده 

 

  شود:ادامه کاربرد هر یک از بخش هاي فوق به تفکیک شرح داده میدر 

  خرید کاال

  گیرد.گذاري تمامی رسیدهاي ثبت شده، در این قسمت صورت میعملیات نرخ

  نگهداري کاال

نبارها، معرفی ها و تنظیمات مربوط به اطالعات پایه انبارها (از جمله معرفی و ویرایش اثبت رسیدها (از نظر تعدادي)، صدور حواله

  گیرد.و ویرایش کاالها و معرفی کد محلی کاالها) در این قسمت صورت می

  هاي کاالگزارش

ها، کاردکس تعدادي و ریالی کاال، گردش تعدادي و ریالی کاال، صدور اخذ گزارشات انبارها، از جمله مشاهده لیست رسید/حواله

  پذیر است.از این بخش امکانهاي ثبت شده، تگ انبارگردانی و گزارش از حواله
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  اطالعات تایید نشده

شوند. در هایی که در بخش نگهداري کاال به ثبت رسیده اند، به منظور تایید نهایی به این قسمت منتقل میکلیه رسیدها و حواله

  باشد.پذیر میهاي ثبت شده قبل از تایید براي کاربران امکاناین وضعیت، حذف یا ویرایش رسید و حواله

  نگهداري کاال

  همان گونه که در تصویر مقابل مشاهده می شود، این منو شامل قسمت هاي زیر می باشد: 

 رسید  

 حواله  

 شمارش  

 اطالعات پایه  

  

  

  نکته !!!

ریف گردد ابتدا نسبت به تعو تسریع در انجام فرایندها، پیشنهاد می "مدیریت کاال و خدمات"به منظور سهولت در استفاده از سیستم 

  عات پایه انبارها اقدام نمایید. اطال
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  اطالعات پایه

  به شرح زیر می باشند:  "اطالعات پایه"موارد فعال در منو

 معرفی انبارها 

 گیري کاال واحد اندازه 

 تنظیمات کلی  

 معرفی کد محلی کاال  

  معرفی و ویرایش کاالها                                                                                                                                                      

 

 معرفی انبارها

  به منظور معرفی انبار جدید و نیز انتخاب مسئول انبار جهت انبارهاي تعریف شده در نرم افزار از مسیر زیر اقدام نمایید:   

  �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال// اطالعات پا�// ����ی ا�بار�

  شود.ینمایش داده م "معرفی و ویرایش انبار"، صفحه "معرفی انبارها"با انتخاب عبارت 
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/  Ctrl+A( کلیدهاي میانبر   به منظور معرفی انبار جدید، از منو امکانات و انتخاب گزینه 

) را اقدام نمایید. در این حالت محلی به منظور تعریف انبار (نام انبار، کد انبار و آدرس انبار) در قسمت پایین صفحه نمایش   ابزار 

  داده می شود. 

  نکته !!!

صورت پیش فرض در کادر سمت چپ صفحه به "مدیر سیستم"در صفحه معرفی و ویرایش انبار، کاربر "جدید"انتخاب گزینه در صورت 

  (انتخاب مسئول انبار) مشاهده می شود.

  مورد نظر را در محل مربوطه وارد نمایید. "آدرس انبار"و  "کد انبار"، "نام انبار"حال بایستی 
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ابزارهاي موجود در کادر سمت چپ، نسبت به اعطاي مجوز به مسئول انبار اقدام نمایید. بدین منظور می سپس با استفاده از 

  ، کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید."جستجوي نام یا کد"و  "انتخاب از درخت"توانید به دو صورت 

 انتخاب از درخت  

  نمایش داده می شود. "نلانتخاب پرس"، پنجره بدین منظور با استفاده از انتخاب گزینه 

 

  

  (ابزار   در پنجره فوق، ابتدا پرسنل مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از منو امکانات گزینه 

  از منوي باالي پنجره) را انتخاب نمایید.
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  تذکر !!!

بیان گردیده است. لذا در این بخش از توضیح مجدد  "انسانی//معرفی پرسنلمنابع "کاربرد ابزارها و امکانات پنجره فوق، در منوي 

  خودداري خواهیم نمود.

و   در نوار باالي پنجره، امکان مشاهده لیست کاربران به دو صورت  "نمایش": با استفاده از ابزار 

  باشد.میفراهم   

ه نام، نام خانوادگی، شماره ملی هاي مختلف (از جمل: به منظور جستجوي پرسنل بر اساس معرفه

  شود.می) استفاده خواهد Ctrl +F(کلیدهاي میانبر  و...) از ابزار 

  

تواند با انتخاب معرفه مورد نظر، نسبت به جستجوي پرسنل اقدام نماید. شود، کاربر میمیهمان گونه که در تصویر فوق مشاهده 

استفاده  و در صورت انصراف از انتخاب از گزینه   در این حالت جهت انتخاب پرسنل مربوطه از گزینه 

  نمایید.
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نتخاب معرفه مورد نظر، عملیات جستجو را در با ا "جستجو"الزم به توضیح است در صفحه انتخاب پرسنل نیز می توانید از کادر 

  هاي نمایش داده شده انجام دهید.لیست

  

  

  شود.استفاده می به منظور انتخاب و نمایش پرسنل در صفحه معرفی و ویرایش انبار، از ابزار 

  شود.استفاده می  به منظور بازخوانی اطالعات پنجره مورد نظر، از ابزار  

  شود.استفاده می مورد نظر، از ابزار  به منظور بستن صفحه

  جستجوي نام یا کد 

نیز مشابه  "جستجوي نام یا کد"شود. نحوه کاربري گزینه نمایش داده می "جستجو"پنجره  بدین منظور با استفاده از گزینه 

  باشد.موارد شرح داده شده در بخش فوق می
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پرسنل مورد نظر مجاز به استفاده از انبار مربوطه خواهد شد و ، پس از مشخص نمودن پرسنل و با انتخاب گزینه 

  نام آن نیز در کادر سمت چپ صفحه نمایش داده می شود.

  

  نکته !!!

  استفاده خواهد شد. به منظور غیر فعال نمودن مجوز پرسنل انتخاب شده در انبار مورد نظر، از گزینه 

  نکته !!!

  گونه محدودیتی در خصوص تعداد پرسنل مجاز جهت استفاده از انبارها در این بخش وجود ندارد. الزم به توضیح است؛ هیچ

  (عالمت  "منو امکانات"در   "انصراف"به منظور انصراف از عملیات ثبت اطالعات، از عبارت 

  ) استفاده خواهد شد.  و یا گزینه 

  توانید به چند طریق اطالعات ثبت شده را ذخیره نمایید.عرفی پرسنل مربوطه میپس از درج اطالعات انبار و م

 با استفاده از منو امکانات و انتخاب عبارت ذخیره  :منو امکانات  

 در نوار ابزار صفحه. با استفاده از عالمت  :نوار ابزار باالي صفحه  
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  با استفاده از گزینه  :"انتخاب از لیست پرسنل"گزینه هاي موجود در زیر کادر  

  استفاده از کلیدهاي میانبرctrl+S  

  :پس از ذخیره سازي اطالعات ثبت شده پیغام زیر نمایش داده می شود

  
  .تواند از آن استفاده نمایددر این حالت انبار جدید تعریف شده و کاربر مربوطه نیز می

  ویرایش اطالعات

) می توانید نسبت به ویرایش اطالعات انبارهاي و  (گزینه هاي "مکاناتمنو ا"در  "ویرایش"با استفاده از عبارت  

  توان استفاده نمود.نیز می Ctrl+Eتعریف شده اقدام نمایید. براي این منظور از کلیدهاي میانبر 

 

  حذف اطالعات

عریف شده اقدام نمایید. بدین توانید نسبت به حذف انبارهاي ت) می(گزینه  "منو امکانات"در  "حذف"با استفاده از عبارت 

  توان استفاده نمود.نیز می Ctrl+Deleteمنظور از کلیدهاي میانبر 

  نکته !!!

  .نخواهد داشتکه انباري مورد استفاده قرار گرفته باشد قابلیت حذف شدن را توجه داشته باشید در صورتی
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که عبارت شود. در صورتیدر قسمت زیرین نام انبار نمایش داده میشود؛ آدرس هر انبار گونه که در تصویر فوق مشاهده میهمان

  شود.را غیرفعال نمایید، آدرس نیز دیگر نمایش داده نمی "نمایش آدرس در لیست"

............  
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 معرفی کد محلی کاال

وجود  "معرفی کد محلی کاال"عنوان  به منظور سهولت استفاده کاربران از نرم افزار نظام نوین مالی، امکانی در سیستم انبار تحت

تواند کدهایی که سابق (در سیستم قبلی) براي کاالها تعریف شده بود را به کاالي مورد نظر اختصاص دهد. دارد؛که به واسطه آن کاربر می

  براي این منظور از مسیر زیر اقدام نمایید:

�ح�ی کاال �د��� کاال و �دمات//ن�ھداری کاال//اطالعات پا�//����ی �د
  

 

  شود.نمایش داده می "تعریف کد محلی کاال"پنجره  "معرفی کد محلی کاال"پس از انتخاب عبارت 
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شود نسبت به تعریف در صفحه فوق ابتدا کاالي مربوطه را به یکی از طرق زیر انتخاب نموده و سپس به ترتیبی که توضیح داده می

  کد محلی اقدام نمایید.

 اصلی و گروه فرعی کاال از فهرست هاي کشویی موجود... انتخاب طبقه، گروه 

 

 

  

  ها را نیز مشاهده نمایید.هاي مورد نظر را انتخاب و سپس کاالهاي موجود آنتوانید طبقه و گروهمی با انتخاب گزینه 
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  جستجوي مستقیم کاال 

، از طریق  گزینه که کاالي خاصی را مد نظر داشته باشید می توانید پس از انتخابدر صورتی

 پنجره زیر نسبت به جستجوي کاالي مورد نظر اقدام نمایید.

 

امکان پذیر بوده و بدین منظور ابتدا مؤلفه مورد نظر را انتخاب کرده و  "کد کاال"و  "نام کاال"طریق: جستجو بر اساس  2جستجو به  

  عملیات جستجو را آغاز نمایید.  سپس نام/کد کاال را در کادر مشخص شده درج و با استفاده از گزینه 

  نکته !!!

ند، نتیجه جستجو حاوي و سپس عبارت مورد نظر جهت جستجو درج شو "*"که ابتدا عالمت الزم به توضیح است؛ در صورتی

 کلیه کاالهایی است که عبارت درج شده در نام آن ها وجود دارد. مشابه تصویر زیر.
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  کلیک نمایید.  در این حالت کاال را مشخص نموده و سپس بر روي گزینه 

موارد جستجو شده با ، چاپ کردن "جستجو"گونه که در بخش مدیریت مالی بیان شد، از جمله امکانات موجود در پنجره همان

  باشد.می استفاده از ابزار 
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  توضیح داده شده است. بخش مدیریت مالیقبلن در   (preview)راهنماي استفاده از ابزارهاي صفحه پیش نمایش چاپ 

 ها از لیستانتخاب گروه 

، لیست انتخاب کاال را مشاهده و سپس گروه مورد ها از درختواره می توانید با انتخاب گزینه به منظور انتخاب طبقه و گروه

  نظر را انتخاب نمایید. 
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  نکته !!!

  باشد.الزم به توضیح است انتخاب مستقیم کاال نیز در لیست نمایش داده شده میسر می

  جستجوي گروه 

  لیست جستجو را مشاهده اقدام نمایید.  توانید با انتخاب گزینه جستجو، میها از طریق به منظور انتخاب طبقه و گروه
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  نکته !!!

  باشد.میانجام عملیات جستجو، مشابه توضیحات عنوان شده در مطالب باال 

  شود:پس از انتخاب کاال به طرق عنوان شده در باال، لیست کاالها به صورت زیر نمایش داده می
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کد کاال  توانید جهت تسریع جستجوي کاالي مورد نظر در لیست فوق، اقالم را بر اساس کد محلی، نام کاال،میدر صورت تمایل 

  و... مرتب سازي نمایید. مراحل انجام عملیات مذکور به صورت زیر خواهد بود:

  ید.ابتدا عنوان ستون مورد نظر را انتخاب و سپس بر روي نام آن در نوار باالي کاالها کلیک نمای

 "کد محلی"را داشته باشید، بایستی بر روي فیلد  "کد محلی"به عنوان مثال اگر قصد مرتب سازي بر اساس 

 "کد محلی"در کنار فیلد  در نوار باالي صفحه کلیک نمایید. با نمایان شدن عالمت  

مرتب سازي از کد محلی کمتر به بیشتر خواهد بود و در صورت انتخاب مجدد فیلد کد محلی، عالمت  

  و مرتب سازي معکوس خواهد شد.  تبدیل شده  به  

  مرتب سازي بر اساس فیلدهاي دیگر (نام کاال/کد کاال و...) نیز مشابه توضیحات فوق خواهد بود.

