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پیش از ارائه توضیحات در مورد نحوه کارکرد این بخش، به ارائه توضیحاتی در خصوص ابزارهاي مشاهده شده پرداخته خواهد 

  شد.

  شود:گونه که در منوي امکانات مشاهده میهمان
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  هاي زیر وجود دارد:با فرمت امکان اخذ خروجی و ذخیره سازي اطالعات -

  

باشد. در این صورت پنجره انتخاب کاال نمایش پذیر میامکان» ctrl+A«از طریق افزودن یا  افزودن کاالي جدید به لیست -

  داده خواهد شد:

  

امکان انتخاب کاال و درج تعداد همانند ثبت رسید و حواله وجود دارد. با توجه به اینکه اطالعات وارد شده فعلی در انبار مورد نظر 

  اضافه انبار صادر خواهد شد. دیاست، بابت این اقالم رس ثبت نشده

   "حذف"فرض وجود ندارد و از ابزار امکان حذف اطالعات نمایش داده شده به صورت پیش حذف کاال از لیست: -

  تنها براي حذف کاالهاي جدید ثبت شده در لیست جاري کاربرد استفاده خواهد شد.
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پردازش اطالعات شمارش "هاي احتمالی از ابزار ظور پردازش اطالعات و محاسبه مغایرتبه من :پردازش اطالعات شمارش کاال -

  استفاده خواهد شد.   "کاال

غیر فعال سازي سیستم "مرحله شمارش کاال، با استفاده از ابزار  3پیش از انجام و ثبت نهایی  غیرفعال نمودن شمارش کاال: -

صورت شمارش نهایی شده و قابل ویرایش و حذف دارد. در غیر این امکان غیرفعال نمودن شمارش وجود  "شمارش

  نخواهد بود. 

. ابزار مناسب جهت تایید شد نکته: پس از درج اطالعات مربوط به هر ردیف با انتخاب ردیف بعدي، اطالعات ردیف جاري تایید خواهد -

تایید اعداد ثبت شده و یا عدم درج اعداد مورد نظر، باشد. در نظر داشته باشید، در صورت عدم می اطالعات یک ردیف گزینه  

اطالعات وارد شده به صورت صفر در نظر گرفته شده و در صورت وجود موجودي در نرم افزار، حواله کسر انبار صادر و موجودي 

  را صفرخواهد نمود.

اطالعات مربوط به مرحله اول شود، ستون شمارش اول، جهت ورود گونه که در تصویر زیر مشاهده میهمان ثبت شمارش: -

  باشد:فعال می
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هاي احتمالی محاسبه خواهد شد، در صورت وجود مغایرت، پس از درج اطالعات شمارش اول و پردازش اطالعات جاري، مغایرت

ستون ، نهایی شده باشدافزار یکسان میهایی که اطالعات وارد شده با اطالعات نرمصورت ردیفشمارش دوم فعال خواهد شد، در غیر این

  :10و  5، 2، 1هاي فعال خواهد شد، همانند ردیف» نهایی شده« 
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افزار در ستون مغایرت ثبت شده است. بعد از ثبت اطالعات هاي موجود بین اطالعات ثبت شده و نرمبا توجه به تصویر فوق، مغایرت

  که:شمارش دوم نیز، در صورتی

  نداشته باشد؛ بین شمارش دوم و اول مغایرتی وجود  -

  افزار پیش از شمارش، مغایرتی وجود نداشته باشد؛ بین شمارش دوم و اطالعات اولیه ثبت شده در نرم -

  صورت شمارش سوم فعال خواهد شد.هاي مذکور نهایی خواهد شد. در غیر اینردیف

  نمایش داده خواهد شد:شمارش سوم نیز همچون سایر مراحل بوده با این تفاوت که بعد از پردازش پیام زیر 
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در صورت عدم تایید، جهت ثبت اطالعات مرحله سوم مجددا پنجره فعال خواهد شد و در صورت تایید پیام زیر نمایش داده 

  شود:می

  

در صورت تایید، جهت ثبت اطالعات مرحله سوم مجددا پنجره فعال خواهد شد و در صورت عدم تایید شمارش کاال نهایی خواهد 

  شد.
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  باشد.رسید اضافه انبار از مسیر زیر جهت ثبت تامین کننده و نرخ اقالم موجود در رسید مذکور، قابل مشاهده می

ری / ر�ید / ر�ید اضا� ا�بار   �د��� کاال و �دمات / �خ �ذا

  

گذاري و تامین کننده مطابق با بایست نرخ باشد، میمیبا توجه به اینکه اقالم پایان دوره از آخرین خریدهاي ثبت شده یا نشده 

  مستندات تعیین و ثبت گردد.

سند حواله کسر انبار نیز پس از صدور سند و نهایی نمودن اسناد رسیدهاي مرجع، با انتخاب حواله هاي آماده ثبت سند، صادر 

  ها اقدام نمایید.توانید از مسیر زیر و انتخاب گزینه لیست رسید و حوالهخواهد شد. جهت مشاهده حواله مذکور می

  و �وا� یدر�  ��ت�  /�ی کاال�د��� کاال و �دمات / ��ارش
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باشد، که در نهایت پس از فرض صادر کننده آن بوده در مرحله سوم شمارش کاال میتحویل گیرنده حواله مذکور به صورت پیش

، در دفاتر مالی اصالح شده و با استفاده از سند اصالحی هاي الزم در خصوص علل وجود کسر در اطالعات ثبت شده تعیین تکلیفبررسی

  خواهد شد.

 اطالعات تایید نشده

  هاي صادر شده از قسمت نگهداري کاال در این قسمت وجود دارد.امکان تایید رسید و حواله

 رسیدهاي تایید نشده

  مسیر زیر نسبت به تایید این رسید اقدام نمایید:با ذخیره نمودن اطالعات رسیدها (به عنوان مثال رسید ایجاد سوابق کاال)، از 

  �د��� کاال و �دمات // اطالعات �� �شده // ر�ید�ی �� �شده

 

 شود.نمایش داده می "لیست رسیدهاي تایید نشده"پنجره  "رسیدهاي تایید نشده"با انتخاب عبارت 

  مسیر عنوان شده تایید خواهند شد.افزار، از توجه داشته باشید؛ کلیه رسیدهاي ثبت شده در نرم
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  با استفاده از پنجره فوق امکانات زیر قابل انجام خواهند بود:

   کلیدهاي میانبر   : تایید رسید با استفاده از ابزار)Ctrl+O ( 

  کلیدهاي میانبر   : ویرایش رسید با استفاده از ابزار)Ctrl+E 

( 

   حذف رسید با استفاده از ابزار :  

 یید رسیدتا

نسبت به تایید رسید اقدام  توانید با استفاده از ابزار که از صحت اطالعات ثبت شده در رسید اطمینان داشته باشید، میدر صورتی

  شود:نمایید. در این حالت پیغام زیر نمایش داده می



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  809صفحه

	 	

  

شود و در صورت انتخاب پیش نمایش چاپ رسید به منزله تایید رسید نمایش داده می  در صورت انتخاب گزینه 