دا کاالي مورد نظر را مشخص نموده و سپس با کلیک بر روي کد محلی مربوطه نسبت به تغییر به منظور تغییر کد محلی کاال، ابت

  آن اقدام نمایید. 
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  نکته !!!

  باشد.کد محلی کاالها به صورت پیش فرض نرم افزار، همان کد کاال می
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اطالعات مورد نظر را ذخیره نمایید. در  یا  پس از اعمال تغییرات و درج کد محلی دلخواه، با انتخاب گزینه

 شود:نمایش داده می زیراین حالت پیغام 

 

شود و که اطالعات تکراري در خصوص کد محلی کاال ثبت شده باشد، هنگام ذخیره نمودن تغییرات پیغام مقابل نمایش داده میدر صورتی

  تغییرات مربوطه ذخیره نخواهند شد:
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 معرفی و ویرایش کاال

منظور افزودن یک یا چند قلم کاال به لیست کاالهاي موجود در نرم افزار و یا ویرایش اطالعات مربوط به یک کاال، از مسیر زیر به 

  اقدام نمایید:

  �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // اطالعات پا� // ����ی و و�ا�ش کاال

  

  شود:نمایش داده میصفحه زیر  "معرفی و ویرایش کاال"با انتخاب عبارت 
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  نکته !!!

الزم به ذکر است؛ جهت ایجاد یکپارچگی کدینگ و نام کاالها در سطح ستاد دانشگاه و واحدهاي تابعه، عملیات معرفی و ویرایش نام و واحد 

 3و  2سنجش اصلی کاال فقط در ستاد دانشگاه امکان پذیر است و واحدهاي تابعه تنها مجاز به ویرایش برخی مشخصات کاال از جمله واحد سنجش 

  .اشندبمی

  معرفی کاال 

به منظور معرفی کاالي جدید ابتدا طبقه، گروه اصلی و گروه فرعی مربوط به کاالي مورد نظر را از طریق یکی از روش هاي عنوان 

  تعیین نمایید. "معرفی کد محلی"شده مربوط به 
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شود. ، فیلدهاي مربوط به نام و کد کاال و... فعال می "افزودن به لیست"با انتخاب ابزار 

سپس نام و اطالعات مربوط به کاالي مورد نظر از قبیل نوع خرید، توضیحات تکمیلی مربوط به کاالي مورد نظر، واحدهاي سنجش و 

  ضرایب تبدیل واحدهاي سنجش به یکدیگر و... را درج  نمایید. 

  

  نکته !!!

  پیغام زیر نمایش داده می شود:استفاده شود، "افزودن به لیست"ها از ابزار ین طبقه و گروهکه قبل از تعیدر صورتی

  

  واحدهاي سنجش 

  باشد.یا همان واحد شمارش کاال همان گونه که از نام آن پیداست نیازي به توضیح نمی "واحد سنجش"در خصوص معنا و مفهوم 
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نوع واحد سنجش مختلف تعریف نمایند. در واقع پردازش  3کاربران بتوانند براي هر کاال، در نرم افزار امکانی فراهم آمده است تا 

به  3و  2اصلی کاال جهت ثبت رسید و حواله هاي انبار، بر اساس واحد سنجش اصلی خواهد  بود، به گونه اي که واحدهاي سنجش 

  ی تبدیل خواهند شد.وسیله ضریب تبدیلی که توسط کاربر تعیین می گردد به واحد سنجش اصل

  براي این منظور ابتدا بایستی واحد سنجش اصلی مشخص گردد.

لیست مربوطه  باشند، که با انتخاب گزینه صورت پیش فرض تعدادي از واحدهاي سنجش اصلی در نرم افزار موجود میبه

  نمایش داده خواهد شد.

  

جهت   "افزودن واحد سنجش جدید"د، می توانید از ابزار که واحد سنجش مورد نظر در لیست وجود نداشته باشدر صورتی

تعریف واحد سنجش جدید استفاده نمایید. در این حالت پنجره زیرجهت ورود نام واحد سنجش نمایش داده می شود. در صورت وارد 

  واحد سنجش مربوطه در لیست افزوده خواهد شد. "تایید"کردن نام و انتخاب گزینه 

  

 

  اشاره نمود. "ویرایش نام واحد سنجش"توان به ابزار ابزارهاي موجود در کادر واحدهاي سنجش میاز دیگر 
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  استفاده نمود.  "ویرایش"توان از ابزار به منظور ویرایش نام واحدهاي سنجش موجود در این قسمت می

، هر یک از واحدهاي سنجش "ضریب تبدیل"باشد. به واسطه نیاز به درج ضریب تبدیل می 3و  2جهت معرفی واحدهاي سنجش 

  فرعی به واحد سنجش اصلی تبدیل خواهند شد.

، واحد سنجش "عدد"را طوري تعیین نمایید که واحد سنجش اصلی  "مداد"به عنوان مثال اگر بخواهید واحدهاي سنجش کاالي

  عدد ) مراحل زیر انجام خواهد شد. 12عدد و هر بسته 1000باشد،( هر کارتن  "کارتن"آن نیز  3و  واحد سنجش  "بسته"2

  

  کلیک نمایید. واحدهاي سنجش را مشابه توضیحات فوق تعیین نمایید. "ویرایش"را انتخاب و بر روي ابزار  "مداد"کاالي 

نیز، عدد  3و در محل مربوط به ضریب تبدیل واحد سنجش  "12"، عدد 2در محل مربوط به ضریب تبدیل واحد سنجش 

  مایید. پس از اتمام عملیات، تغییرات انجام شده را ذخیره نمایید.را ثبت ن "1000"

  

 "اطالعات تکمیلی"، "کاالهاي جایگزین"، "لیست کاالهاي مرتبط"به منظور تعریف کاالي جدید، امکان ثبت اطالعات جانبی از جمله: 

  باشد. میدر  صفحه فوق فراهم  "آدرس کاال"و 

  

  خواهیم پرداخت:در ادامه به شرح عناوین مذکور 

 لیست کاالهاي مرتبط  

  "افزودن به لیست"که کاالي مورد نظر ترکیبی از دیگر کاالها باشد، می توانید با استفاده از ابزار در صورتی

  ، کاالهاي مرتبط را به لیست زیر اضافه نمایید.
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  شود.نمایش داده میواره کاالها جهت انتخاب کاال درخت "افزودن به لیست"پس از انتخاب ابزار 

  
  

  کلیک نمایید تا کاالي مربوطه به بخش مورد نظر افزوده شود. "تایید"پس از انتخاب کاال از لیست فوق، بر روي گزینه 
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  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به منظور حدف نمودن یک ردیف از ردیف هاي اضافه شده ابزار 

  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ه شده ابزار به منظور حذف نمودن کلیه ردیف هاي اضاف

  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به منظور بازخوانی اطالعات صفحه مورد نظر ابزار 

 کاالهاي جایگزین  

  کاالهایی که می توانند به عنوان جایگزین کاالي مورد نظر معرفی و استفاده شوند در این قسمت درج خواهند شد. 
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  توان اقدام نمود:انتخاب کاالهاي جایگزین به چند روش زیر میبه منظور 

 "انتخاب کاال"استفاده نمایید. در این حالت پنجره  جهت انتخاب کاال از درخت بایستی از گزینه  انتخاب از درخت:

  نمایش داده می شود.

 

استفاده نمایید. در این حالت پنجره  جهت جستجوي کاال از طریق نام یا کد کاال بایستی از گزینه  جستجوي نام یا کد:

 نمایش داده می شود. "جستجو"

که کد کاال را بخاطر داشته باشید، می توانید آن را در کادر مشخص شده تایپ نموده و جهت نمایش در صورتی درج کد کاال:

  کلید رایانه استفاده نمایید. در صفحه enterکاال از کلید 

 

را فعال  "کد محلی"که کد محلی کاال را بخاطر داشته باشید، ابتدا بایستی عبارت در صورتی درج کد محلی کاال:

 در صفحه کلید استفاده نمایید. enterرا در کادر مشخص شده تایپ کرده و جهت نمایش کاال از کلید و سپس  آن 

نمایش داده می شود و در غیر  "کد محلی کاال"فعال باشد، در کادر مربوطه "کد محلی"که عبارت صورتی پس از انتخاب کاال، در

  نمایش داده خواهد شد. "کد اصلی کاال"این صورت 
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  استفاده می شود. و به منظور بازخوانی اطالعات نیز از ابزار  به منظور حذف کاالي انتخاب شده از ابزار 

  نکته !!!

کنار نام کاالي انتخاب شده نیز می توانید کاالي دیگري را جایگزین نمایید. با انتخاب عالمت مذکور پنجره  تفاده از عالمت با اس

  کاالهاي موجود در آن گروه به صورت زیر نمایش داده می شود.

  

  نکته !!! 

  باشد.میانتخاب آخر با استفاده از گزینه مقابل کد کاال (توجه به شکل زیر)  نیز فراهم  20امکان انتخاب کاال از لیست 

 

  شود.میانتخاب آخر نمایش داده  20با انتخاب گزینه مشخص شده از کادر مربوطه، لیست 

 اطالعات تکمیلی  

 "دوره مصرف"، "متوسط مصرف ماهانه"،"مدت سفارش تا تحویل"، "سفارشمیزان "، "نقطه سفارش"در این قسمت اطالعاتی همچون 

  به ثبت می رسد.
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 :باشد که در صورت رسیدن مقدار موجودي کاال به آن، نیاز به اي میمنظور از نقطه سفارش، نقطه نقطه سفارش

 سفارش وجود دارد. 

 :کاال به نقطهء سفارش، بایستی سفارش داده شود.باشد که هنگام رسیدن مقدار میزان سفارشی می میزان سفارش 

 :باشد.مدت زمانی بین ارسال سفارش تا تحویل کاال به انبار می مدت سفارش تا تحویل 

 :گیرد.باشد که در ماه مورد مصرف قرار میمیزان متوسط مصرفی می متوسط مصرف ماهانه 

 :باشد.دوره مصرف کاالي مورد نظر می دوره مصرف  

  را فعال نمایید.  "تاریخ مصرف دارد"ه کاالي مورد نظر داراي تاریخ مصرف باشد، بایستی عبارت کدر صورتی

  

توانید تاریخ شود که می، کادر مربوط به تاریخ انقضا نمایش داده می"رسید خرید کاال"با فعال نمودن این عبارت، هنگام ثبت 

  انقضاي کاالي خریداري شده را ثبت نمایید.



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  697صفحه

	 	

  

  توجه !!!

در حال حاضر وجود تاریخ مصرف تاثیري بر اولویت بندي جهت صدور حواله کاال نداشته و تنها به جهت اطالع کاربران از تاریخ مصرف  

  کاالهاي موجود این امکان در نرم افزار فراهم شده است.

نمایش کاال در لیست کاربر اشاره نمود. بدین توان به نمایش یا عدم از جمله دیگر امکانات کاربردي که در نرم افزار وجود دارد؛ می

، کاال در لیست کاالهاي فعال باشد  "در لیست کاربر نمایش داده شود"منظور چنانچه عبارت 

هاي انتخابی کاال در لیست کاالي که غیر فعال باشد کاربران نمایش داده می شود و در صورتی

  استفاده از این کاال در حواله هاي انبار فراهم خواهد بود.شود. اما امکان میجهت ثبت رسید نمایش داده ن

  نکته !!!

که به اشتباه تعریف شده و به اشتباه داراي موجودي شده اند، جهت میتوانید اقالمیبا استفاده از امکان عدم نمایش کاال در لیست کاربر، 

  نمودن موجودي این اقالم یا با حواله اصالحی یا... نمود. جلوگیري از افزایش موجودي غیرفعال نمود و در عین حال اقدام به صفر

 آدرس کاال  

  در این قسمت اطالعات مربوط به محل نگهداري کاال در انبار، از جمله راهرو، طبقه، قفسه و... درج می گردد.
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(تصویر زیر)  "انتخاب"جره مربوط به هر قسمت کلیک نمایید. در این حالت پن به منظور درج اطالعات؛ ابتدا بر روي گزینه 

 نمایش داده می شود.

  

کنید، بایستی نسبت به تعریف موارد موجود اقدام نمایید. به منظور تعریف که براي اولین بار از این قسمت استفاده میدر صورتی

  نمایش داده می شود: زیررا انتخاب نمایید. در این حالت پنجره  "افزودن به لیست"نشانی جدید گزینه 

  

را انتخاب نمایید.پس از ثبت اطالعات پیغام زیر مشاهده می شود و عبارت  حال نام مسیر مورد نظر را درج و گزینه 

  مورد نظر در لیست نمایش داده می شود.
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  کلیک نمایید. جهت انتخاب آدرس محل نگهداري کاال، ابتدا مسیر را انتخاب و سپس بر روي گزینه 

  

  به منظور ویرایش مورد انتخابی و از ابزار  از ابزار  "ویرایش/انتخاب"در پنجره فوق 

  نیز به منظور حذف مورد انتخابی استفاده خواهد شد.

معرفی و ویرایش "در صفحه  پس از ثبت اطالعات مربوط به کاالي جدید و به منظور ذخیره نمودن آن، از ابزار 

  استفاده نمایید.  "کاال

  کته !!!ن

  باشد.میدر صفحه معرفی کاال نیز امکان تعریف کاالي جدید فراهم  "نام کاال"در صورت وارد نمودن تنها 

 اطالعات حسابداري 

  .شودمیدرج  ي انتخاب شده،هاي مربوط به کاالکد حسابدر این قسمت اطالعات مربوط به 
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  داده می شود: پیغام زیر نمایش پس از انتخاب گزینه ذخیره در تصویر،
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  که هنگام افزودن کاال، نام کاال ثبت نشده باشد و اقدام به ذخیره سازي نمایید، پیغام زیر نمایش داده می شود:در صورتی

  

به منظور ویرایش یک کاالي خاص؛ کافیست همانند توضیحات عنوان شده، ابتدا طبقه، گروه اصلی و فرعی را تعیین و پس از 

توانید نسبت به ویرایش کاال را انتخاب نمایید. در این حالت می انتخاب کاالي مورد نظر ابزار 

  اقدام نمایید.

توضیحات عنوان شده در باال، ابتدا طبقه، گروه اصلی و فرعی را تعیین و پس و به منظور حذف یک کاالي خاص؛ کافیست همانند 

توانید را انتخاب نمایید. در این حالت می از تعیین کاالي مورد نظر و انتخاب ابزار ویرایش، ابزار 

  نسبت به حذف کاال اقدام نمایید.

خواهد داشت که در عملیات انبار(ثبت رسید و حواله) از آن توجه داشته باشید تنها کاالیی قابلیت حذف شدن از لیست کاال را 

  شود:یاستفاده  نشده باشد، در غیر این صورت هنگام استفاده از ابزار مذکور،پیغام زیر مبنی بر عدم توانایی حذف کاال نمایش داده م
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  محدودیت انبارها

ری کاال//اطالعات پا�//��دود�� ا�بار   ��د��� کاال و �دمات//ن�دا

  

به بعد این امکان براي ستاد فراهم شد تا محدودیت رسید و حواله هاي تایید شده ولی فاقد سند واحدهاي زیر مجموعه خود  2073از ورژن 

هاي داراي سریال ولی فاقد شناسه سند تواند محدودیت تعداد رسید و حوالهرا مشخص نماید.به تعبیري دیگر ستاد دانشگاه علوم پزشکی می

  تعیین نماید.هاي خود را براي واحد

  شود.پنجره ذیل نمایان می "محدودیت انبارها  "پس از کلیک بر روي گزینه 
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  شود.انبارهاي واحد مشخص شده، نمایان میمیپس از انتخاب واحد مورد نظر، لیست تما

  



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  704صفحه

	 	

محدودیت مورد نظر خود را براي رسید و حواله  توانید تعداد ظر مینمایید، پس از انتخاب انبار مورد نگونه که در تصویر فوق مشاهده میهمان

   وارد نموده و در انتها تغییرات را ذخیره نمایید.

  عدد تعریف شده است. 100افزار چنین محدودیت کمینه حواله نیز در نرمکمتر باشد. هم 10تواند از نکته اینکه محدودیت رسید نمی

  جابجایی عناوین موجود در منوها

توضیحات تکمیلی ثبت رسید و حواله ها بهتر است به امکانی در نرم افزار اشاره نماییم که به واسطه آن کاربر می قبل از شروع 

بدین منظور ابتدا عبارت مورد نظر را با استفاده از کلید سمت چپ موس جا نماید.را جابه "بخش منو سیستم ها"تواند عناوین موجود در 

  شوند.خود منتقل نمایید. مراحل طی تصاویر زیر نمایش داده می نگه داشته و سپس به محل دلخواه

............................   

  به وسیله این امکان می توانید ترتیب قرار گرفتن عناوین موجود را در هر منو تعیین نمایید.

انبارنماید، پیغام زیر مبنی بر عدم تعریف انبار که هیچ انباري در نرم افزار تعریف نشده باشد و کاربر اقدام به ثبت رسید در صورتی

  و یا عدم دسترسی کاربر به انبارها در نرم افزار نمایش داده می شود:

  

 ییداقدام نما تعیین مسئولین انباردر این صورت و همان گونه که در پیغام فوق شرح داده شد، نسبت به تعریف انبارها و یا 
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  فلوچارت مراحل ثبت رسیدانبار کاال در نرم افزار نظام نوین مالی         

    

آیا نیاز به ثبت کد 

  اعتبار دارد؟

 شروع

ثبت کد اعتبار در سیستم 

  تهیه پیش نویس رسید

  نرخ گذاري رسید

تایید وصول مستندات سند توسط 

  دفترداري

  تایید پیش نویس رسید

آیا نیاز به ارسال سند 

 باشد؟به ستاد می

  رسیدویرایش 

  ستادارسال سند به 

  تولید سند توسط سیستم

  رسیدگی اسناد

  بایگانی سند

  حذف رسید

9 

8 

7 

5 

6 

4 

  بله

  خیر

  تایید
  ویرایش سند

  تایید پیش نویس سند

  بله

 گردد ؟آیا رسید حذف می

  تایید

  عدم تایید

  بله

  خیر

 پایان

 پایان

2 

3 

1 

  خیر

  عدم تایید

  عدم تایید

آیا رسید تایید شده 

 است ؟

  بله

  خیر

  تایید
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  رسید

رسید دریافتی از ، رسید دریافتی از ستاد، هاي دریافتیهدایا و کمکرسید ، رسید خرید کاال، رسید ایجاد سوابق کاالدر این منو 

  باشد.میفعال  رسید برگشت از مصرف / توزیعو  واحد

  

 رسید ایجاد سوابق کاال

  به منظور ثبت رسید ایجاد سوابق کاال، از مسیر زیر اقدام نمایید: 

  کاال �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // ر�ید // ا�جاد �وا�ق
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و در صورت معرفی تنها یک انبار در نرم افزار، به صفحه ثبت رسید منتقل خواهید شد و در  "ایجاد سوابق کاال"با انتخاب عبارت

  به منظور تعیین انبار مورد نظر نمایش داده می شود. "انتخاب انبار"غیر این صورت (معرفی چند انبار)؛ پنجره 

  

مشاهده می شود، نام انبارهایی که در نرم افزار تعریف شده اند، جهت انتخاب در  "انتخاب انبار"گونه که در تصویر پنجره همان

  این پنجره قابل مشاهده خواهند بود.

  شود:نمایش داده می "رسید ایجاد سوابق کاال"پس از انتخاب انبار مورد نظر، صفحه 
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کاال، کاالي مورد نظر را انتخاب نمایید. در ادامه مجدد به حال با توجه به توضیحات گذشته در خصوص روش هاي انتخاب 

  هاي انتخاب کاال اشاره خواهد شد:روش

 هاي کشویی موجود...انتخاب طبقه، گروه اصلی و گروه فرعی کاال از فهرست 

 

  
  

توانید طبقه و گروه ها را تعیین و سپس کاالهاي مورد نظر را از محل مشخص شده در تصویر انتخاب می با انتخاب گزینه 

  نمایید.

  

 انتخاب "لیست  توانید با انتخاب گزینه واره، میها از درختجهت انتخاب طبقه و گروه ها از لیست:انتخاب گروه

 ایید.را مشاهده و سپس گروه مورد نظر را انتخاب نم "کاال
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  پس از  تعیین گروه مورد نظر، نسبت به انتخاب کاال از طریق توضیحات عنوان شده در قسمت قبل اقدام نمایید.

  

 :جستجوي گروه  

لیست جستجو را مشاهده و سپس گروه مورد   ها از طریق جستجو، می توانید با انتخاب گزینه جهت انتخاب طبقه و گروه

 نظر را جستجو نمایید.

  

  پس از  تعیین گروه مورد نظر نسبت به انتخاب کاال از طریق توضیحات عنوان شده در قسمت قبل اقدام نمایید.
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  :جستجوي مستقیم کاال 

کلیک کرده و سپس از طریق پنجره   که کاالي خاصی را مد نظر داشته باشید نیز می توانید ابتدا بر روي گزینه در صورتی

  ي مورد نظر اقدام نمایید. زیر نسبت به جستجوي کاال

  

باشد. بدین منظور ابتدا مولفه مورد نظر را انتخاب و میامکان پذیر  "کد کاال"و  "نام کاال"طریق، جستجو بر اساس  2جستجو به 

به عملیات جستجو را آغاز نمایید. الزم  سپس نام/کد کاال را در کادر مشخص شده تایپ نمایید، سپس با استفاده از گزینه 

که ابتدا عالمت * و سپس عبارت مورد نظر جهت جستجو ثبت شوند، نتیجه جستجو به گونه اي خواهد بود که توضیح است در صورتی

  کلیه کاالهایی که عبارت درج شده در نام آن ها وجود دارد نمایش داده خواهند شد.
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 ایید.کلیک نم  در این حالت کاال را انتخاب نموده و سپس بر روي گزینه 

  :انتخاب کاال از درخت 

نمایش داده شده و می  "انتخاب کاال"را انتخاب نمایید. در این حالت پنجره  به منظور انتخاب کاال از درخت، ابتدا گزینه 

 توانید کاالي مورد نظر را انتخاب نمایید.
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  :ثبت کد محلی 

 اساس کد محلی انتخاب نمود. توان کاال را برصورت نمایش داده شده در تصویر زیر می 2به 

کلیک نمایید  اقدام نمایید، کافیست کد محلی را ثبت کرده و سپس بر روي عالمت  "کد محلی کاال"که از قسمت در صورتی

و سپس کد محلی  را فعال نموده  "کد محلی"که از قسمت زیرین نام کاال اقدام نمایید، ابتدا بایستی عبارت و در صورتی

  کادر مربوطه ثبت نمایید. کاال را در

  

  :ثبت کد سیستمی کاال 

  ، کد کاالي مورد نظر را در کادر مربوطه ثبت نمایید. "کد محلی"بدین منظور با توجه به غیر فعل بودن عبارت 



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  713صفحه

	 	

  

  :انتخاب نام کاال از فهرست آخرین اقالم مورد استفاده 

یش لیست مربوط به بیست قلم کاالیی است که در آخرین رسیدها مورد یکی از امکاناتی که در این قسمت وجود دارد قابلیت نما 

استفاده قرار گرفته اند. به منظور مشاهده اقالم مذکور بر روي عالمت مشخص شده در تصویر کلیک نمایید. در این حالت لیست کاالهاي 

  استفاده شده اخیر نمایش داده می شود.

  

  نکته !!!

  باشد.ها مشابه توضیحات عنوان شده میحوالهانتخاب کاال در کلیه رسید و 

  ثبت تعداد کاال 

پس از انتخاب کاال، نسبت به ثبت تعداد کاال بر اساس یکی از واحدهاي سنجش اقدام نمایید. همان گونه که قبلن شرح داده شد، 

ضریب تبدیل مربوطه تعداد را به واحد  جهت ثبت تعداد کاال استفاده شود، نرم افزار بر اساس 3و یا  2که از واحد سنجش در صورتی

  سنجش اصلی تبدیل و پردازش را بر اساس واحد سنجش اصلی انجام میدهد.
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  تاریخ مصرف

که استفاده از تاریخ مصرف در بخش اطالعات تکمیلی کاالیی فعال باشد، هنگام ثبت رسید انبار فیلد مربوطه فعال بوده در صورتی

  رج تاریخ مصرف در این قسمت اقدام نماید.تواند نسبت به دو کاربر می

.................   