  شود.نمایش داده می "لیست رسیدهاي تایید نشده"مجدد پنجره  گزینه 

  شود:پس از تایید رسید، پیش نمایش چاپ آن نیز نمایش داده می
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 ویرایش رسید

 توانید از ابزار مودن ردیف و یا ویرایش ردیفی در رسید باشد، میکه نیاز به اضافه نمودن ردیف،حذف ندر صورتی

  شود:نمایش داده می "ویرایش رسید"استفاده نمایید. در این حالت صفحه 

  

  فعال باشد. هاي ثبت شده از قبل بایستی عبارت منظور حذف و یا ویرایش ردیفبه
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 حذف رسید

استفاده نمایید. در این حالت پیغام زیر  توانید از ابزار داشته باشید، میکه قصد حذف نمودن رسیدي را در صورتی

  شود:نمایش داده می

  

نمایش  "لیست رسیدهاي تایید نشده"مجدد پنجره  پیغام زیر و با انتخاب گزینه  با انتخاب گزینه 

  شود.داده می
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 شود.استفاده می منظور بازخوانی نمودن اطالعات از ابزار : به  -1

انجام شده باشد و  "لیست رسیدهاي تایید نشده"که تنظیماتی در پنجره : در صورتی  -2

 شود.استفاده می "پاك کردن اطالعات پنجره"نیاز به بازگرداندن به حالت اولیه تنظیمات باشد، در منو امکانات از ابزار 

،در منو "دهلیست رسیدهاي تایید نش"منظور ذخیره نمودن اطالعات پنجره : به  -3

  هاي زیر قابل انجام خواهد بود.سازي با فرمتشود. ذخیرهاستفاده می "ذخیره"امکانات از ابزار 

 

توانید که رسید قبل از تایید، نرخ گذاري شده باشد، در این مرحله می: در صورتی  -4

 شد. استفاده خواهد Ctrl+Pهاي میانبر و یا کلید نسبت به چاپ رسید با نرخ از ابزار 

 Ctrl+Shift+Pو یا کلیدهاي میانبر  : به منظور چاپ رسید؛ از ابزار   -5

  شود.استفاده می

  نکته !!!

  که توسط کاربر تایید نشوند داراي شماره سریال نخواهند بود.رسیدهاي ثبت شده، تا زمانی
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 نکته !!!

  نمایش داده می شود. "تایید نشده"پیش نمایش چاپ رسیدها تا زمانی که رسید تایید نشده باشد، با شماره 

 هاي تایید نشدهحواله

افزار از هاي ثبت شده در نرمباشد. تایید کلیهء حوالهاي میمرحله 2ها نیز مشابه رسیدها توجه داشته باشید؛ ثبت و تایید حواله

  پذیر خواهد بود:مسیر زیر امکان

 �ی �� �شده�د��� کاال و �دمات // اطالعات �� �شده // �وا�

 

  شود:نمایش داده می "لیست حواله هاي تایید نشده"، پنجره "حواله هاي تایید نشده"پس از انتخاب عبارت 
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  با استفاده از پنجره فوق امکانات زیر قابل انجام خواهند بود:

   کلیدهاي میانبر   : تایید حواله با استفاده از ابزار)Ctrl+O ( 

 کلیدهاي میانبر   استفاده از ابزار  : ویرایش حواله با)Ctrl+E 

( 

   حذف حواله با استفاده از ابزار :  

  تایید حواله

نسبت به تایید آن اقدام  توانید با استفاده از ابزار که از صحت اطالعات ثبت شده در حواله اطمینان داشته باشید، میدر صورتی

  شود:نمایید. در این حالت پیغام زیر نمایش داده می
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شود و در صورت انتخاب پیش نمایش چاپ حواله به منزله تایید آن نمایش داده می  در صورت انتخاب گزینه 

  شود.نمایش داده می "لیست حواله هاي تایید نشده"مجدد پنجره  گزینه 

  شود:پیش نمایش چاپ آن نیز نمایش داده می پس از تایید حواله،

  

  ویرایش حواله

استفاده نمایید. در  توانید از ابزار که نیاز به اضافه، حذف و یا ویرایش ردیفی را در حواله داشته باشید، میدر صورتی

 شود:نمایش داده می "ویرایش حواله"این حالت صفحه 
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  شود.هاي ثبت شده مشابه  ثبت حواله اقدام میبه منظور عملیات حذف و یا ویرایش ردیف

  حذف حواله

استفاده نمایید. در این حالت پیغام زیر  توانید از ابزار اي را داشته باشید، میکه قصد حذف نمودن حوالهدر صورتی

  شود:نمایش داده می

  



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  817صفحه

	 	

 "ه هاي تایید نشدهلیست حوال"مجدد پنجره  پیغام مقابل و با انتخاب گزینه  با انتخاب گزینه 

  شود.نمایش داده می

  

 شود.استفاده می : به منظور بازخوانی نمودن اطالعات از ابزار   -1

انجام شده باشد  "لیست حواله هاي تایید نشده"که تنظیماتی در پنجره : در صورتی  -2

 شود.استفاده می "کردن اطالعات پنجره پاك"و نیاز به بازگرداندن به حالت اولیه تنظیمات باشد، در منو امکانات از ابزار 

،در منو "لیست حواله هاي تایید نشده"منظور ذخیره نمودن اطالعات پنجره : به  -3

  هاي مقابل قابل انجام خواهد بود.سازي با فرمتشود. ذخیرهاستفاده می "ذخیره"امکانات از ابزار 

 

استفاده  Ctrl+Pنبر هاي میاو یا کلید منظور چاپ حواله، از ابزار : به  -4

  خواهد شد.

  نکته !!!

  هاي ثبت شده، تا زمانیکه توسط کاربر تایید نشوند داراي شماره سریال نخواهند بود.حواله
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 نکته !!!

  شود.نمایش داده می "تایید نشده"پیش نمایش چاپ حواله ها تا زمانی که حواله تایید نشده باشد، با شماره 

  نکته !!!

مرجع (رسیدي که حواله از محل آن صادر شده ) از مرحله شناسایی کد اعتبار عبور نکند، سند مربوط به حواله صادره  که رسیدتا زمانی

) براي رسید مرجع، سند مربوط به حواله صادره از مسیر زیر قابل رویت خواهد  2قابل مشاهده نمی باشد و به محض تعیین کد اعتبار (تفصیل 

  بود:

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

  

  خرید کاال

  گذاري انواع رسید وجود دارد.در حال حاضر در این منو امکان نرخ

  گذاري رسیدنرخ

 نرخ گذاري رسید ایجاد سوابق کاال

  نمایید:گذاري رسید از مسیر زیر اقدام و به منظور نرخ "ایجاد سوابق کاال"پس از ثبت و تایید رسید 
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  �د��� کاال و �دمات // ��ید کاال // �خ �ذاری // ا�جاد �وا�ق کاال

 

  شود.نمایش داده می "انتخاب انبار"از مسیر فوق پنجره  "ایجاد سوابق کاال"با انتخاب عبارت 

  