  توضیحات

تواند موارد مربوطه را در قسمت توضیحات ثبت نماید. هاي رسید انبار نیاز به بیان توضیحی باشد، کاربر میکه در ردیفهنگامی

  ز در پیش نمایش چاپ رسید نمایش داده خواهد شد.الزم به ذکر است توضیحات درج شده مربوط به هر ردیف، در زیر همان ردیف و نی

  

  

  

شوند. همان به صورت خودکار در رسید نمایش داده می "نوع رسید"و  "انبار"با انتخاب نوع رسید و انبار، فیلدهاي مربوط به 

  باشند.نمایید اطالعات درج شده در این دو بخش غیر قابل ویرایش میگونه که مشاهده می

  

  

  شرح رسید

  .را به صورت دلخواه ثبت نمایدباشند و کاربر این امکان را خواهد داشت که آنشرح رسیدهاي انبار بر اساس نوع رسید متفاوت می
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اطالعات ثبت شده را تایید نموده و در  پس از تکمیل تمامی اطالعات مربوط به هر ردیف، با انتخاب گزینه 

  استفاده نمایید. قصد افزودن ردیف جدیدي داشته باشید نیز از گزینه   که عالوه بر تایید ردیف جاري،صورتی

  جهت تایید نمودن اطالعات مربوط به هر ردیف، از منو امکانات و نیز نوار ابزار صفحه رسید نیز می توانید استفاده نمایید.

  جهت تایید نمودن ردیف جاري: 

  Ctrl+O، کلیدهاي میانبر: ، نوار ابزار:  منو امکانات:

  جهت تایید ردیف جاري و افزودن ردیف جدید:

  Ctrl+A، کلیدهاي میانبر: ، نوار ابزار: منو امکانات:

ردیف  چنانچه ردیفی به صورت اشتباه تایید شده و قصد حذف آن را داشته باشید، می توانید با انتخاب گزینه 

  از منو امکانات و نیز نوار ابزار صفحه رسید نیز می توانید استفاده نمایید. انتخابی را حذف نمایید. جهت حذف اطالعات مربوط به هر ردیف،

  Ctrl+Delete، کلیدهاي میانبر:  ، نوار ابزار: منو امکانات: 
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باشد. براي این منظور ابتدا از جمله امکانات نرم افزار در این قسمت، ذخیره سازي اطالعات ثبت شده با فرمت هاي مختلف می

  را انتخاب و سپس فرمت مورد نظر را تایید نمایید. "ره اطالعاتذخی"منوي 

  

  کلیک نمایید. حال مسیر ذخیره سازي فایل را مشخص کرده و بر روي گزینه 

  
  :پس از انجام ذخیره سازي پیغام زیر نمایش داده خواهد شد

 

که و در صورتی "yes"نمایش داده شود، گزینه خواهید فایل ذخیره شده همزمان پس از ذخیره سازي اطالعات که میدر صورتی

  را انتخاب نمایید. "No"خواهید فایل ذخیره شده همزمان نمایش داده شود گزینه نمی
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توجه داشته باشید اولین عبارت موجود در منو ذخیره اطالعات،  مربوط به ذخیره سازي رسید ایجاد سوابق کاال 

  باشد.در نرم افزار می 

  از منو باالي صفحه ( استفاده از عبارت  عات، می توانید با استفاده از ابزار پس از ثبت اطال

  ) نسبت به ذخیره سازي رسید اقدام نمایید.Ctrl+Sو یا کلیدهاي میانبر  "امکانات"از منوي 

ام زیر نمایش داده اقدام به بستن صفحه رسید نمایید، پیغ که پیش از ذخیره نمودن رسید، با استفاده از ابزار در صورتی

  شود:می

  

  تواند وجود داشته باشد:حالت می 2با توجه به پیغام فوق 

  پیغام زیر نمایش داده خواهد شد: با انتخاب گزینه  .1

  
  

 شود:انتخاب گردد، پیغام زیر مبنی بر تایید ذخیره اطالعات نمایش داده می که مجدد گزینه در صورتی  
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  به صفحه رسید منتقل خواهید شد.، مجدد با انتخاب گزینه 

 

  پیغام زیر نمایش داده خواهد شد: با انتخاب گزینه  .2

  

انتخاب شود، صفحه رسید بدون ذخیره سازي بسته خواهد شد و در  که گزینه با توجه به پیغام فوق در صورتی

  انتخاب شود، مجدد صفحه رسید نمایش داده می شود. که گزینه صورتی

 هنگام ثبت اطالعات ردیف جاري رسید، تعداد کاال درج نشده باشد؛ زمان ذخیره سازي پیغام زیر نمایش که در صورتی

 داده خواهد شد:
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 که هنگام ثبت اطالعات ردیف جاري رسید، نام کاال درج نشده باشد ؛ زمان ذخیره سازي پیغام مقابل نمایش در صورتی

  داده خواهد شد:

  

 عات ردیف جاري رسید، نام و تعداد کاال درج نشده باشند ؛ زمان ذخیره سازي پیغام زیر که هنگام ثبت اطالدر صورتی

 نمایش داده خواهد شد:

  

  نکته !!!

ارسال نشده باشد، » حسابداري کاال « جهت صدور سند حسابداري به مرحله "رسید ایجاد سوابق کاال"کهتوجه داشته باشید ؛ در صورتی

  اطالعات این رسید را تکمیل نمایید. طی چندین مرحله می توانید

مدیریت کاال و خدمات // نگهداري کاال // رسید // که رسید ایجاد سوابق را ذخیره نموده و مجدد از مسیر عنوان شده (در صورتی

قابل  ) رسید را انتخاب نمایید، اطالعات ثبت شده قبلی نیز با فعال نمودن عبارت ایجاد سوابق کاال

  ند بود. در این حالت کاربر امکان اضافه یا حذف نمودن کاال را خواهد داشت.مشاهده خواه

  "نمایش ردیف هاي ذخیره شده"بودن عبارت  غیر فعالتصویر: رسید ایجاد سوابق کاال به توجه به 
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  "نمایش ردیف هاي ذخیره شده"بودن عبارت  فعالتصویر: رسید ایجاد سوابق کاال به توجه 

  

  باشد:هاي ثبت شده قابل رویت نمیاطالعاتی که در عناوین مربوط به پنجره ردیفمشاهده 
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توانند شود. کاربران میدر مورد رسیدها اطالعاتی مانند تاریخ انقضا وجود دارد که به صورت عادي در لیست اسناد مشاهده نمی

  در  صورت تمایل اطالعات مازاد را با رعایت مراحل ذیل مشاهده نمایند:

  ها نگه داشته و با کلید سمت راست موس آن را انتخاب کنید. نشانگر موس را روي یکی از عناوین مربوط به ستون .1

 را انتخاب نمایید. "انتخابگر ستون"عبارت  .2

 شود.نمایش داده می "تغییر دلخواه"در این حالت پنجره  .3

  

انتخاب نمایید. بدین منظور نشانگر موس را روي عنوان مورد نظر برده، سپس  "تغییر دلخواه"عنوان مورد نظر را از پنجره  .1

 کلید سمت چپ موس را روي آن نگه داشته و عنوان مورد نظر را در محل دلخواه خود ( در لیست مربوطه ) قرار دهید. 
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توانید با استفاده از کلید سمت چپ موس که قصد حذف یکی از عناوین فوق را داشته باشید، می الزم به توضیح است ؛در صورتی

آن را نگه داشته و از محل خود خارج نمایید. در این صورت عنوان مورد نظر از دید خارج شده و به لیست تغییر دلخواه انتقال خواهد 

  یافت.

  

  نکته !!!

 ر صادق میباشد.شرح داده شده است و در کل محیط نرم افزا "مدیریت مالی"عملیات فوق قبلن نیز در سیستم 

  فیلتر نمودن ردیف ها 

توان مرتب سازي و یا فیلتر نمود. بدین منظور ابتدا عنوان مورد ها را حسب مورد میهریک از عناوین موجود در نوار باالي ردیف

اب عبارت مورد نظر که با انتخ شوداي نمایش داده میکلیک نمایید. در این حالت پنجره نظر را انتخاب کرده و سپس بر روي عالمت 

  توانید عملیات فیلترینگ را انجام دهید.می
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ها نیز عامل فیلتر شده نمایش تغییر رنگ داده و در قسمت پایین ردیف شود، عبارت که بر روي لیست فیلتري اعمال میزمانی

  داده خواهد شد. 

  

  فعال خواهد شد.فیلتر اعمال شده نیز غیر فعال نمودن عبارت و یا غیر با انتخاب گزینه 

شود. استفاده می از ابزار  "ایجاد سوابق کاال"منظور ذخیره سازي رسید هاي رسید و بهپس از ثبت اطالعات مربوط به ردیف

  شود.،پیغام مقابل نمایش داده میپس از انتخاب ابزار مذکور
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  نیز مجدد به صفحه رسید منتقل خواهید شد.  پیغام زیر و با انتخاب گزینه با انتخاب گزینه 

  

  

  نکته !!!

گیرد، لذا در ) صورت میFifo( "اولین صادره از اولین وارده"که روش نگهداري کاال در نرم افزار بر اساس روش باتوجه به این

در نرم افزار وارد  "رسید ایجاد سوابق کاال"استفاده از و با  "انبارگردانی"بایست موجودي کاالي ابتداي دوره را بر اساس لیست ابتداي امر می

  نمود.

  تذکر !!!

  ثبت رسید ایجاد سوابق کاال جهت هر انبار، تنها یک مرتبه امکان پذیر خواهد بود. لذا در صدور این نوع رسید نهایت دقت را بکار برید.

 رسید خرید کاال

  استفاده خواهد شد. "خرید کاال"ریدهاي طی دوره)، از رسید به منظور ثبت عملیات ورود کاال به انبار (بواسطه خ

  باشد:در نرم افزار از مسیر زیر مقدور می "خرید کاال"ثبت رسید 
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  �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // ر�ید // ��ید کاال

 
 

  توجه !!!

  باشد. بدین منظور از توضیحات تکراري تا حد امکان خودداري خواهیم نمود. اغلب مراحل ثبت رسیدها در نرم افزار مشابه می 

  شود:از مسیر عنوان شده و نیز انتخاب انبار مورد نظر صفحه زیر نمایش داده می "رسید خرید کاال"پس از انتخاب 

 

  رسید ایجاد سوابق کاال انتخاب نمایید.هاي عنوان شده در در این حالت ابتدا نام کاالهاي خریداري شده را با استفاده از روش
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  پس از انتخاب کاال، تعداد را بر اساس یکی از واحدهاي سنجش تعریف شده وارد نمایید.

  

  توان از قسمت توضیحات استفاده نمود.که اطالعات تکمیلی وجود داشته باشد، میدر صورتی

  

  شود.ردیف مربوط به آن نمایش داده میذکر است؛ توضیحات درج شده براي هر کاال، زیر الزم به

نسبت به تعیین فروشنده اقدام نمایید. انتخاب  "انتخاب فروشنده/تامین کننده/ارسال کننده"پس از ثبت اطالعات فوق از محل 

  گیرد.صورت می "جستجوي نام یا کد"و  "انتخاب از درخت"روش  2فروشنده به 

 شود.نمایش داده می "انتخاب تامین کننده"ه پنجر با انتخاب گزینه  انتخاب از درخت:
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که براي اولین بار از این قسمت استفاده نمایید، هیچ اطالعاتی در آن وجود نخواهد داشت و با هر بار تعریف نمودن در صورتی

  اطالعات، در دفعات آینده نیز نمایش داده خواهد شد.

ویرایش و ایجاد تامین کنندگان کاال "را انتخاب نمایید. در این زمان پنجره  به منظور تعریف فروشنده جدید، گزینه 

  شود.ایجاد تامین کننده نمایش داده میبه منظور انتخاب/ "و خدمات

  

  حالت متصور خواهد بود: 2جهت انتخاب تامین کننده در پنجره فوق 
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، به دو صورت 1در این حالت از قسمت تفصیل  تعریف شده باشد: 1قسمت تفصیل  از پیشترتامین کننده  )1

  توانید نسبت به انتخاب فروشنده مورد نظر اقدام نمایید.می"جستجوي نام یا کد"و  "انتخاب از درخت"

را انتخاب   شود. فروشنده مربوطه را مشخص و سپس گزینه نمایش داده می "1 انتخاب تفصیل"پنجره  با انتخاب گزینه 

  نمایید.

  

  ، حساب تفصیلی یک مربوط به فروشنده مورد نظر را انتخاب نمایید.1سمت تفصیل از ق

  شود. نمایش داده می "ویرایش و ایجاد تامین کنندگان کاال و خدمات"در این حالت نام فروشنده در پنجره 

  باشد.کننده میتامین  "نوع فعالیت"سازي بایستی در این پنجره ثبت شود از جمله اطالعاتی که به منظور ذخیره

  
  

  شود:استفاده نمایید. با انتخاب گزینه مذکور پنجره زیر نمایش داده می توانید از ابزار جهت تعریف نوع فعالیت جدید می

  را انتخاب نمایید. "تایید"پس از درج نام و کد،گزینه 
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ویرایش و ایجاد تامین "کننده را از پنجره توانید، تامین در این حالت می تامین کننده از قبل تعریف نشده باشد: )2

  تعریف نمایید. "کنندگان کاال و خدمات

  بایستی ثبت گردد. "نوع فعالیت"و  "نوع پوشه"،  "کد"، "نام"بدین منظور اطالعات 
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درج اطالعات تکمیلی مربوط به فروشنده مانند کد اقتصادي، کد پستی و... را در صورت نیاز ثبت نماید. پس از درج اطالعات مورد 

  سازي اطالعات اقدام نمایید. نسبت به ذخیره نیاز و با استفاده از گزینه 

  

  م نمایید.توانید نسبت به حذف اطالعات ذخیره شده اقدامی با استفاده از ابزار 

  در این حالت ابتدا پیغام:

  

  شود:و سپس پیغام زیر نمایش داده می
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انتخاب تامین "را انتخاب نمایید. در این حالت اطالعات ذخیره شده در پنجره  سازي اطالعات، گزینه پس از ذخیره

  مشاهده خواهد شد. "کننده

  

  گردد.شده و تامین کننده در صفحه رسید خرید مشخص میبسته  "انتخاب تامین کننده"، پنجره با تایید گزینه 

  

الزم به ذکر است، در صورت عدم درج اطالعات تامین کننده هنگام ثبت رسید، می توانید زمان نرخ گذاري رسید اطالعات مربوطه 

  را وارد نمایید.

  شد.باتاریخ رسید به صورت پیش فرض،تاریخ سیستم بوده و توسط کاربر قابل ویرایش می
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  شرح رسید را در قسمت مربوطه درج نمایید. 

  

به صورت خودکار در رسید نمایش داده  "نوع رسید"و  "نام انبار"طور که در بخش رسید ایجاد سوابق عنوان گردید ؛همان

  .شوندمی

.  

                   0

  

اطالعات ثبت شده را تایید نموده و در  پس از تکمیل تمامی اطالعات مربوط به هر ردیف با انتخاب گزینه 

  استفاده نمایید.که عالوه بر تایید ردیف جاري، قصد اضافه نمودن ردیف جدیدي داشته باشید نیز از گزینه  صورتی

  توانید استفاده نمایید.جهت تایید نمودن اطالعات مربوط به هر ردیف، از منو امکانات و نیز نوار ابزار صفحه رسید نیز می
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  جهت تایید نمودن ردیف جاري:

  ctrl + B، کلیدهاي میانبر: ، نوار ابزار:  منو امکانات: 

  جهت تایید ردیف جاري و افزودن ردیف جدید:

 ctrl + A، کلیدهاي میانبر: ، نوار ابزار:  منو امکانات: 

ردیف انتخابی  چه ردیفی به اشتباه تایید شده و قصد حذف آنرا داشته باشید، می توانید با انتخاب گزینه چنان

 را حذف نمایید.

  توانید استفاده نمایید.جهت حذف نمودن اطالعات مربوط به هر ردیف، از منو امکانات و نیز نوار ابزار صفحه رسید نیز می

  ctrl+Deleteر: ، کلیدهاي میانب، نوار ابزار: 

از منو باالي صفحه ( استفاده از عبارت  استفاده از ابزار  توانید باپس از ثبت اطالعات، می

) نسبت به ذخیره سازي رسید اقدام   ctrl + Sو یا کلیدهاي میانبر "امکانات"از منوي   

  نمایید.

، اطالعات ذخیره خواهد شد و انتخاب گزینه شود. در صورت پس از انتخاب ابزار ذخیره، پیغام زیر نمایش داده می

  مجدد به صفحه تنظیم رسید منتقل خواهید شد. شود و در صورت انتخاب گزینه پیش نمایش چاپ رسید مشاهده می
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هاي مالی قبل ر و یا سالافزااطالعات تاریخ بعد از تاریخ نرم سازي اطالعات، تاریخ درج نشده باشد و یاکه هنگام ذخیرهدر صورتی

  شود:باشد، پیغام زیر مبنی بر عدم اعتبار تاریخ نمایش داده می

 

 رسید و تحویل مستقیم کاال

مستقیما تحویل (حواله) "هنگام ثبت رسید خرید کاال، عبارتی با نام 

نمایش داده می شود. مورد استفاده این عبارت زمانی است که کاال پس  "شود

شود. در صورت فعال نمودن این عبارت، قسمتی در رسید خرید کاال با احدها ارجاع شده و دیگر وارد انبار نمیاز خرید جهت استفاده به و

  شود.نمایش داده می "دریافت کننده کاال"نام

  

یید. اقدام نما "دریافت کننده کاال"توانید نسبت به تعیین می"جستجوي نام یا کد"و  "انتخاب از درخت"طریق  2در این حالت از 

  شود. نمایش داده می "1انتخاب تفصیل "، پنجره پس از انتخاب گزینه 
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  نکته !!!

فقط گروه  1در نسخه فعلی نرم افزار، امکان انتخاب تحویل گیرنده کاال، خارج از گروه کارکنان میسر نبوده و در پنجره انتخاب تفصیل 

  شود.کارکنان نمایش داده می
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  شود:تحویل گیرنده کاال هنگام ذخیره نمودن رسید پیغام زیر نمایش داده میدر صورت عدم انتخاب 
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  هاي دریافتیرسید هدایا و کمک

  زمانی استفاده خواهد شد که، کاالیی به عنوان کمک و یا هدیه تحویل موسسه گردد.  "هاي دریافتیهدایا و کمک"از رسید 

  دریافتی از مسیر زیر اقدام نمایید:جهت ثبت اطالعات مربوط به هدایا و کمک هاي 

ری کاال // ر�ید // �دایا و � �ی �یا��ی   �د��� کاال و �دمات// ن�ھدا

 

  باشد.می"خرید کاال"مشابه رسید  "هاي دریافتیهدایا و کمک"عملیات ثبت و تایید رسید

  تذکر !!!

  دریافت کاال به صورت امانی شامل این نوع رسید نخواهد بود.
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  رسید دریافتی از ستاد

گیرد. بدین معنا که همزمان مورد استفاده قرار می "دریافتی از ستاد"به منظور دریافت کاال توسط واحدهاي تابعه از ستاد، رسید 

دریافتی از "از مرکز ارسال کننده (ستاد)، در واحد تابعه نیز به صورت خودکار رسیدي با عنوان رسید "ارسال به واحد تابعه"با صدور حواله 

  به ثبت خواهد رسید.  "ستاد

  جهت صدور رسید مربوط به حواله هاي دریافتی از مسیر زیر اقدام نمایید:

  �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // ر�ید // �یا��ی از �تاد

 

است رسید مذکور تا زمانی که تایید با انتخاب عبارت دریافتی از ستاد، لیست انبارهاي موسسه نمایش داده می شود. الزم به ذکر 

باشد، لذا و صادر نشود، در کلیه انبارهاي تعریف شده در نرم افزار قابل مشاهده خواهد بود و نیز پیش نمایش چاپ آن فاقد نام انبار می

آن انبار تایید نمایید. در این حالت را در  "دریافتی از ستاد"باشد انتخاب و سپس رسید ابتدا انبار مورد نظر را که قصد ورود کاال در آن می

توان نسبت به تایید و صدور رسید مربوطه اقدام می شود. با انتخاب ابزار نمایش داده می "لیست رسیدهاي دریافتی از ستاد"پنجره 

  نمود.
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  شود.با تایید رسید در پنجره فوق پیغام مقابل نمایش داده می

  

 شود.پیغامی دیگر به منزله تایید مجدد نمایش داده میفوق،با توجه به تایید پیغام 
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ها نیز، هاي فوق، مجدد مراحل عنوان شده فوق بایستی تکرار گردد و در صورت تایید پیغامصورت عدم تایید هر کدام از پیغامدر 

  شود.صفحه پیش نمایش چاپ رسید نمایش داده می

  

   !!!نکته 

  شود. سال کننده، با نرخ نمایش داده میبعد از تولید سند حواله ارسالی به واحد تابعه مرجع در مرکز ار 2.0.6.0این رسید در نسخه 

 نرخ این رسید بنا به نیاز کاربر قابل ویرایش بوده تا در صورت وجود عوامل افزاینده/کاهنده امکان تغییر نرخ وجود داشته باشد.

 : ریز شرح به هیاول غامیپ تایید عدم صورت در و
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 :شد خواهد داده شینما ریز غامیپ       

 

 :لیذ شرح به فوق غامیپ دییتا عدم صورت در و ماند خواهد یباق نشده دییتا حالت در دیرس و شده بسته فوق غامیپ دییتا حالت در دیرس

  

 :شد خواهد داده شینما ریز غامیپ
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  شود و رسید دریافتی به ستاد برگشت داده خواهد شد.که در صورت تایید پیغام فوق پیغام زیرین نمایش داده می

  

ي رسیدهاي آماده ثبت سند قابل رویت الزم به ذکر است این رسید در ستاد تبدیل به رسید اصالح تعداد مقدار شده و در مرحله

  باشد.می

  رسید دریافتی از واحد

گیرد. بدین معنا مورد استفاده قرار می "دریافتی از واحد"د ، رسی"واحدهاي تابعه"از  "ستاد/واحد"به منظور دریافت کاال توسط 

از مرکز ارسال کننده (واحد تابعه)، در ستاد و واحدهاي تابعه دیگر (واحدهاي دریافت  "ارسال به واحد/ستاد"که همزمان با صدور حواله 

  خواهد رسید. به ثبت  "دریافتی از واحد"کننده کاال) نیز به صورت خودکار رسیدي با عنوان رسید

  جهت صدور رسید مربوط به حواله هاي دریافتی از مسیر زیر اقدام نمایید:

  �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // ر�ید // �یا��ی از وا�د
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 ، لیست انبارهاي موسسه نمایش داده می شود. الزم به ذکر است رسید مذکور تا زمانی که"دریافتی از واحد"با انتخاب عبارت

باشد، لذا ابتدا انبار مورد تایید و صادر نشود، در کلیه انبارهاي موجود قابل مشاهده خواهد بود و نیز پیش نمایش چاپ آن فاقد نام انبار می

لیست "را در آن انبار تایید  نمایید. در این حالت پنجره  "دریافتی از واحد"باشد انتخاب و سپس رسید نظر را که قصد ورود کاال در آن می

  توان نسبت به تایید و صدور رسید مربوطه اقدام نمود.می نمایش داده می شود. با انتخاب ابزار  "رسیدهاي دریافتی از واحد تابعه

 

  شود.جره فوق پیغام زیر نمایش داده میبا تایید رسید در پن

  

  شود.داده میبا توجه به تایید پیغام فوق، پیغامی دیگر به منزله تایید مجدد نمایش 
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ها نیز، کرار گردد و در صورت تایید پیغامهاي فوق، مجدد مراحل عنوان شده فوق بایستی تدر صورت عدم تایید هر کدام از پیغام

  شود.صفحه پیش نمایش چاپ رسید نمایش داده می

  

   !!!نکته 

  شود. مرجع در مرکز ارسال کننده، با نرخ نمایش داده میبعد از تولید سند حواله ارسالی به واحد تابعه  2.0.6.0این رسید در نسخه 

 نرخ این رسید بنا به نیاز کاربر قابل ویرایش بوده تا در صورت وجود عوامل افزاینده/کاهنده امکان تغییر نرخ وجود داشته باشد.