  شود:می نمایش داده "نرخ گذاري رسید ایجاد سوابق کاال"پس از انتخاب انبار مورد نظر از پنجره فوق، صفحه 
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  انتخاب و سپس نرخ مربوطه را وارد نمایید.د مذکور ابتدا ردیف مورد نظر را گذاري رسیمنظور نرخبه

.درج نمایید "فی"گذاري را بر اساس مبلغ هر واحد ثبت نمایید، بایستی نرخ را در فیلد مربوط به که نرخدر صورتی

  

.درج نمایید "جمع"د ثبت نمایید، بایستی نرخ را در فیلد مربوط به گذاري را براساس جمع هر واحکه نرخدر صورتیو 

  

توانند هنگام ثبت مبالغ، محاسبات مورد افزار وجود دارد که به واسطه آن کاربران میبه منظور سهولت در محاسبات، امکانی در نرم

  نیاز را نیز انجام دهید.
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  مربوط به فیلدهاي مبلغ، جهت نمایش ماشین حساب استفاده نمایید. توانید از عالمت بدین منظور می

نسبت به تایید نرخ ردیف اقدام  و یا گزینه  پس از این که نرخ هر ردیف را درج نمودید، با استفاده از ابزار 

  نمایید.

چنین د. همتوان انجام دانیز می ها را از منو امکانات و با استفاده از عبارت عملیات تایید ردیف

طور خودکار به ردیف بعدي منتقل هگردد، بلکه بنه تنها ردیف جاري تایید می با استفاده از عبارت 

  خواهید شد.
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توانید اند. در قسمتی که با کادر سبز رنگ مشخص شده است میهایی با کادر زرد و سبز مشخص شدهبا توجه به تصویر فوق محل

  مشاهده نمایید. هاي یک ستون راجمع کل ردیف

  شود. مشاهده می "منبع خرید"و  "تغییر روش"در کادر زرد رنگ دو عبارت 

منبع خرید را با توجه به منبع خرید موجودي انبار مشخص نمایید. تعیین منبع خرید از قسمت عنوان شده، موجب  .1

 "شبه تجاري"به یکی از منابعمیگردد طرف حساب مورد استفاده در سند حسابداري ایجاد سوابق کاال به طورسیستمی

  اختصاص یابد. "دولتی"یا 

  

بایستی فعال  "تغییر روش"هاي حسابداري باشد، عبارت که ثبت رسید ایجاد سوابق کاال به منزله تغییر رویهدر صورتی .2

هاي قابل اتکا شود.  با توجه به تغییر رویه حسابداري و لزوم ثبت سوابق و گردش موجودي کاال و به جهت اخذ گزارش
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موجب خواهد شدکه، سند حسابداري مربوط  و به موقع از موجودي کاال و اموال، فعال بودن عبارت 

 منظور گردد.   ")هاي حسابداري( تغییر در رویه تعدیالت سنواتی"به رسید ایجاد سوابق کاال در حساب 

توانید طی چندین مرحله انجام دهید. بدین منظور پس از درج نرخ چون ثبت آن مینرخ گذاري رسید ایجاد سوابق کاال را نیز هم

  استفاده نمایید. هاي رسید از ابزار ردیف

و   ز از منو امکانات و عبارت و نی سازي با استفاده از گزینه ذکر است؛ ذخیرهالزم به

  باشد.پذیر مینیز امکان Ctrl+Sاستفاده از کلیدهاي میانبر 

گذاري نشده هاي نرخگذاري ردیفتوانید نسبت به نرخکه مجددا صفحه مربوط به نرخ گذاري رسید را اجرا نمایید، میدر صورتی

  اقدام نمایید.

توانید از العات و نیز ارسال رسید به واحد حسابداري را داشته باشید نیز میسازي اطباره قصد ذخیرهکه به یکدر صورتی

(عملیات مذکور را از منو امکانات و استفاده از عبارت  نمایید. استفاده  "ذخیره و ارسال به واحد حسابداري"ابزار

  )توان انجام داد.نیز می 

مایش ها نشده هنگام ثبت سند در ردیف، توضیحات درج  "نمایش توضیحات"با فعال نمودن عبارت 

  شوند.فعال بودن اطالعات مربوط به توضیحات نمایش داده نمیشوند و در صورت غیرداده می
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ر مذکور مورد تایید قرار نگرفته باشد، ابزا "اطالعات تایید نشده"که رسید مربوطه در وضعیت توضیح است؛ در صورتیالزم به

  تواند رسید را به واحد حسابداري کاال ارسال نماید.در این حالت نمیفعال بوده و کاربر غیر

 نرخ گذاري رسید خرید کاال

   و به منظور نرخ گذاري از مسیر زیر اقدام نمایید: "خرید کاال"پس از ثبت و تایید رسید 

  �د��� کاال و �دمات // ��ید کاال // �خ �ذاری ر�ید // ��ید کاال
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شود. در این حالت انبار مورد پنجره مربوط به انتخاب انبار نمایش داده می (مشخص شد در تصویر) "خرید کاال"با انتخاب عبارت 

  نظر را انتخاب نمایید.

  شود.نمایش داده می "خرید کاال -لیست رسیدها "پس از انتخاب انبار مورد نظر، 

        

  



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  826صفحه

	 	

  توانید استفاده نمایید:یر میز هايروشدر پنجره فوق و به منظور انتخاب رسید، از 

  از منو امکانات  انتخاب عبارت  -1

  از نوار ابزار باالي پنجره انتخاب ابزار  -2

  انتخاب گزینه  -3

  باشد. ماهه می 2فرض نمایش صورت پیشبازه زمانی نمایش رسیدها در پنجره فوق، به

 هاي مشخص شده اقدام نمایید.توانید نسبت به مشاهده رسیدها در بازهبا تغییر تاریخ مذکور می

  

  توان اقدام نمود:به منظور تغییر بازه زمانی به چند صورت می

در این حالت بایستی سال و ماه مورد نظر را در فیلدهاي مربوطه درج  و سپس گزینه تغییر تاریخ به صورت دستی:  -

 را انتخاب نمایید. و یا  

و جهت   "ماه قبل"، از گزینه هاي قبل: جهت نمایش ماهاستفاده از ابزار -

 استفاده نمایید.  "ماه بعد"هاي بعد نیز از گزینه نمایش ماه

استفاده نمود. در صورت انتخاب   "نمایش همه"توان از ابزار جهت مشاهده همه رسیدها می نمایش همه رسیدها: -

 شود:گزینه مذکور پیغام زیر نمایش داده می
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  منتقل خواهید شد. "خرید کاال-لیست رسیدها"هاي فوق، مجدد به پنجره در صورت عدم تایید پیغام

  شود.گذاري نمایش داده میبه منظور انجام عملیات نرخ "نرخ گذاري رسید خرید کاال"پس از انتخاب رسید مورد نظر، صفحه 

  

  را وارد نمایید.منظور نرخ گذاري رسید مذکور ابتدا ردیف مورد نظر را  انتخاب و سپس نرخ مربوطه به

درج نمایید. "فی"گذاري را بر اساس مبلغ هر واحد ثبت نمایید، بایستی نرخ را در فیلد مربوط به که نرخدر صورتی
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درج نمایید. "جمع"گذاري را براساس جمع هر واحد ثبت نمایید، بایستی نرخ را در فیلد مربوط به که نرخدر صورتی