  :ریز شرح به هیاول غامیپ تایید عدم صورت در و
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  :شد خواهد داده شینما ریز غامیپ

 

  :لیذ شرح به فوق غامیپ دییتا عدم صورت در و ماند خواهد یباق نشده دییتا حالت در دیرس و شده بسته فوق غامیپ دییتا حالت در دیرس 

  

  :شد خواهد داده شینما ریز غامیپ
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  .شد خواهد داده برگشت کننده ارسال واحد به یافتیدر دیرس و شودیم داده شینما ریز غامیپ فوق غامیپ دییتا صورت در که

  

  باشدیم تیرو قابل سند ثبت آماده يدهایرس يمرحله در و شده مقدار تعداد اصالح دیرس به لیتبد واحد در دیرس نیا است ذکر به الزم
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  رسید برگشت از مصرف/توزیع

و مصرف و رسید و تحویل  باشد؛ به منظور برگشت کاالهاي مصرفی (که طی حواله توزیعگونه که از نام رسید مشخص میهمان

  استفاده خواهد شد. "رسید برگشت از مصرف/توزیع"مستقیم از انبار خارج شده اند) به انبار، از 

  از مسیر زیر اقدام نمایید: "برگشت از مصرف/توزیع"جهت صدور رسید 

  �د��� کاال و �دمات  //  ن�ھداری کاال   //  ر�ید  //  ���ت از ��رف/�وز�

 
 

  توجه !!!  

تعریف 1روند (اقالمی که در طبقه بندي کاال با کد اقالم مصرفی: اقالمی که بر اثر استفاده جزئی، تغییر وضعیت داده و یا کال از بین می

  می شوند.)

 

 

 

  حواله مرجوعی                رسید برگشت از مصرف/توزیع                                 

 

 انبار متقاضی فروشنده حواله رسید
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 "انتخاب انبار"که تعداد انبارهاي موسسه بیش از یک انبار باشد، پنجره در صورتی "برگشت از مصرف/توزیع"با انتخاب عبارت

  شود. در این حالت انبار مورد نظر را که کاال از آن خارج شده است انتخاب نمایید:نمایش داده می

  

  شود.مورد نظر صفحه رسید برگشت از مصرف/توزیع نمایش داده میپس از انتخاب انبار 
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، شرح و تاریخ رسید برگشت از مصرف/توزیع را درج نمایید، سپس نوع حواله اي که قصد "شرح و تاریخ"هاي مربوط به در قسمت

رسید و تحویل مستقیم "و  "حواله توزیع / مصرف"ذکر است تنها کاالهایی که طی هباشد را انتخاب نمایید. الزم باصالح و برگشت آن می

  تحویل واحدهاي سازمان شده اند قابلیت برگشت به انبار را خواهند داشت. "کاال

  

را فعال و چنانچه از رسید تحویل  که حواله مورد نظر از نوع توزیع و مصرف باشد، گزینه در صورتی

  را فعال نمایید. ستی گزینه مستقیم استفاده شده و قصد اصالح آن باشد نیز بای

باشد را در محل مشخص شده سریال حواله توزیع /مصرف و یا رسید و تحویل مستقیم مورد نظر که قصد برگشت/اصالح آن می

  د.)وارد نمایید.(سریال مربوط به رسید و حواله هاي صادره را می توانید از قسمت لیست رسید و حواله ها استخراج نمایی "سریال"با نام 

 فعال خواهد شد.   "مشاهده"در این حالت گزینه 

.............................   

اقالم خارج شده از انبار طی حواله توزیع و مصرف و یا رسید تحویل و مستقیم، در پنجره  با انتخاب گزینه 

 شوند:مقابل نمایش داده می
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ي مورد نظرکه قصد اصالح و برگشت آن تواند ردیف کاالو کاربر می فعال شده  "انتخاب"در این حالت گزینه 

  باشد را با استفاده از این گزینه به پنجره پایین منتقل نماید.به انبارمی

  

فعال  "تعداد"باشد، پس از انتخاب ردیف مورد نظر و انتقال آن به کادر پایین، قسمت مربوط به گونه که در تصویر نمایان میهمان

و به صورت پیش فرض تعداد کاالي خارج شده در این بخش بر اساس هر سه واحد سنجش نمایش داده خواهد شد. حال تعداد  شده

  واحد سنجش مورد نظر درج نمایید. کاالیی که بایستی به انبار عودت داده شود را در این قسمت بر اساس
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از انبار خارج شده اند نیز در یک رسید برگشت از مصرف مقدور ذکر است؛ عودت کاالهایی که طی حواله هاي مختلف الزم به

  خواهد بود. بدین منظور مجدد نوع خروج کاال و سریال مربوطه را انتخاب کرده و عملیات شرح داده شده را اجرا نمایید.

  
ش ردیف مورد نظر را در این حالت اطالعات قبلی در پنجره باال حذف و اطالعات جدید جایگزین می شود. مجدد در این بخ

  کلیک نمایید. حال ردیف جدید به ردیف هاي پنجره پایینی افزوده خواهد شد. انتخاب و بروي گزینه 
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که کاالي مورد نظر از قبل داراي توضیحات تکمیلی بوده باشد، در این بخش نیز توضیحات نمایش داده شده و توسط در صورتی

ها نیز توضیحات نمایش داده شده ذیل ردیف ضمنا با غیرفعال نمودن عبارت  کاربر نیز قابل ویرایش خواهد بود.

  حذف خواهند شد.

نسبت   "حذف ردیف انتخابی"توان با استفاده از ابزار زمانی که کاالیی به اشتباه انتخاب شده باشد؛ می

ده از انتخاب ابزار مذکور عملیات حذف ردیف انتخابی به حذف آن اقدام نمود. بدین جهت ابتدا ردیف مورد نظر را تعیین و سپس با استفا

  را انجام دهید.

) قابل برگشت نخواهند بود. 2.0.6.5همان گونه که در مطالب گذشته تذکر داده شده است، اقالم غیر مصرفی (در نسخه فعلی 

  واهد شد.غیر فعال خ که ردیف انتخابی کاربر از نوع اقالم غیر مصرفی باشد، گزینه لذا در صورتی
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پس از تکمیل اطالعات رسید برگشت از مصرف/توزیع (از جمله انتخاب کاالها، درج تعداد کاالهاي قابل عودت و...)، با استفاده از 

  شود:سازي رسید اقدام نمایید. در این زمان پیش نمایش چاپ رسید نمایش داده مینسبت به ذخیره گزینه 
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  به واحدرسید خرید و تحویل مستقیم 

  باشد.این نوع رسید تلفیقی از رسید خرید و تحویل مستقیم و رسید ارسالی به ستاد/واحد می

توان از در صورتی که کاالي خریداري شده در ستاد یا واحد مستقیما به واحدي دیگر ارسال شده و وارد انبار خریدار نگردد، می

  این نوع رسید استفاده نمود. 

  تحویل مستقیم به واحد از مسیر زیر اقدام نمایید: جهت صدور رسید خرید و

�����م � وا�د
ل 

�
ری کاال// ر�ید// ��ید و ��و   �د��� کاال و �دمات// ن�ھدا

 

 شود:در این حالت پنجره رسید به صورت زیر نمایش داده می

  



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  755صفحه

	 	

  .باشدرسیدها مینوان شده در سایر الزم به توضیح است؛ ثبت رسید مذکور نیز مشابه توضیحات ع

  

  

  فلوچارت مراحل ثبت حواله انبار کاال در نرم افزار نظام نوین مالی

  

   

 شروع

  تایید پیش نویس حواله

  تولید سند توسط سیستم

  رسیدگی اسناد
آیا نیاز به ثبت کد 

 اعتبار دارد ؟

ثبت کد اعتبار در سیستم 

تایید وصول مستندات سند توسط 

  دفترداري

آیا نیاز به ارسال 

سند به ستاد  

  ارسال سند به ستاد

  بایگانی سند

  ثبت پیش نویس حواله

  ویرایش حواله

  ویرایش سند

  تایید پیش نویس سند

حواله حذف آیا 

 گردد ؟می

  حذف حواله

8 

7 

5 

6 

4 

2 

  بله

  خیر

  تایید

3 

  تاییدعدم 

  تایید

  عدم تایید

  بله

  بله

  خیر

 پایان

 پایان

1 

  عدم تایید  خیر

  تایید
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  حواله

  حواله توزیع/مصرف

  شود. استفاده می "توزیع/مصرف"به منظور خارج نمودن کاال از انبار و تحویل آن جهت استفاده به پرسنل موسسه، از حواله 

 3.000.000ي صادره مربوط به اقالم مصرفی یا اقالم با ماهیت غیر مصرفی به ارزش کمتر که حوالهالزم به ذکر است؛ در صورتی

ي صادره مربوط به اقالم غیرمصرفی که گردد، ولی حوالهریال باشد؛ طی اسناد حسابداري مربوطه مستقیما به حساب هزینه منظور می

هاي ثابت منظور و براي این اقالم کارت ریال یا بیشتر از آن است، طی اسناد حسابداري جزء دارایی 3.000.000 ن معادل ارزش آ

   اموال صادر خواهند شد.

  از مسیر زیر اقدام نمایید: "توزیع و مصرف"به منظور صدور حواله 

  ف�د��� کاال و �دمات  //  ن�ھداری کاال  //  �وا� //  �وز�/��ر

 

  شود:، پنجره انتخاب انبار نمایش داده می"توزیع/مصرف"با انتخاب عبارت 
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  شود:نمایش داده می "حواله کاال"پس از انتخاب انبار مورد نظر، صفحه 

  

 مطالب گذشتهباشد را مشابه طرق عنوان شده در در این حالت ابتدا بایستی کاالیی که قصد توزیع (تحویل به متقاضی) آن می

  انتخاب نمایید.
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  هاي کشویی موجودکاال از فهرست گروه فرعیو  گروه اصلی، طبقهانتخاب. 

 

  

می توانید طبقه و گروه هاي مورد نظر را تعیین و سپس کاالهاي مورد نظر را از محل مشخص شده در با کلیک روي گزینه 

  نمایید .تصویر انتخاب 

 

 لیست انتخاب کاال را  توانید با انتخاب گزینه واره میها از درختجهت انتخاب طبقه و گروه ها از لیست:انتخاب گروه

 مشاهده و سپس گروه مورد نظر را انتخاب نمایید.
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  اقدام نمایید. پس از  تعیین گروه مورد نظر نسبت به انتخاب کاال از طریق توضیحات عنوان شده در قسمت قبل

 

  :لیست جستجو را مشاهده   توانید با انتخاب گزینه  ها از طریق جستجو میجهت انتخاب طبقه و گروهجستجوي گروه

 و سپس گروه مورد نظر را جستجو نمایید.
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  نمایید.پس از  تعیین گروه مورد نظر نسبت به انتخاب کاال از طریق توضیحات عنوان شده در قسمت قبل اقدام 

  :جستجوي مستقیم کاال 

را انتخاب کرده و سپس از طریق پنجره زیر  توانید ابتدا گزینه که کاالي خاصی را مد نظر داشته باشید نیز میدر صورتی

  نسبت به جستجوي کاالي مورد نظر اقدام نمایید. 

  

پذیر بوده و بدین منظور ابتدا مولفه مورد نظر را انتخاب کرده امکان "کد کاال"و  "نام کاال"طریق جستجو بر اساس  2جستجو به 

عملیات جستجو را آغاز نمایید. الزم  و سپس نام/کد کاال را در کادر مشخص شده تایپ نمایید، سپس با استفاده از گزینه 

اي خواهد بود که جستجو به گونهو سپس عبارت مورد نظر جهت جستجو ثبت شوند، نتیجه  *که ابتدا عالمت به توضیح است در صورتی

 ها وجود دارد نمایش داده خواهند شد. کلیه کاالهایی که عبارت درج شده در نام آن
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 کلیک نمایید.  در این حالت کاال را انتخاب نموده و سپس بر روي گزینه 

 :انتخاب "کلیک نمایید. در این حالت پنجره  به منظور انتخاب کاال از درخت ابتدا بر روي گزینه  انتخاب کاال از درخت

  توانید کاالي مورد نظر را انتخاب نمایید.مینمایش داده شده و  "کاال
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  توان کاال را بر اساس کد محلی انتخاب نمود.صورت نمایش داده شده در تصویر زیر می 2ثبت کد محلی: به 

 

کلیک نمایید  ، کافیست کد محلی را ثبت کرده و سپس بر روي عالمت اقدام نمایید "کد محلی کاال"که از قسمت در صورتی

و سپس کد محلی کاال  را فعال نموده  "کد محلی"که از قسمت زیرین نام کاال اقدام نمایید، ابتدا بایستی عبارت و در صورتی

  را در کادر مربوطه ثبت نمایید.

 :کد کاالي مورد  "کد محلی"ل بودن عبارت ابدین منظور با توجه به غیر فع ثبت کد سیستمی کاال ،

  د.نظر را در کادر مربوطه ثبت نمایی
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 :یکی از امکاناتی که در این قسمت وجود دارد قابلیت   انتخاب نام کاال از فهرست آخرین اقالم مورد استفاده

گرفته اند. به منظور مشاهده ها مورد استفاده قرار نمایش لیست مربوط به بیست قلم کاالیی است که در آخرین حواله

اقالم مذکور بر روي عالمت مشخص شده در تصویر کلیک نمایید. در این حالت لیست کاالهاي استفاده شده اخیر 

  شود.نمایش داده می

  

  !تذکر !!

  الزم به ذکر است هنگام صدور حواله، تنها کاالهایی نمایش داده می شوند که در انبار داراي موجودي باشند. 

پس از انتخاب کاال، در قسمت مربوط به تعداد، تعداد کاالي مورد نظر جهت صدور حواله را بر اساس یکی از واحدهاي سنجش 

  موجود ثبت نمایید.

  

، از اطالعات موجود استفاده "سیستم بررسی وضعیت کاال"توانید با فعال نمودن عبارت جهت بررسی موجودي کاالي مربوطه، می

  نمایید.
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  دهد.دي: موجودي فعلی کاال در انبار را نمایش میموجو

  باشد که تا کنون طی رسید به انبار وارد شده است.رسید: تعداد کاال می

  باشد که تا کنون طی حواله از انبار خارج شده است.حواله: تعداد کاال می

  باشد.باشد که طی حواله جاري قصد خروج آن میجاري: تعداد کاال می

 ماند.باشد که پس از صدور حواله جاري در انبار باقی میاد کاال میمانده: تعد

 توان با انتخاب گزینه که حواله مورد نظر شامل کاالهاي متعددي باشد میپس از درج اطالعات فوق، در صورتی

 ، اطالعات مربوط به ردیف جاري را تایید و ردیف جدیدي را ایجاد نمود.و یا ابزار

در منو امکانات و نیز کلیدهاي  توانید از عبارت هاي عنوان شده، میوه بر گزینهبدین منظور عال

  هاي پیشین نیز توضیح داده شد:طور که در بخشاستفاده نمایید. همان Ctrl+Aمیانبر 

از منو امکانات  ، عبارت ، ابزارتوان از گزینه  جهت تایید ردیف انتخابی می

  استفاده نمایید.Ctrl+Oو نیز کلیدهاي میانبر 

از منو  ، عبارت  ، ابزار توان از گزینه منظور حذف ردیف انتخابی میبه

  استفاده نمود.Ctrl+Deleteامکانات و نیز کلیدهاي میانبر 

 اقدام نمایید. "دریافت کننده کاال"پس از درج اطالعات فوق، نسبت به انتخاب دریافت کننده کاال  از محل مربوط به 
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  می توانید دریافت کننده کاال را انتخاب نمایید. "جستجوي نام یا کد"و  "انتخاب از لیست"طریق  2به 

جهت تعیین نمودن دریافت کننده کاال  "1انتخاب تفصیل "،پنجره انتخاب از لیست: بدین منظور با انتخاب گزینه  -1

 روه کارکنان انتخاب شود.شود. توجه نمایید تحویل گیرنده کاال بایستی از گنمایش داده می

  

  

جهت جستجوي دریافت کننده کاال نمایش  "جستجو"، پنجره جستجوي نام یا کد: بدین منظور با انتخاب گزینه  -2

  شود.داده می
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  شرح حواله

  :شرح حواله را در محل مربوطه ثبت نمایید

  

  تاریخ حواله

 تاریخ حواله به صورت پیش فرض، تاریخ روز ثبت شده است. 

 

شوند. همان به صورت خودکار در حواله نمایش داده می "نوع حواله"و  "انبار"با انتخاب نوع حواله و انبار، فیلدهاي مربوط به 

  باشند.نمایید اطالعات درج شده در این دو بخش غیر قابل ویرایش میطور که مشاهده می
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و یا  "امکانات"از منوي   ( استفاده از عبارت پس از ثبت کلیه اطالعات، با استفاده از ابزار

  شود:)، نسبت به ذخیره سازي حواله اقدام نمایید. در این حالت پیغام زیر نمایش داده میCtrl+Sکلیدهاي میانبر 

  



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  768صفحه

	 	

  

  .شودچاپ حواله نمایش داده میپس از ذخیره نمودن حواله و تایید پیغام فوق، صفحه پیش نمایش 
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 حواله ارسال به واحد تابعه

  شود. بدین منظور از مسیر زیر اقدام نمایید:میاستفاده  "ارسال به واحد تابعه"به منظور ارسال کاال به واحدهاي تابعه، از حواله 

  �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // �وا� // ارسال � وا�د ���ه

 

نمایش داده  "حواله کاالي تحویلی به واحدهاي تابعه"پس از انتخاب انبار مورد نظر، صفحه  "ارسال به  واحد تابعه"با انتخاب عبارت 

  شود:می
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تفصیل یک "چون باشد. توضیحات مربوط به درج اطالعاتی هممی"توزیع/مصرف"ثبت اطالعات در این نوع حواله نیز مشابه حواله 

  باشد:به شرح زیر می "واحد تحویل گیرنده کاال"و  "یرنده کاالبراي واحد گ

 :بایستی نام واحد تحویل 1با توجه به نیاز درج نام واحد گیرنده به عنوان تفصیلی  تفصیل یک براي واحد گیرنده کاال ،

 گیرنده کاال در این قسمت مشخص گردد.

  

 ساخته شود: 1حساب تفصیلی  "اشخاص حقوقی دولتی"بایست نام واحد تابعه را از مسیر زیر در گروه بدین منظور ابتدا می 

  1حساب تفصیلي  //ھا ساخت حساب //دفترداري  //مدیریت مالي 

 اقدام نمایید.با توجه به نسبت به  انتخاب شخص تحویل گیرنده کاال "جستجوي نام یا کد"و  "انتخاب از درخت"سپس به دو طریق 

  اند، در این بخش تنها به توضیح روش انتخاب از درخت خواهیم پرداخت.شرح داده شده پیشتراینکه روش هاي نامبرده 

  شود.نمایش داده می "1انتخاب تفصیل "پنجره  با انتخاب گزینه 
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 مایید.را انتخاب ن در این حالت نام تفصیلی مورد نظر را انتخاب و ابزار 

 :واحد دریافت کننده کاال بایستی انتخاب گردد. 3در ین بخش نام و شناسه مرکز (تفصیل  واحد تحویل گیرنده کاال ( 

  

نسبت به تعیین واحد تحویل گیرنده کاال اقدام  "جستجوي نام یا کد"و  "انتخاب از درخت"طریق ؛  2توانید از بدین منظور نیز می

 نمایید. 

 :شود.نمایش داده می ")3انتخاب شناسه مرکز(تفصیل "پنجره  با انتخاب گزینه  انتخاب از درخت  



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  772صفحه

	 	

  

 کلیک نمایید. در این حالت ابتدا نام واحد مورد نظر را انتخاب و سپس بروي گزینه 

 :شود.نمایش داده می "جستجو"پنجره  با انتخاب گزینه  جستجوي نام یا کد 
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  تواند صورت گیرد. در این حالت جستجوي شناسه مرکز بر اساس نام شناسه و کد شناسه می

  نکته !!!

نمایید، به منظور کنترل انتخاب شناسه مرکز صحیح، نسبت به انتخاب شناسه مرکز اقدام می "جستجوي نام یا کد"که از طریق در صورتی 

  گردد شناسه مرکز را با استفاده از درختواره انتخاب نمایید.ا پیشنهاد میپس از جستجو به کد شناسه مربوطه دقت نمایید. لذ
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و یا  "امکانات"از منوي   ( استفاده از عبارت پس از ثبت کلیه اطالعات، با استفاده از ابزار 

  شود:داده می)، نسبت به ذخیره سازي حواله اقدام نمایید. در این حالت پیغام زیر نمایش Ctrl+Sکلیدهاي میانبر 
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  .شودپس از ذخیره نمودن حواله و تایید پیغام فوق، صفحه پیش نمایش چاپ حواله نمایش داده می
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  حواله ارسال به ستاد

  شود. بدین منظور از مسیر زیر اقدام نمایید:استفاده می "ارسال به ستاد"به منظور ارسال کاال از واحدهاي تابعه به ستاد، از حواله 

  �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // �وا� // ارسال � �تاد

 

  شود:نمایش داده می "حواله کاالي تحویلی به ستاد"پس از انتخاب انبار مورد نظر، صفحه  "ارسال به ستاد"با انتخاب عبارت 
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وت که تحویل گیرنده کاال، شخص انباردار باشد، با این تفامی"توزیع/مصرف"ثبت اطالعات در این نوع حواله نیز مشابه حواله 

  ستاد خواهد بود.

  

و یا  "امکانات"از منوي   (استفاده از عبارت پس از ثبت کلیه اطالعات، با استفاده از ابزار 

  شود:)، نسبت به ذخیره سازي حواله اقدام نمایید. در این حالت پیغام زیر نمایش داده میCtrl+Sکلیدهاي میانبر 

  

  .شودذخیره نمودن حواله و تایید پیغام فوق، صفحه پیش نمایش چاپ حواله نمایش داده می پس از
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  جابجایی کاال

استفاده نمود. جهت  "جایی کاالهجاب"توان از عبارتجایی کاال صورت گیرد. بدین منظور میگاهی نیاز است بین دو انبار، جابه

  اقدام نمایید:دسترسی به این عبارت از مسیر زیر 

 �د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // �وا� // جا�جا�ی کاال

 

  شود:و نام انبار مبدا (ارسال کننده کاال)، پنجره حواله جابجایی کاال نمایش داده می "جابجایی کاال"پس از انتخاب عبارت 
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  افزار بوده و امکان تغییر آن توسط کاربر وجود دارد.نرمفرض، تاریخ روز صورت پیششود، تاریخ بهطور که مشاهده میهمان

  در این صفحه نام سه انبار وجود دارد: 

 انبار مبدا ( انبار ارسال کننده کاال ) -1

 
 انبار مقصد ( انبار دریافت کننده / متقاضی کاال ) -2

 
 تعریف شده باشد ) 99انبار بین راهی ( انباري که با همین نام و کد  -3

 

  راهی انبار بین

ذکر است شود. الزم بهانبار بین راهی، جهت نگهداري اطالعات مربوط به کاالهاي بین راهی دو انبار مبدا و مقصد ایجاد می

تعریف شود. جهت جلوگیري از اختالل در پردازش  "99"و با کد  "بین راهی"طور که در باال اشاره شد، بهتر است نام این انبار همان

  ثبت نگردد. –انبار بین راهی  –اي در این انبار اطالعات، بهتر است هیچ رسید و حواله

  شود:مراحل استفاده از این حواله، به صورت زیر انجام می

  داده شده است، انتخاب نمایید: توضیح پیشترابتدا کاال / کاالهاي مورد نظر را با استفاده از ابزارهایی که  -الف 
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 جستجو با استفاده از طبقات کاال -1

 اي )جستجو با استفاده از طبقات کاال ( به صورت مستقیم و طبقه -2

 جستجو با استفاده از کد محلی کاال -3

 واره و جستجوي مستقیم کاالجستجو با استفاده از درخت -4

 قلم استفاده شده  10جستجو با استفاده از لیست  -5

  !!! نکته

  شوند.تنها اقالمی که در انبار مبدا داراي موجوي باشند، در جستجوي کاال نمایش داده می 

  فعال نمایید. "سیستم بررسی وضعیت کاال"را در قسمت  جهت مشاهده موجودي کاالي انتخاب شده، گزینه 

.........................   

  برگ درخواست کاال، در قسمت مربوطه وارد نمایید:تعداد کاالي مورد نیاز انبار مقصد را طبق  -ب 

  

در این حالت پیغام زیر مشاهده پس از تعیین انبار بین راهی و انبار مقصد، تاریخ را تنظیم و اطالعات را ذخیره نمایید،   -ج 

  شود:می
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  شود:داده میبا تایید پیغام فوق، پیغام زیر و در صورت عدم تایید، مجددا صفحه جابجایی کاال نمایش 

 

  باشد:چاپ حواله به صورت زیر می

  

  شود. منتقل می "هاي تایید نشدهحواله"این حواله به قسمت 
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  قابل مشاهده است. "رسیدهاي تایید نشده"در قسمت  "رسید جابجایی"پس از تایید حواله، 

  

  باشد:و پس از تایید رسید، چاپ آن به صورت زیر می
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  نکته !!!