  

افزار وجود دارد که به واسطه آن کاربران عنوان شد، به منظور سهولت در محاسبات، امکانی در نرم گونه که در مطالب گذشتههمان

  توانند هنگام ثبت مبالغ، محاسبات مورد نیاز را نیز انجام دهید.می

  

  مربوط به فیلدهاي مبلغ، جهت نمایش ماشین حساب استفاده نمایید. توانید از عالمت بدین منظور می

  عوامل افزاینده و کاهندهثبت 

دیگري باشد و با توجه  افزاینده و کاهندهو هر عامل  "مالیات"، "هزینه حمل"، "نرخ کاال"که فاکتور خرید کاال شامل در صورتی

پذیر امکان هاي زیربه این که عوامل عنوان شده بایستی در بهاي تمام شده کاال منظور گردند، لذا ثبت عوامل کاهنده و افزاینده به صورت

  باشد:می

که عامل افزاینده/کاهنده مختص به یک ردیف باشد، باید از محل مربوط در صورتی ثبت در محل مربوط به ردیف سند: .1

 به ردیف سند اقدام به ثبت نمایید.

 

  نکته !!!

  گردد.ثبت می "سایر"یف) در فیلد غیر از مالیات و عوارض باشد (مانند عامل کاهنده تخفکه عامل ثبت شده در فاکتور، بهدر صورتی
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  نکته !!!

  در صورت کاهنده بودن عامل مربوطه، رقم را بصورت منفی و در صورت افزاینده بودن آن نیز بصورت مثبت باید به ثبت برسد. 

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

  هاي ثبت شده سند: درج در محل مشخص شده باالي ردیف .2

 

  شرح زیر خواهد بود:تفکیک) بهتوضیحات هر بخش (به 

  عامل افزاینده / کاهنده 

  در این قسمت بایستی عامل مورد نظر را انتخاب نمایید.

  

  نکته !!!

  نیز فعال خواهند شد.   "کاهنده"و  "افزاینده"انتخاب شود، گزینه هاي  "سایر"که عامل در صورتی

  

  تسهیم شود براي

  هاي کاال انتخاب نمایید. در این قسمت نوع تسهیم عامل مربوطه را جهت ردیف
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  نکته !!!!

فعال خواهند  "شاخص تسهیم"انتخاب شود، گزینه هاي موجود در قسمت  "فقط ردیف جاري"که عامل تسهیم، عاملی غیر از عامل در صورتی

  شد.

  شاخص تسهیم

  گیرد.صورت میها تسهیم بر اساس شاخص مشخص شده در ردیف

  

  

  پس از مشخص نمودن اطالعات فوق نسبت به درج مبلغ اقدام نمایید. 

  

  توان نسبت به تایید اطالعات ثبت شده اقدام نمود.می با استفاده از گزینه 

  نکته !!!

  نسبت به تایید اقدام نمود. که نیاز به ثبت عامل دوم و سومی باشد، پس از ثبت عوامل بایستی با استفاده از گزینه در صورتی 

  تذکر !!!

  شود.صورت گیرد، مبلغ وارد شده جایگزین عامل اولی می که تایید عامل غیر از عامل اول با استفاده از گزینه در صورتی 

رسید،  سازيهایی گردد، هنگام ذخیرهوقتی مبلغی به عنوان عامل کاهنده به ثبت برسد که باعث منفی شدن ارقام ردیف یا ردیف

  شود: پیغام زیر مبنی بر کمتر بودن ارزش ردیف مورد نظر از یک ریال نمایش داده می
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نسبت به تایید نرخ ردیف اقدام  و یا گزینه  که نرخ هر ردیف را درج نمودید، با استفاده از ابزار پس از این

  نمایید.

چنین با توان انجام داد. همنیز می بارت ها را از منو امکانات و با استفاده از ععملیات تایید ردیف

  شوید.طور خودکار به ردیف بعدي منتقل میگردد، بلکه بهنه تنها ردیف جاري تایید می استفاده از عبارت 

  شود:که مبلغ ردیف درج نشده باشد و نسبت به تایید آن اقدام نمایید، پیغام زیر نمایش داده میدر صورتی

  

  انتخاب فروشنده

توان در این بخش نسبت به انتخاب آن اقدام که هنگام ثبت تعدادي رسید توسط انباردار، فروشنده تعیین نگردد، میدر صورتی

  اقدام نمایید. رسید خرید کاالنمود. بدین منظور همانند توضیحات عنوان شده در ثبت 

  

  شود:رسید، فروشنده انتخاب نشده باشد؛ پیغام زیر نمایش داده می که هنگام ذخیره سازيدر صورتی
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  ها ثبت نشده باشد، پیغام زیر نمایش داده خواهد شد:در صورتی که عالوه بر فروشنده، مبلغ نیز در ردیف

  

  شرح رسید

  توان ویرایش نمود.شرح رسید را نیز هنگام نرخ گذاري می

  

   هاي رسید از ابزار توان طی چندین مرحله انجام داد. بدین منظور پس از درج نرخ ردیفمیگذاري رسید خرید کاال را  نرخ

  استفاده نمایید.

 و نیز از منو امکانات و عبارت  سازي با استفاده از گزینه ذکر است؛ ذخیرهالزم به

  باشد.پذیر مینیز امکان Ctrl+Sو  استفاده از کلیدهاي میانبر 

 نشدهگذاري هاي نرخگذاري ردیفتوانید نسبت به نرخگذاري رسید را اجرا نمایید، میجدد صفحه مربوط به نرخکه مدر صورتی

  اقدام نمایید.



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  833صفحه

	 	

توانید از ابزار سازي اطالعات و نیز ارسال رسید به واحد حسابداري را داشته باشید نیز میباره قصد ذخیرهکه به یکدر صورتی

استفاده نمایید. (عملیات مذکور را از منو امکانات و استفاده از عبارت   "حسابداريذخیره و ارسال به واحد "

  ) .توان انجام دادنیز می 

  شود:در این حالت پیغام زیر نمایش داده می

  

  

  

  

  شود.گذاري رسید، پیش نمایش چاپ رسید نمایش داده میسازي اطالعات صفحه نرخپس از ذخیره
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  توان به نمایش زمان ثبت رسید اشاره نمود.در پیش نمایش چاپ قابل مشاهده است می از جمله مواردي که
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  نرخ گذاري رسید تحویل مستقیم کاال

  و به منظور نرخ گذاري آن از مسیر زیر اقدام نمایید: "خرید و تحویل مستقیم کاال"پس از ثبت و تایید رسید 

�����م کاال�ذاری ر �د��� کاال و �دمات // ��ید کاال // �خ 
ل 

�
  �ید // ر�ید و ��و

 

  باشد.می "خرید کاال"گذاري نیز مشابه نرخ "رسید و تحویل مستقیم کاال"عملیات نرخ گذاري 

  نرخ گذاري رسید تحویل مستقیم به واحد/ستاد

  ام نمایید:گذاري آن از مسیر زیر اقدو به منظور نرخ "خرید و تحویل مستقیم کاال"پس از ثبت و تایید رسید 

�����م
ل 

�
  � وا�د/�تاد �د��� کاال و �دمات // ��ید کاال // �خ �ذاری ر�ید // ��و
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  باشد.می "خرید کاال"گذاري نیز مشابه نرخ "به واحد/ستادرسید تحویل مستقیم "گذاري عملیات نرخ

 هاي دریافتینرخ گذاري رسید هدایا و کمک

  گذاري از مسیر زیر اقدام نمایید:و به منظور نرخ "کمک هاي دریافتیهدایا و "پس از ثبت و تایید رسید 

  �ی �یا���ی�د��� کاال و �دمات // ��ید کاال // �خ �ذاری ر�ید // �دایا و �

 

 

  باشد.می "خرید کاال"گذاري نیز مشابه نرخ "هدایا و کمک هاي دریافتنی"گذاري رسید عملیات نرخ

منتخب رییس موسسه ارزیابی و آیین نامه مالی و معامالتی باید توسط کارشناس  91توجه !!! اقالم اهدایی بر طبق ماده 

  گذاري شود. قیمت

 نرخ گذاري رسید دریافتی از ستاد

گردد و به ر ثبت میباشد، لذا به صورت خودکاکه رسید دریافتی از ستاد مرتبط با حواله ارسال به واحد تابعه میبا توجه به این

  شود.گذاري منتقل میلذا پس از تایید به وضعیت نرخ منتقل نخواهد شد،"رسید هاي تایید نشده"وضعیت 

  گذاري رسید دریافتی از ستاد اقدام نمایید:بدین منظور از مسیر زیر نسبت به نرخ
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  �د��� کاال و �دمات // ��ید کاال // �خ �ذاری ر�ید // �یا��ی از �تاد 

 
 

نمایش  "انتخاب انبار"که تعداد انبارهاي موسسه بیش از یک انبار باشد، پنجره ، در صورتی"دریافتی از ستاد"پس از انتخاب عبارت

  شود. در این حالت انبار مورد نظر را انتخاب نمایید:داده می

  شود.نمایش داده می "دریافتی از ستاد-لیست رسیدها"انتخاب انبار، پنجره  پس از
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  خواهید شد. "گذاري رسید دریافتی از ستادنرخ"با انتخاب رسید مورد نظر، وارد صفحه 

  

  اقدام نمایید. "ستاد دانشگاه"منظور نرخ گذاري رسید مذکور ابتدا نسبت به انتخاب به
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تعریف نموده و سپس مشابه انتخاب فروشنده در  1مربوط به تفصیل  "اشخاص حقوقی دولتی"دانشگاه را در گروه ابتدا نام ستاد 

  نسبت به انتخاب آن اقدام نمایید.رسید خرید کاال (انتخاب از درخت/جستجوي نام یا کد) 

  شود:مورد نظر نمایید پیغام زیر نمایش داده میگذاري و تایید نرخ ردیف اقدام به نرخ "ستاد دانشگاه"که قبل از انتخاب در صورتی

  

 

 

صورتی  سیدگی با          در  ضعیت ر صادر و در و سال کننده  ستاد ار سال به واحد تابعه در  سند حواله ار شاهده      که  سید مذکور با نرخ م شد، ر

  .شودمی



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  840صفحه

	 	

  نکته !!!

 با توجه به توضیحات ارائه شده در باال، در حال حاضر امکان تغییر نرخ بنابه نیاز کاربر وجود داشته و به جهت لزوم تهاتر حساب هاي فی

  ردیف ها مشابه نرخ هاي ثبت شده در ستاد درج گردد.  مابین (رابط کاال/اموال) در پایان سال ضروریست نرخ

 نرخ گذاري رسید دریافتی از واحد

گردد و به وضعیت باشد، لذا به صورت خودکار ثبت میمی"ارسال به ستاد"مرتبط با حواله  "دریافتی از واحد"با توجه به اینکه رسید 

ن منظور از مسیر زیر نسبت به شود. بدیمنتقل نخواهد شد و پس از تایید به وضعیت نرخ گذاري منتقل می "رسید هاي تایید نشده"

  فتی از واحد تابعه اقدام نمایید:گذاري رسید دریانرخ

  �یا��ی از وا�د ���ه�د��� کاال و �دمات // ��ید کاال // �خ �ذاری ر�ید // 

 

 "انتخاب انبار"که تعداد انبارهاي موسسه بیش از یک انبار باشد، پنجره ، در صورتی"دریافتی از واحد تابعه"پس از انتخاب عبارت 

  حالت انبار مورد نظر را انتخاب نمایید:شود. در این نمایش داده می
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  شود.نمایش داده می "از واحدهاي تابعهدریافتی-لیست رسیدها"پس از انتخاب انبار، پنجره 

  

خواهید شد. کلیه مراحل مشاهده نرخ و تایید این  "گذاري رسید دریافتی از واحد تابعهنرخ"با انتخاب رسید مورد نظر، وارد صفحه 

  باشد.رسید دریافتی از ستاد می رسید مشابه
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تعریف نموده و سپس مشابه انتخاب  1مربوط به تفصیل  "اشخاص حقوقی دولتی"ابتدا نام واحد تابعه ارسال کننده کاال را در گروه 

  فروشنده در رسید خرید کاال (انتخاب از درخت/جستجوي نام یا کد) نسبت به انتخاب آن اقدام نمایید.

گذاري و تایید نرخ ردیف مورد نظر نمایید پیغام زیر نمایش اقدام به نرخ "واحد تابعه ارسال کننده"قبل از انتخاب که در صورتی

  شود:داده می

  
  

 اضافه انبارنرخ گذاري رسید 

  از مسیر زیر اقدام نمایید: "اضافه انبار"رسید  گذاريمنظور نرخو به انجام عملیات شمارش کاالپس از 

  اضا� ا�بار و �دمات // ��ید کاال // �خ �ذاری ر�ید // �د��� کاال

 

  باشد.می "خرید کاال"نیز مشابه نرخ گذاري  "اضافه انبار"عملیات نرخ گذاري رسید 
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  . انتخاب تامین کننده براي این رسید تاثیري در تولید سند حسابداري مربوطه نخواهد داشتتوجه !!! 

  

  هاي کاالگزارش      

  باشد:زیرمجموعه زیر می 7طور که در تصویر مقابل مشهود است، این بخش متشکل از همان

  لیست رسید/حواله -1

  کاردکس کاال -2

  کاردکس ریالی کاال -3

 گردش کاال -4

 گردش ریالی کاال -5

 تگ انبارگردانی -6

  هاي ثبت شدهگزارش از حواله -7

  لیست رسید/ حواله واحدها -8
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  لیست رسید / حواله

  افزار از مسیر زیر ممکن خواهد بود:صادره در نرمهاي مشاهده و چاپ رسیدها و حواله

  �د��� کاال و �دمات // ��ارش �ی کاال // ���ت ر�ید/�وا�

  

  شود:نمایش داده می "لیست رسیدها/حواله هاي ثبت شده"پنجره  "لیست رسید/حواله"با انتخاب عبارت 
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  باشد:بخش تفکیک شده به شرح زیرمی 2پنجره فوق، داراي 

  لیست رسیدهاي ثبت شده  .1

  هاي ثبت شدهلیست حواله .2

  ها اقدام نمایید.توانید نسبت به مشاهده رسیدها و حوالهمی "هاحواله"و "رسیدها"مربوط به  Tabبا انتخاب 

  
  

توانید میباشد. با تغییر تاریخ مذکور ماهه می 2فرض نمایش صورت پیشها در پنجره فوق بهبازه زمانی نمایش رسید و حواله

  نسبت به مشاهده رسیدها در بازه مشخص شده اقدام نمایید.

  

  توان اقدام نمایید:به منظور تغییر بازه زمانی به چند صورت می

در این حالت بایستی سال و ماه مورد نظر را در فیلدهاي مربوطه درج  و سپس گزینه  تغییر تاریخ به صورت دستی: -

 را انتخاب نمایید.  و یا  

و   "ماه قبل"هاي قبل از گزینه : جهت نمایش ماه تفاده از ابزار اس -

 استفاده نمایید. هاي بعد نیز از گزینه جهت نمایش ماه
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توان اطالعات هر ستون را از کم به زیاد (ترتیب حروف الفبا) و یا ها میبا انتخاب هر قسمت از سطر مربوط به عناوین ستون

  سازي نمود.بالعکس مرتب

  

  

  .ها را بر حسب یک عبارت خاص فیلتر نمودتوان اطالعات ستونمی چنین با کلیک بر روي عالمت هم
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) و چاپ بدون نرخ با استفاده ctrl+p(توان به قابلیت چاپ همراه با نرخ با استفاده از ابزاراز دیگر امکانات این بخش می

  نمود.  ها اشاره) رسید و حوالهctrl + shift +p(از ابزار 

  

که بر روي عالمت مذکور کلیک نمایید، چاپ شود. در صورتی) فعال می شناسه سند(در کنار  با انتخاب  هر ردیف عالمت 

  مربوط به سند حسابداري رسید یا حواله مورد نظر را مشاهده خواهید کرد.

  کاردکس کاال

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

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

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

  ز مسیر زیر اقدام نمایید:جهت مشاهده کاردکس کاال ا
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  �ی کاال // کارد�س کاال�د��� کاال و �دمات // ��ارش

  

  شود.نمایش داده می "کاردکس کاال"صفحه  "کاردکس کاال"با انتخاب عبارت 

  

  تعیین نمایید. باشد را با استفاده از انتخاب گزینه در پنجره فوق ابتدا نام انباري که کاالي مورد نظر در آن داراي گردش می
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  ایجاد سوابق کاال انتخاب نمایید. هاي عنوان شده در بخش ثبت رسیدسپس کاالي مورد نظر را بر اساس روش

 هاي کشویی موجودکاال از فهرست گروه فرعیو  گروه اصلی، طبقه انتخاب. 

 

کاالهاي مورد نظر را از محل مشخص شده هاي مورد نظر را تعیین و سپس توانید طبقه و گروهمی با کلیک بر روي گزینه 

  در تصویر انتخاب نمایید.

 

 ها از لیست:انتخاب گروه 

لیست انتخاب کاال را مشاهده و سپس گروه مورد نظر  توانید با انتخاب گزینه واره میها از درختجهت انتخاب طبقه و گروه

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

 

 

 :جستجوي گروه 

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

 نظر را جستجو نمایید.

  

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

کلیک کرده و سپس از طریق پنجره توانید ابتدا بر روي گزینهکه کاالي خاصی را مد نظر داشته باشید نیز میدر صورتی

 زیر نسبت به جستجوي کاالي مورد نظر اقدام نمایید. 

 

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

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

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

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

 ت: انتخاب کاال از درخ 

  کلیک نمایید. به منظور انتخاب کاال از درخت ابتدا بر روي گزینه 

 

 نمایش داده شده و می توانید کاالي مورد نظر را انتخاب نمایید. "انتخاب کاال"در این حالت پنجره 
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  :ثبت کد محلی 

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

  

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

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

  ایید.محلی کاال را در کادر مربوطه ثبت نم

  :ثبت کد سیستمی کاال 

  ، کد کاالي مورد نظر را در کادر مربوطه ثبت نمایید. "کد محلی"بدین منظور و با توجه به غیر فعل بودن عبارت 
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 :انتخاب نام کاال از فهرست آخرین اقالم مورد استفاده 

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

  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 

  شود.میایش داده اخیر نم

  توانند در صورت تمایل گزارش مربوط به کاالي مورد نظر خود را در یک بازه زمانی خاص مشاهده نمایند.کاربران می
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با 

  ، تاریخ کاربر جایگزین تاریخ ایجاد رسید و حواله هاي صادره، خواهد شد. "تاریخ کاربر"فعال نمودن عبارت 

، کلیه عملیات مربوط  "نمایش جزئیات"مورد نظر و بازهء زمانی و با انتخاب گزینه پس از تعیین انبار، کاالي 

  شود.به کاال در صفحه سمت چپ نمایش داده می

شود؛ (در کنار شرح مربوط به ستون نوع ) فعال می طور که در تصویر فوق مشخص است، با انتخاب  هر ردیف، عالمت همان

  ور کلیک نمایید، پیش نمایش چاپ مربوط به رسید یا حواله مورد نظر را مشاهده خواهید کرد.که بر روي عالمت مذکدر صورتی

  باشد:ها نیز صادق میامکان فوق در خصوص مشاهده اسناد حسابداري رسید و حواله
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با 

که بر روي عالمت مذکور شود. در صورتی(در کنار شرح مربوط به ستون شماره سند حسابداري ) فعال می انتخاب هر ردیف عالمت 

  کلیک نمایید، چاپ مربوط به سند حسابداري رسید یا حواله مورد نظر را مشاهده خواهید کرد. 

  استفاده نمایید. توانید از گزینه  به منظور چاپ گزارش کاردکس کاال می

ه از فرمت انتخابی متشکل از امکان چاپ گزارش با استفاد  "چاپ با فرمت صفحه"با استفاده از ابزار 

  هاي مورد نظر کاربر وجود دارد.سرستون

نمایش "و  "نمایش سند"هاي که رسید/حواله مورد تایید بوده و سند حسابداري رسید نیز صادر شده باشید، گزینهدر صورتی

به مشاهده سند رسید، رسید و حواله ردیف تواند با انتخاب هر کدام از موارد مذکور نسبت فعال خواهند شد و کاربر می "رسید/حواله

  مورد نظر اقدام نماید.

  

  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 

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



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  857صفحه

	 	

  جهت مشاهده کاردکس ریالی کاال از مسیر زیر اقدام نمایید:

  �د��� کاال و �دمات // ��ارش �ی کاال // کارد�س ریا�ی کاال

  

  شود.نمایش داده می "کاردکس ریالی کاال"، صفحه "کاردکس ریالی کاال"با انتخاب عبارت 

  باشد.و.... مشابه کاردکس کاال میکلیه عملیات انتخاب انبار، کاال و بازه زمانی 
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  گردش کاال

به منظور استخراج گزارش مربوط به موجودي ابتداي دوره، خرید یا دریافتی طی دوره و مصرفی یا ارسالی طی دوره براي تمامی 

  استفاده نمود. "گردش کاال"توان از گزارش کاالهاي موجود در یک انبار می

  کاال از مسیر زیر اقدام نمایید: جهت مشاهده گزارش گردش

  �ی کاال//��دش کاال�د��� کاال و �دمات//��ارش

 

  شود: نمایش داده می  "گردش و موجودي کاال"پنجره  "گردش کاال"با انتخاب عبارت 
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 "نمایش"و تایید گزینه  و دوره گردش  با انتخاب نام انبار 

  نسبت به اخذ گزارش گردش کاال اقدام نمایید. 

، کاالهایی که طی دوره داراي گردش بوده ولی مانده ندارند نیز  "نمایش مانده صفر"با فعال نمودن عبارت 

  شوند.نمایش داده می

  توان نسبت به چاپ گزارش استخراج شده اقدام نمود.می  "چاپ"با استفاده از ابزار 

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

  هاي مورد نظر کاربر وجود دارد.ناز سرستو

نمایش  "ردیف جاري"و... کاالي مربوطه در قسمت  "ابتداي دوره"، "کد کاال"، "نام کاال"با انتخاب هر ردیف، اطالعاتی از جمله 

  شود.داده می
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نسبت به مشاهده کاردکس تعدادي کاالي ردیف انتخاب شده اقدام   "نمایش کاردکس"انتخاب گزینه با 

 نمایید.

  گردش ریالی کاال

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

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

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

  �ی کاال//��دش ریا�ی کاال�د��� کاال و �دمات//��ارش
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  شود:نمایش داده می  "گردش و موجودي کاال (ریالی)"پنجره  "گردش ریالی کاال"با انتخاب  عبارت 

  

 "نمایش"و تایید گزینه  و دوره گردش  با انتخاب نام انبار 

  نسبت به اخذ گزارش گردش کاال اقدام نمایید. 

  شود:صورت زیر نمایش داده می به این ترتیب گردش کاال در انبار مورد نظر به
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نمایش  "ردیف جاري"االي مربوطه در قسمت و... ک "ابتداي دوره"، "کد کاال"، "نام کاال"با انتخاب هر ردیف، اطالعاتی از جمله 

  شود.داده می

 

، نسبت به مشاهده کاردکس ریالی کاالي ردیف انتخاب شده اقدام  "نمایش کاردکس"با انتخاب گزینه 

  نمایید.
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، کاالهایی که طی دوره داراي گردش بوده ولی مانده  "نمایش مانده صفر"با فعال نمودن عبارت 

  شوند.داده میندارند نیز نمایش 

  توان نسبت به چاپ گزارش استخراج شده اقدام نمود.، می "چاپ"با استفاده از ابزار 

) مطابقت ندارد، اقدام به اخذ این گزارش نمایید، باید از گزینه 91) که با سال جاري (مانند 90که در سال مالی (مانند در صورتی

  استفاده نمایید.    "تاریخ کاربر"

امکان اخذ گزارش از موجودي تمام انبارهاي تمام واحدهاي تابعه به همراه   "تمام انبارها"مودن ابزار با فعال ن

  وجود دارد. ستادانبارهاي ستاد در 

  باشد:پذیر میصورت نمایش داده شده در تصویر امکان 3با انتخاب گزینه فوق، امکان اخذ گزارش به 

 

زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، امکان اخذ گزارش از موجودي تمام   واحدهايدر  "تمام انبارها"با فعال نمودن ابزار 

  انبارهاي واحد بصورت تجمیعی و یا تجمیعی به تفکیک انبارها وجود دارد.

  

 "بندينمایش جمع در گروه"توانید از گزینه طبقه، می ساس گروه اصلی، فرعی یادر صورت اعمال فیلتر برا

 جهت نمایش اطالعات تعدادي / ریالی، جمع هر گروه به صورت زیر استفاده نمایید: 
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  تگ انبارگردانی

تگ انبار گردانی: (برگه شمارش کاال) فرمی خاص جهت مستند کردن شمارش کاال، جلوگیري از تکرار شمارش یا از قلم افتادن 

مشخصات هر کاال بر روي آن درج و جهت الصاق به موجودي کاال تحویل انباردار کاال جهت شمارش که قبل از شروع انبار گردانی باید 

در قسمت  –باشد از پایین به باال به سه قسمت تفکیک شده است. در قسمت اول اطالعات شمارش اول شود این فرم که داراي سریال می

  شود.دوم اطالعات شمارش دوم و در قسمت سوم اطالعات شمارش نهایی درج می

بایست قسمت اول تگ که ویژه ثبت باشد در هنگام شمارش کاالي مورد نظر میبار میبا توجه به روش شمارش کاال که یک

ها مورد استفاده قرار نگیرد این تگ تا چه سایر قسمتباشد جدا و اطالعات شمارش در آن درج  شود. بدیهی است چنانشمارش اول می

  کاال الصاق باشد و در پایان شمارش جمع آوري و به هماهنگ کننده انبار گردانی تحویل شود.پایان انبار گردانی باید به 

  به منظور چاپ تگ انبارگردانی از مسیر زیر اقدام نمایید:

  �ی کاال//تگ ا�بار��دا�ی�د��� کاال و �دمات//��ارش

  

  شود.ه میدایش داپنجره تنظیمات تگ انبارگردانی نم "تگ انبارگردانی"با انتخاب عبارت 
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  کلیک نمایید. "تایید"در این حالت ابتدا نام انبار و نوع گزارش را انتخاب و سپس بروي گزینه 

  نوع گزارش:

گردانی فقط جهت کاالهایی صادر ، تگ انبار"فقط کاالي داراي موجودي"با فعال نمودن عبارت  فقط کاالي داراي موجودي:

  باشند.موجودي میشود که در سیستم انبار داراي می

 شود، تگ انبارگردانی جهت کلیه کاالهایی صادر می"فقط کاالي داراي گردش"با فعال نمودن عبارت  فقط کاالي داراي گردش:

  اند .که در سیستم انبار داراي گردش بوده

  شود.شد در نرم افزار  صادر می، تگ انبارگردانی جهت کلیه کاالهاي تعریف "تمام کاال ها"با فعال نمودن عبارت  تمام کاال ها:

  فرض تاریخ روز بوده و امکان تغییر آن توسط کاربر وجود دارد. تاریخ شمارش به صورت پیش
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  هاي ثبت شدهگزارش از حواله

  شود:از مسیر زیر، پنجره زیر نمایش داده می "هاي ثبت شدهگزارش از حواله"با انتخاب گزینه 

  �ی ��� �ده�ی کاال/��ارش از �وا��دمات/��ارش�د��� کاال و 

  

  

دریافت "توانید با استفاده از گزینه که نیاز به گزارش از کاالهاي تحویل داده شده به یک شخص باشد، میدر صورتی -

 دریافت کننده مورد نظر را انتخاب نمایید: "کننده کاال
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  ............  

  شوند. ها نمایش داده میکنندهصورت، تمام دریافت در غیر این

که این گزینه در صورتی شوند.ها بدون دریافت کننده گزارش میغیرفعال گردد، تمام حواله "تفکیک شود"که گزینه در صورتی

توانید میبه بعد در صورت تمایل  2073که از ورژن توضیح این باشد.فعال شود اطالعات خروجی شامل ستون دریافت کننده کاال نیز می

هاي مربوط هاي کد واحد سازمانی شخص دریافت کننده و کد مرکز هزینه و نام مرکز هزینه نیز با استفاده از فعال کردن ستوناز ستون

  به آن استفاده نمایید.

، کاال "اموال /کاال "توانید با استفاده از گزینه که نیاز به گزارش از یک کاالي خاص تحویل شده به اشخاص باشد، میدر صورتی -

  اموال مورد نظر را انتخاب نمایید: /

  .........  

  شود. صورت، تمام اقالم خارج شده از انبار نمایش داده میدر غیر این

  شوند.ها بدون نام کاال نمایش داده میغیرفعال گردد، تمام حواله "تفکیک شود"که گزینه در صورتی

 باید نام انبار مورد نظر را انتخاب نمایید:جهت اخذ این گزارش از یک انبار خاص  -

  

  شود.ها مشاهده میصورت اطالعات تمام انباردر غیر این

  شود.غیرفعال گردد، حواله تمام انبارها، بدون عنوان نام انبار نمایش داده می" تفکیک شود"که گزینه در صورتی

 امکان تغییر این تاریخ توسط کاربر وجود دارد: باشد،فرض، تاریخ روز میتاریخ اخذ این گزارش به صورت پیش -

  

را فعال " بدون محدودیت تاریخی"توانید گزینه هاي مختلف مورد نیاز باشد، میکه گزارش از خروجی انبار در سالدر صورتی -

شود. به این ترتیب خروجی هر به صورت خودکار فعال می نمایید. در این صورت گزینه 

 شود.مالی نمایش داده میانبار به تفکیک سال 
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) مطابقت ندارد،  90) که با سال جاري ( مانند  89که نیاز به اخذ گزارش از خروجی انبار در سال مالی ( مانند در صورتی -

  را فعال نمایید. باشد، باید گزینه 

افزار مورد رمها جهت پردازش اطالعات توسط ناستفاده نمایید، تاریخ ثبت حواله که از گزینه در صورتی -

  شود.استفاده قرار خواهد گرفت. در این حالت اطالعاتی که در مورد باال، مورد نیاز است، نمایش داده نمی

  شود.مورد استفاده قرار گیرد، اطالعات به تفکیک ماه نمایش داده میکه گزینه در صورتی -

هاي مورد نظر را در وانید شماره سریال حواله/ حوالهتکه از یک یا چند حواله خاص گزارشی مورد نیاز است، میدر صورتی -

ها با این شماره سریال وارد نمایید. در این حالت انواع حواله/ حواله 

  شود.نمایش داده می

  شوند.ها بدون تفکیک نوع حواله و شماره سریال نمایش داده میغیرفعال گردد، تمام حواله "تفکیک شود"که گزینه در صورتی -

  ها با اضافه شدن ستون نرخ و مبلغ ریالی مشاهده خواهند شد.فعال گردد، تمام حواله "نمایش نرخ"که گزینهیتدر صور -

که نشانگر موس را روي فیلدهاي خالی مربوط به دریافت کننده کاال، کاال / اموال و سریال حواله، قرار دهید، پیغام در صورتی -

 نمایید:زیر را مشاهده می
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  نمایید:مشاهده می همان گونه که

  هاي زیر استفاده کنید:هاي جستجو مانند مثالتوانید از مدلمی -

 شروع شود.) 4( به معنی هر عبارتی که با  *4 .1

 شروع شود، پس از آن یک حرف یا عدد وجود داشته باشد. ) 3( به معنی هر عبارتی که با  ?3 .2

 و شامل این دو عدد ) 129و  126( به معنی تمام اعداد بین  126-129 .3

 ( یعنی یکی از این اعداد ) 231,238,435 .4

 

با توجه به تصویر فوق، اطالعاتی از قبیل: نوع حواله، نوع کاال، تحویل گیرنده، تعداد اقالم موجود در حواله و... در این گزارش قابل 

 مشاهده است.

ا داراي سند معتبر باشند، امکان مشاهده سند حسابداري با استفاده از گزینه هکه این حوالهدر صورتی -

 وجود دارد. 
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 وجود دارد.امکان مشاهده حواله با استفاده از گزینه  -

 وجود دارد. امکان چاپ با استفاده از گزینه  -

 ذکر است امکان چاپ از فیلتري که در این پنجره اعمال شده است، وجود دارد.الزم به -

  
  

  

 



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  874صفحه

	 	

  

  لیست رسید/ حواله واحدها 

 توانید از مسیر ذیل اقدام نمایید.هاي زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در ستاد، میهاي واحدبه منظور تهیه گزارش از لیست رسید و حواله

  �وا� وا�د� /یدر�  ��ت�  �ی کاال/�د��� کاال و �دمات/��ارش
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  شود.پنجره ذیل مشاهده میبعد از کلیک بر روي این گزینه 

  

  شود.نمایش داده میهاي واحد مورد نظر لیست رسید و حواله ،با انتخاب واحد مورد نظر

  شوید.گزارش لیست رسید و حواله در واحدها غیرفعال بوده و در صورت انتخاب آن در واحدهاي دانشگاه علوم پزشکی با خطا ذیل مواجه می

 

  توضیحات

رسیدها پس از عملیات تایید، نرخ گذاري و ارسال به حسابداري به وضعیت رسیدهاي آماده ثبت سند منتقل خواهند کلیه !!! توجه 

 .شد
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  به منظور صدور سند رسیدهاي موجود از مسیر زیر اقدام نمایید:

ری کاال،ا�وال و �دمات // صدور ا�ناد �سا�داری // ر�ید�ی آماده ���   �ند �د��� ما�ی // �سا�دا

 

سند حسابداري رسیدهاي  سند حسابداري حواله هاي صادره در نرم افزار زمانی قابلیت صدور و تولید را خواهند داشت که ؛!!! توجه 

هاي انبار توانید از مسیر زیر نسبت به صدور اسناد حسابداري حوالهبدین ترتیب می مربوطه از وضعیت شناسایی کد اعتبار گذشته باشد.

  ایید:اقدام نم

  �ی آماده ��� �ند�د��� ما�ی // �سا�داری کاال،ا�وال و �دمات // صدور ا�ناد �سا�داری // �وا�

  



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

 pv 00 2077    نسخه 

  

 

	
	  877صفحه

	 	

 هاعالئم و نشانه

نمایش اولین صفحه از 

  صفحات درحال نمایش
 

نمایش گزارشات ذخیره شده   

  (prnx) پسوند نرم افزار  

نمایش آخرین صفحه از 

 صفحات در حال نمایش
 

ذخیره سازي صفحه چاپ موجود 

   (prnx)با پسوند نرم افزار

مشاهده چندین صفحه به 

 صورت همزمان
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