 شناسه تولید، شماره ثابتی است که از ابتداي فرآیند تولید حواله و رسید، به آن اختصاص داده می شود و امکان پیگیري را به کاربر، حتی

  دهد. پیش از تایید و اختصاص یافتن شماره سریال به حواله و رسید می
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  حواله اصالح تعداد/مقدار

توان می"حواله اصالح تعداد/مقدار"با استفاده از تعدادي بیش از واقعیت ثبت و صادر شده باشد، که رسید انبار از لحاظ زمانی

 نسبت به اصالح موجودي آن رسید اقدام نمود.

  باشد: صدور حواله اصالح تعداد/مقدار از مسیر زیر امکان پذیر می

 ار�د��� کاال و �دمات // ن�ھداری کاال // �وا� // اصالح �عداد/�قد

 

  شود:نمایش داده می "انتخاب رسید"پنجره "اصالح تعداد/مقدار"با انتخاب عبارت  
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باشد را تعیین نمایید. به منظور انتخاب انبار و نوع رسید ابتدا روي نام انبار، نوع و شماره سریال رسیدي که قصد اصالح آن می

  کلیک نموده تا لیست مربوطه نمایش داده شود. گزینه 

.......    

صفحه حواله اصالح تعداد/مقدار نمایش داده پس از تعیین انبار، نوع رسید و سریال مربوطه و با انتخاب گزینه 

  خواهد شد:
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  شود:، پیغام زیر نمایش داده می"انتخاب رسید"در پنجره  انباردر صورت عدم انتخاب 

  

  شود:، پیغام زیر نمایش داده می"انتخاب رسید"در پنجره  نوع رسیددر صورت عدم انتخاب 
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  شود:، پیغام زیر نمایش داده می"انتخاب رسید"در پنجره  سریال و یا شناسه رسیددر صورت عدم درج 

  

  :شودکه سریال رسید ثبت شده در نرم افزار وجود نداشته باشد، پیغام زیر نمایش داده میدر صورتی

  

د کاالیی که به صورت مازاد در رسید ثبت شده است را درج نمایید. به عنوان مثال اگر بایستی تعدا "تعداد"در قسمت مربوط به 

واحد و  20تعداد  "صندلی انتظار"واحد باشد و به اشتباه ؛  4به انبار از قرار هر کاال  "فرش دستباف"و  "صندلی انتظار"ورودي کاالهاي 

واحد نیز از  1واحد از صندلی انتظار و  16شد. حال جهت اصالح بایستی، واحد در رسید مربوطه ثبت شده با 5تعداد  "فرش دستباف"

هاي صحیح از صفحه حواله اصالح درج و نسبت به حذف ردیف "تعداد"فرش دستباف را اصالح نمود. تعداد مربوطه را در محل یاد شده 

  تعداد/مقدار اقدام نمایید.
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در منو امکانات و یا استفاده از کلیدهاي  "تایید"و یا عبارت  (ابزار  پس از درج تعداد، با استفاده از گزینه 

  ) تعدا کاالي ردیف مربوطه را تثبیت نمایید. Ctrl+Oمیانبر 

  هاي صحیح را حذف نمایید:توانید ردیفصورت می 2به 

استفاده نمایید. در این  : ابتدا بر روي ردیف مورد نظر کلیک کرده و سپس از ابزار  - 1

  حالت براي حذف هر ردیف بایستی عملیات فوق را انجام دهید.

با  باشند حذف خواهند شد.هایی که فاقد تعداد می، کلیه ردیف: با انتخاب گزینه  - 2

  هایی که بایستی اصالح شوند در حواله باقی خواهند ماند.انجام عملیات حذف، تنها ردیف

در منو امکانات و یا استفاده از  "ذخیره"(عبارت  پس از اطمینان از ثبت کلیه اطالعات مورد نیاز، با استفاده از ابزار 

  سازي رسید اقدام نمایید.) نسبت به ذخیرهCtrl+S کلیدهاي میانبر

اطالعات تایید "ن حواله در مرحله که تعداد کاالیی بیش از رسید مربوطه ثبت شود، این اطالعات ذخیره شده، اما ایدر صورتی

  شود:شود و پیغام زیر مشاهده میتایید نمی "نشده
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 "اصالحیه"باشد، ذیل ردیف هاي ثبت شده، عبارت با توجه اینکه حواله اصالح تعداد و مقدار به منظور اصالح نمودن رسید ها می

  باشد.قابل مشاهده می

  

  شود:نمایش داده می پس از ذخیره نمودن حواله، پیغام زیر
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  نکته !!!

با عبور سند حسابداري رسید مورد نظر (رسیدي که براي اصالح آن، حواله اصالح تعداد/مقدار صادر نموده اید) از مرحله شناسایی کد 

رل اسناد حسابداري   قابل  حواله اصالح تعداد و مقدار صادر شده در مسیر: مدیریت مالی // سیستم رسیدگی // رسیدگی اسناد  // کنت اعتبار،

  رویت خواهد بود. 

  نکته !!!

  امکان تولید این حواله جهت تمام رسیدها وجود دارد. 

  حواله مرجوعی

مورد  "حواله مرجوعی"به منظور عودت و مرجوع نمودن کاالي دریافتی (خریداري شده و...) به تامین کننده (فروشنده و...)، 

  استفاده قرار خواهد گرفت. 

  از مسیر زیر اقدام نمایید: "حواله مرجوعی"صدور  جهت

ری کاال // �وا� // ���و�ی  �د��� کاال و �دمات// ن�ھدا
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 حواله مرجوعیرسید برگشت از مصرف                                             

  شود:با انتخاب این گزینه، پنجره زیر نمایش داده می

  

 "رسید برگشت از مصرف"و  "رسید خرید"شود، صدور حواله مرجوعی فقط از محلطور که در تصویر زیر مشاهده میهمان

  پذیر است.امکان

  

(عودت خرید  "حواله مرجوعی"تایید نموده تا پنجره پس از تعیین انبار و شماره سریال رسید خرید/برگشت از مصرف، اطالعات را 

  کاال) نمایش داده شود:

 حواله رسید
 فروشنده انبار متقاضی
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  باشند.اطالعاتی از قبیل نام کاال، تاریخ، نوع حواله و نام انبار غیر فعال و غیر قابل ویرایش می

ي فعال گردد، اطالعات تعدادي از قبیل موجود "سیستم بررسی وضعیت کاال"در قسمت  که گزینه در صورتی

  شود.فعلی، تعداد رسید (ورودي) و تعداد حواله (خروجی) نمایش داده می

هاي اضافی را یکی یکی با استفاده توانید ردیفکه رسید داراي چند ردیف باشد، اما فقط یک کاال باید مرجوع گردد، میدر صورتی

هاي بدون تعداد را به صورت یکجا حذف با وند، ردیفهاي که باید مرجوع شیا بعد از ورود اطالعات تعدادي سایر ردیف از گزینه 

  نمایید. استفاده از گزینه 

  باشد.سایر مراحل همانند حواله اصالح تعداد / مقدار می
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  حواله هدایا

  به منظور اهداي کاالهاي موجود در انبار به واحدهاي دیگر از مسیر زیر و حواله هدایا استفاده خواهد شد.

یا�د��� کاال و  ری کاال//�وا�// �دا   �دمات// ن�ھدا

 

  شود:در این حالت پنجره حواله هدایا به صورت زیر نمایش داده می
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  باشد.میالزم به توضیح است؛ نحوه ثبت حواله هدایا نیز مشابه حواله ارسالی به واحد 

  شمارش

هاي انبار، تحت افزار، از شمارش فیزیکی موجوديدر پایان هرسال مالی جهت تطبیق موجودي انبار با اطالعات ثبت شده در نرم 

  عنوان انبارگردانی استفاده خواهد شد.

افزار رسید اضافه یا افزار و انبار بعد از سه مرحله شمارش نهایی شده و در نرمپس از شمارش کاال، مغایرت هاي موجود بین نرم

  حواله کسر انبار صادر خواهد شد.

  طالعات انبارگردانی، به صورت خودکار در نرم افزار محاسبه و ثبت خواهد شد. کلیه موارد فوق پس از ثبت ا

  شمارش کاال            

  استفاده نمایید: "شمارش کاال"افزار از مسیر زیر گزینه و انتخاب عبارت به منظور ثبت اطالعات اولیه شمارش انبارگردانی در نرم

  ش�د��� کاال و �دمات / ن�ھداری کاال / �مار

  

  نمایش داده خواهد شد: "انتخاب انبار"، پنجره "شمارش کاال"با این انتخاب عبارت 



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  796صفحه

	 	

  

  شود:در پنجره فوق و با انتخاب انبار مورد نظر، صفحه شمارش کاال براي انبار مرکزي نمایش داده می

  

  باشد:با توجه به پیغام نمایش داده شده در صفحه شمارش کاال، موارد زیر قابل شرح می

  

  شود.، پیغام دیگري مبنی بر عدم تکمیل سیستم شمارش کاال نمایش داده می"خیر"در صورت انتخاب گزینه  )1
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  پس از تایید پیام فوق، پنجره شمارش کاال بسته خواهد شد.

  شود.فعال شدن انبار در سال مالی نمایش داده می، پیغام دیگري مبنی بر غیر"بلی"در صورت انتخاب گزینه  )2

  

سازي انبار در سال مالی مورد نظر فعاله زیر به منظور وارد کردن کد غیرنجرپدر پیغام فوق،  "بلی"ورت انتخاب گزینه در ص

  پنجره شمارش بسته خواهد شد. "خیر"و در صورت انتخاب گزینه  دشونمایش داده می

  

فوق، پیغام زیر به منظور تایید ثبت کد،  ) و تایید پیغام26691149پس از درج کد (به عنوان مثال مطابق با تصویر فوق: 

  نمایش داده خواهد شد:



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  798صفحه

	 	

  

فعال خواهد شد و امکان ثبت  95در صورت عدم تایید پنجره شمارش کاال بسته شده و در صورت تایید شمارش کاال در سال 

  از کاربر سلب خواهد شد. 95رسید و حواله در سال 

هاي هشدار به صورت ذیل ظاهر بسته شدن انبارها پیش از تایید رسیدهاي موجود پیغام به بعد و به منظور جلوگیري از 2073از ورژن 

  شود.می

، لذا تا قبل از تایید و یا حذف است شمارشدر انبار انتخاب شده جهت  رسید و یا حواله تایید نشده وجود به جهت م ذیلپیغا به عنوان نمونه:

  امکان بستن انبار و شمارش وجود ندارد.آنها 

  

رسید خرید و تحویل مستقیم به  "و یا  "حواله ارسال به واحد تابعه"که صورت گیرد  هاشمارش کاال درهر یک از انبار چنین در صورتی که هم

نشده قابل مشاهده است اما تایید ، دریافتی از واحدو یا  رسیدهاي دریافتی از ستاددر  دریافت نموده باشد واز ستاد و یا واحد دیگر    "واحد

  شود.می شان دادهدر هر یک از انبارها ن ،و بستن انبار باشد، پیغام ذیل در هنگام شمارش
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است که کاربر آگاهانه به  توانید به ادامه فرایند شمارش کاال در انبار انتخاب شده بپردازید و این بدان معنیمی "بلی"در صورت انتخاب گزینه 

  باشد.رسیدهاي دریافتی از ستاد و یا دریافتی از واحد، مربوط به این انبار نمیو است فرایند شمارش کاال پرداخته 

  . باشد ها صورت نگرفتهانبارمیفرایند شمارش کاال براي تما ست کهپذیر اتنها تا زمانی امکان "بلی"انتخاب گزینه  نکته:

وجود  از ستاد و یا واحد دیگر  "رسید خرید و تحویل مستقیم به واحد "ا و ی "حواله ارسال به واحد تابعه" صورتی که رسید تاپید نشده مربوط بهدر

  شود.می صورت ذیل نمایش دادهبه  پیغام فوقداشته باشد و تنها یک انبار بسته نشده موجود است  

  

رسید دریافتی از واحد  بایستمی افزار نظام نویناربر نرمو کحذف شده  "خیر"و  "بلی"نمایید در این پیغام گزینه گونه که مشاهده میهمان

  و یا ستاد را در تنها انبار باز موجود تایید نموده و یا برگشت دهد، و سپس فرایند شمارش را براي این انبار انجام دهد.

ر پس از فعال سازي کلیه اقالم داراي گردش در انبار به صورت پیش فرض نمایش داده خواهد شد و امکان اضافه نمودن اقالم دیگ

  به لیست جاري وجود دارد:


