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  نت. محاسبانخزانه داريامکانات سیستم       

Ø  تعریف انواع بانک و شعب مرتبطقابلیت 
Ø امکان تعریف چهار سطح کنترل 
Ø  ثبت نامحدود حسابها و کنترل آنهاامکان 
Ø  کنترل دسته چکهاامکان 
Ø      به منظور استفاده بهینه از وقت و کـار       ... شماره و    امکان حذف، درج، مشابه سازي، تغییر

 سریع و آسان با سیستم
Ø    کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت ، واگـذاري ، وصـول ، برگـشت ،                  انجام

 ...استرداد ، خرج کرد ، ضمانت و 
Ø   ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت بـه صـورت چنـد ردیفـی نامحـدود بـراي                 امکان

 بانکهاي تعریف شدهصندوقها و 
Ø  مغایرت بانکی از بانکهاي مختلف با کنترل دقیق ریز عملیاتامکان 
Ø ارائه گزارش خالصه وضعیت و موجودي بانک در هر لحظه 
Ø ارزش فعلی بر اساس نرخ بهره معین(امکان راس گیري از اسناد دریافتیمدت دار( 
Ø        به تفکیـک صـندوق یـا    امکان تهیه دفاتر و گزارش هاي ریز،تحلیلی دریافت و پرداخت

 ...بانک ، طرف حساب و 
Ø صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداري 
Ø                    قابلیت دسته بندي و گروه بندي دریافت ها و پرداخت ها و تهیه گـزارش هـاي مربـوط

 )منابع و مصارف(
Ø  با امکان کنترل مانده حسابها(ثبت برگه هاي دستور پرداخت و یا مجوز دریافت(  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

Hesab Rayan ® Group                                                                                                                  ١١

 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

  
  
، سـپس بـه   مـی پـردازیم   این فصل، ابتدا به تنظیمات اولیه اي که براي شروع این بخش الزم است            در 

  . و گزارشات می پردازیماسناد ماننداطالعات پایه، خزانه داريچگونگی کار با سیستم 
   

    
  ورود به سیستم 

فرم ورود بـه سیـستم       و برنامه    )1تصویر شماره (نت.  محاسبان   آیکوندر ابتدا با کلیک کردن بر روي        
  .دنمایان می شو

  
  

  
  

  )1(تصویر شماره
  

 نت. محاسبان  محیط واردنام کاربري و اسم رمز با وارد کردن پس از نمایان شدن فرم ورود به سیستم  
  . از امکانات آن استفاده کنیم  سیستم خزانه داري را انتخاب کرده ومی شویم و می توانیم

  
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

  
  نام کاربري وکلمه عبور  

  
  
  
  

  
  
  

سیستم به کاربران داده می شود  نام کاربري و کلمه عبور کامال منحصر بفرد بوده و از طرف مدیر 
  .تا هر کاربر با حق دسترسی مخصوص به خودش در سیستم کار کند
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 اطالعات پایه                  
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                                                                               اطالعات پایه 

 کـه شـامل    مـی شـود     باز  ) 2تصویر شماره   ( منوي اطالعات پایه     /پایهبا کلیک برروي گزینه اطالعات      
  :ذیل می باشدقسمتهاي 

   
  افتتاح حساب )1-1
 دسته چکتعریف  ) 1-2
 نوع دریافت و پرداخت  )1-3
 بانک ها و شعبه ها  )1-4
 تعریف نسخ چاپی )1-5
 تعریف نوع دسته چک  )1-6
 شرکت ها/کد حساب اشخاص تعیین  )1-7
 تعریف کنترل کننده ها  ) 1-8
 تعریف سطح کنترل ) 1-9
 تعریف عناوین بابت  )1-10
 تعریف عناوین در وجه ) 1-11
  تعریف  خزانه داري)      ١٢-١

                                                             سطح دسترسی خزانه داري  تعین)     ١٣-١   
  اطالعات  صدور      )١۴-١  
  )2(تصویر شماره                                                                                             ورود اطالعات     )  ١۵-١   
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نکته مهم این که جهت انجام عملیات اصلی در کلیه فرم هاي سیستم راههاي متنوعی گنجانـده            
شده است که به شرح ذیل می باشد و کاربران جهت انجام عملیات در کلیه فرم ها می تواننـد از          

  :  نمایندآنها استفاده

  ) Ctrl+N( ، استفاده از کلید هاي ترکیبیاستفاده از کلید : جهت افزودن رکورد جدید

  (Ctrl+E) ، استفاده از کلید هاي ترکیبیاستفاده از کلید : جهت ویرایش رکورد

  )Ctrl+S( ، استفاده از کلید ترکیبی استفاده از کلید : جهت ذخیره رکورد

  )Ctrl+D( ، استفاده از کلید هاي ترکیبی  کلید استفاده از: جهت حذف رکورد

  ) Ctrl+F( ،استفاده از کلید هاي ترکیبی استفاده از کلید : جهت جستجوي رکورد

  )Ctrl+P(  ، استفاده از کلید هاي ترکیبی استفاده از کلید : جهت چاپ اطالعات

   استفاده از کلید : جهت خروج از فرم
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  اطالعات پایه)  1-1 
  »اطالعات پایه ، بر روي منوي افتتاح حساب جدیدبراي 

   .نمایید کلیک  )3تصویر شماره ( افتتاح حساب 
  

               
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                               
  

                                                                     
  

                                                                
  

                                                                                                                
  )3(تصویر شماره

  
  

براي افتتاح حساب جدید بـر روي دکمـه جدیـد            .نمایان می شود   ) 4 تصویر شماره (ابفرم افتتاح حس  

  .کلیک  نمائید 
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  )4(تصویر شماره
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  . نوع حساب مورد نظر را انتخاب می کنیم1ابتدا در قسمت   :1قسمت 

   اطالعات  الزم براي حساب مربوطه را ذخیره می شود 2سپس در قسمت  : 2مت قس
ونـام  ) ه که سرفصل آن درسیستم حسابداري تعریف شد  ( حساب، کد حساب مربوطه       نام : این اطالعات شامل    

  موجودي افتتاح حساب به ازاي هر حساب را در قسمتهمچنین بانک و شعبه ، پرونده حساب ، مرکز هزینه و      
  .مربوطه  و شماره حساب و توضیحات،  می شود

 هاي الزم براي صدور سند نسبت به عملیات مورد نظر تعیین می شـود کـه                  کد حساب  3در قسمت   : 3قسمت  
/ اسـناد مـشکوك الوصـول    / اسناد دریافتنی / اسناد پرداختنی / کد حساب انتظامی  / در جریان وصول   ( :شامل

  .می شود )درآمد مشکوك الوصول
   .کد حساب ها مستقیم از سیستم حسابداري باز خوانی می شوداین  : نکته

                                                                                                                                                                                            
   

  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                                                                                         
  

تـصویر  (و   با زدن دکمه جستجو فرم جـستج       و کرده    استفاده براي جستجوي حساب ها از دکمه جستجو       
  .نمایان می شود )5شماره 

  
  
  
  
  
  
  

  .دي که با عالمت قرمز مشخص شده می بایست براي ایجاد حساب جدید تکمیل شود موار
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    )5(تصویر شماره    

  
  .،سپس دکمه جستجو را بزنیدکردهرکورد هاي مورد جستجو را وارد 

  
  

استفاده و تغییرات مورد نظر را اعمال کـرده        براي ویرایش حساب هاي ثبت شده از دکمه ویرایش          
  .را کلیک کنید  دکمه ذخیره سپس

تصویر شماره  ( با کلیک دکمه حذف پیغام      که  استفاده نمائید    دکمه حذف    از   حساب ها   حذف براي
  . نمایش داده می شود ، با انتخاب دکمه بلی حساب حذف خواهد شد  )6

  
  
  
  
  

  
  

    )6(تصویر شماره  
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  تعریف دسته چک )  1-2    
    

  »اطالعات پایه وي براي تعریف دسته چک  جدید، بر روي من
  .      کنیدکلیک  ) 7تصویر شماره ( تعریف دسته چک 

  

  
    )7(تصویر شماره  

  
  
  

براي تعریف دسته چـک جدیـد روي         ) 8تصویر شماره   .(تعریف دسته چک جدید نمایان می شود      فرم  

 )1-1( ، حساب  )6-1(نام دسته چک ، نوع دسته چک      (اطالعات  سپس   ،کرده  کلیک    دکمه جدید     
  .ذخیره نمائیدنموده سپس  را وارد ...)و 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  :نکته 
 مورد نظر را ) نوع دسته چک( 6-1براي تعیین نوع دسته چک ابتدا باید در بخش 

  .تعریف نمائید، سپس دراین فرم  از منوي کشویی نوع دلخواه را انتخاب کنید
 در این سیستم  
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    )8(تصویر شماره    

  
  
  
  

  :  
  

  
  
  
  
  

  )به طور مثال اتمام برگ هاي دسته چک (براي غیر فعال کردن دسته چک در شرایط خاص 
پس از غیر فعال شدن دسته چک، در هنگام ثبت اسناد           . می توانید تیک قسمت فعال را بردارید      

  سیستم .غیر فعال شده نمایش داده نمی شود ه چکت، دسپرداختنی
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  . نام دسته چک  توسط کاربر ثبت ومشخص می گردد :نام دسته چک
تصویر شماره (تعریف نوع دسته چکها   فرم ،نوع دسته چک کنار   دکمه   بانتخابا  :  نوع دسته چک

  . می شود و می توان نوع مورد نظر را از این فرم انتخاب نمود نمایش داده)23
 می کهنمایش داده می شود  ) 4تصویر شماره ( فرم حساب  ، حساب کنار  با انتخاب دکمه   : حساب 

  . مورد نظر را از این فرم انتخاب نمود حساب توان 
  . نماییم در این قسمت شماره اولین برگه دسته چک را ثبت می: شماره ابتدا

تعداد برگ هاي دسته چک را باید وارد نمایید تا برحسب شماره اي که در قسمت شـماره                 :تعداد برگها   
  .ابتدا وارد نموده اید و تعدادبرگه ها،  این شماره ها به صورت شماره سریال ذخیره گردند

 چک، پیشونده وجـود  در اغلب دسته چک هاي صادره از بانک ها عالوه بر شماره اصلی: پیشوند شماره   
در این صورت این عنوان و یا شـماره بـه صـورت    . دارد که کافی است آن را در این قسمت ثبت نمایید            

  .اتوماتیک قبل از شماره ها در اسناد نمایش داده می شود

     و براي حذف آنها از  دکمه حـذف           براي ویرایش دسته چک هاي ثبت شده از دکمه ویرایش           
  .داستفاده نمائی

نمایـان   )9تصویر شـماره  (و فرم جستج. کردهکلیک  براي جستجوي دسته چک ها  دکمه جستجو   
  .می شود

  .کلیک کنید را  سپس دکمه ، را وارد نمائیداطالعات الزم براي جستجو
  
  

  
    )9(تصویر شماره      
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  نوع دریافت و پرداخت)  1-3
 » اطالعـات پایـه  بر روي منوي    براي تعریف نوع دریافت و پرداخت،  

   .کلیک کنید ) 10تصویر شماره (  نوع دریافت و پرداخت
   

  
    )10(تصویر شماره

   )11تصویر شماره  (. دریافت و پرداخت نمایان می شودنوعفرم 
  

   )11(تصویر شماره      
  

  . نوع پرداخت 2)شماره  ، نوع دریافت) 1شماره این فرم داراي دو سربرگ 
 در صورتی که کـاربر  .رادخت ها به صورت اختیاري توسط کاربر تعریف می شود    نوع و عنوان دریافت و پ     

بخواهد دریافت و پرداخت ها ي سیستم خزانه را با سایر سیستم ها اعـم از فـروش و خریـد ارتبـاط و            
  .نسبت دهد باید بعد از تعریف عنوان از باکس زیر سیستم، سیستم مورد نظر را انتخاب و ذخیره نماید
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 فـرم آن    . کنیـد  کلیک  براي جستجوي نوع دریافت ویا پرداخت مورد نظر دکمه جستجو         همچنین  
  .را کلیک کنید    مورد جستجو را وارد کرده و دکمه   )12تصویر شماره (بازمی شود 

  
    )12(تصویر شماره  

  
  
 
 
 
 
 
 

  )12(تصویر شماره
 
 

  بانک ها و شعبه ها)  1-4 
 

     
  ، بر روي منوي هابراي تعریف بانک ها و شعبه

   ) 13تصویر شماره  ( بانک ها و شعبه ها» اطالعات پایه  
  .  کلیک کنید

  
  

    )13(تصویر شماره                                                                                                                                
  )14تصویر شماره (،یان می شودفرم بانک ها وشعبه ها نما
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    )14(تصویر شماره    

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ین سیستم :  نکته 
براي . بانکها، بانک جدید را تعریف نمائید      سربرگ)Tab( شعبه جدید ابتدا باید در قسمت          براي تعریف 

شعبه ها، دکمـه                ) Tab( استفاده کنید، بعد از ذخیره بانک جدید در قسمت کار از دکمه جدید    این
   )17تصویر شماره (جدید را زده و اطالعات شعبه مورد نظر را وارد نمائید 
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  )15(تصویر شماره    

    

 استفاده  از دکمه جستجو  )  17تصویر شماره   (و شعبه ها  ) 16تصویر شماره   (تجوي بانک ها  براي جس 
 . نمایان می شودبا زدن دکمه جستجو فرم جستجو. نمائید

  . سپس دکمه جستجو را بزنید، نمائیدرکورد هاي مورد جستجو را وارد
  
  

                                       
  
  
  
  
  
  
  
  

    )17(تصویر شماره                                                                       )16(تصویر شماره                
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 تعریف نسخ چاپی)  5- 1
 
  

  تعریف نسخ چاپی»اطالعات پایه ، بر روي منوي  براي تعریف نسخ چاپی
  .   کلیک کنید ) 18تصویر شماره  (

 
  

  
  
  

                   
  
  

   )18(تصویر شماره  
  .نمایان می شود ) 19تصویر شماره  (فرم تعریف نسخ چاپی

بـراي   .اشتن بیش از یک نسخه با عناوین مختلف طراحی شده است        این فرم بر اساس نیاز کاربر براي د       
بعـد از وارد    . استفاده نمائید   از دکمه جدید     )دریافت ، پرداخت و عملیات بانکی       (تعریف نسخ جدید  

  . کلیک کنید دکمه ذخیره رادر قسمت نام نسخه کردن اطالعات مورد نظر 

  
    )19(تصویر شماره   
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  وع دسته چک  تعریف ن)  1-6       
  تعریف نوع دسته چک» ، بر روي منوي اطالعات پایهبراي تعریف نوع دسته چک

  . کلیک کنید ) 20تصویر شماره (  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )20(تصویر شماره
  

 
 

  )21تصویر شماره . (فرم تعریف نوع دسته چک نمایان می شود
  

       
د نظـر را    در این فرم براي حذف رکورد مورد نظر ابتـدا رکـورد مـور             

 روي   Delete دکمه ویرایش را بزنید و از دکمـه  سپس،انتخاب کرده
  .کیبورد براي حذف استفاده کنید

  
  
  
  
  
  

  )21(تصویر شماره
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  شرکت ها/ تعیین کد حساب اشخاص )  1-7 
تعیین کد حـساب اشـخاص      »اطالعات پایه    ، بر روي منوي   شرکت ها   /کد حساب اشخاص  براي تعیین   

 در این فرم می توان براي کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی            .کلیک کنید  ) 22ر شماره   تصوی(  شرکت ها /
  .کد حساب دریافت و پرداخت را مشخص کرد

  
  )22(تصویر شماره   
   
  
  

  
  
  
  

  )22(تصویر شماره                                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )23(تصویر شماره                                                                                          
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 اسـتفاده   زیـر فـرم      لیـست کـشویی   براي انتخاب حساب پرداخت و حساب دریافـت مـی توانیـد از              

  )24تصویر شماره .(نمائید

  
  )24(تصویر شماره

      

  ال کننده هتعریف کنتر)  1-8 
  

) 25تـصویر شـماره   ( تعریف کنترل کننده ها» اطالعات پایهبراي تعریف کنترل کننده ها، بر روي منوي   
  .                                             کلیک می کنیم

                                                                                                                            
نمایان می ) 26تصویر شماره (فرم تعریف کنترل کننده ها 

در این فرم اسامی کنترل کنندگان اسناد دریافتی و         . شود
 سـطح پرداختی با توجه به سطوح تعریف شـده در فـرم           

 می توان  کهسند دیده می شود )26تصویر شماره (کنترل 
ا به عنوان کنترل کننده یک      به دلخواه کاربران موردنظر ر    

  .یا چند سطح تعیین نمود
  )25(تصویر شماره    

  
  
  
  

  )25(تصویر شماره
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  )26(تصویر شماره

  
براي حذف کنترل کننده ابتدا نام کنترل کننده را انتخاب کرده و دکمه حذف را کلیـک کنیـد و پیغـام               

  . کننده از لیست حذف می شود نمایش داده می شود با انتخاب دکمه بلی کنترل)27تصویر شماره (
  

  
  )27(تصویر شماره
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  تعریف سطح کنترل   )9- 1
  

  »اطالعات پایهبراي تعیین سطح کنترل، برروي منوي 
                                   .                                                                                    کلیک کنید) 28تصویر شماره ( سطح کنترلریف تع

  
  
  
  
  

  
  

       
  

  )28(                                                                                                                تصویر شماره
 

 کنتـرل   در این فرم می تـوان سـطوح       . نمایان می شود  ) 29تصویر شماره    (ی کنترل عریف سطوح فرم ت 
اسناد دریافت و پرداخت را به تفکیک سطح تعریف نمود و عناوین کنترلـی مـوردنظر را بـه صـورت                     

  . براي آنها در نظر گرفتدلخواه

 
  )29(تصویر شماره    
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 می توان به هر سطح کنترل امکان ویرایش ، ابطال و ویرایش منابع رسید با زدن تیک  و انتخاب آن را       

  )30تصویر شماره (. داد 
  
  
  
  
  
  
  

  )30(تصویر شماره
  
  

  
  

  
  

   عناوین بابت تعریف   )1-10
  

کلیـک  ) 31تصویر شـماره (تعریف عناوین بابت    » اطالعات پایه براي تعریف عناوین بابت، برروي منوي       
                      .                                                                                                   کنید

  
  
  
  
  

  
  )31(تصویر شماره

   . سطح می توان سطوح کنترل تعریف کرد4الزم به ذکر است که در این فرم حداکثر تا  
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بابت قـرار   عناوین  فهرست  در این فرم    . نمایان می شود  ) 32تصویر شماره    (فهرست عناوین بابت  فرم  

بـراي حـذف   . داده شده و امکان ویرایش و ثبت بابت جدید در این قسمت به کاربر داده شـده اسـت             
  . صفحه کلید را بزنید Deleteموردي از فرم آن را انتخاب نموده و دکمه 

  
  

  

  
  )32(تصویر شماره
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   عناوین در وجهتعریف   )11- 1
  »اطالعات پایه، برروي منوي تعریف عناوین در وجهبراي 
  .   کلیک کنید) 33تصویر شماره(ریف عناوین در وجه  تع
  
  

نمایـان مـی    ) 34تصویر شـماره    (فهرست عناوین در وجه     فرم   
در وجه قرار داده شده و امکان عناوین فهرست در این فرم . شود

ویرایش و ثبت وجه جدید در این قسمت بـه کـاربر داده شـده               
                                                                                                         .است 

  
  

  )33(تصویر شماره

  
  )34(تصویر شماره
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  نه داريخزاتعریف   )12- 1
  .کلیک می کنیم) 35تصویر شماره  ( تعریف خزانه داري» اطاعات پایه بر روي منوي تعریف خزانه داريبراي 

  
  )35تصویر شماره (                                                                         

  
               

صـندوق  (می توان خزانـه داري هـاي      در این فرم    .  می شود  نمایان) 36تصویر شماره   (تعریف خزانه داري    فرم  
و در راسـتاي    کردهجداگانه اي را تعریف ) هاي

این قابلیت براي هرخزانه امکان ایجاد حـساب       
 و  .هاي مختلف و جداگانه امکان پذیر می باشد       

امکان ویرایش وحذف و ثبت خزانه داري جدید 
  .در این قسمت به کاربر داده شده است

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )36تصویر شماره (                                         
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   تعیین سطح دسترسی خزانه داري)1-13
) 37تصویر شماره (تعیین سطح خزانه داري »اطاعات پایه بر روي منوي براي تعیین سطح دسترسی خزانه داري

  .کلیک می کنیم

  
  )37تصویر شماره (

  
 براي )12-1از طریق خزانه داري هاي تعریف شده در قسمت (ه داري هاي فعالدر این قسمت امکان تعیین خزان   

خزانه داري هاي فعال را براي کـاربر        ) فهرست خزانه داري  (بدین صورت که از قسمت دوم     . هر کاربر وجود دارد   
  ).38تصویر شماره . (مورد نظر انتخاب می کنیم

  
  )38تصویر شماره (

 اسـتفاده نمـود ولـی در    زانه ها را به کاربر اختصاص دهید مـی توانیـد   اگر بخواهید یک به یک خ  : نکته  
  . استفاده نمودد تمام خزانه ها را یکجا به کاربر اختصاص دهیم میتوان از صورتی که بخواهی
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   صدور اطالعات)1-14
  .کلیک می کنیم) 39تصویر شماره  (صدور داده » اطاعات پایه بر روي منوي براي صدور داده

  
  )39تصویر شماره (                                                                                             

  .نمایان می شود) 40تصویر شماره  (صدور دادهفرم 
که .گیرد  مرکزي و مستقر در شعب مورد استفاده قرار میدفتر این فرم براي صدور داده توسط کاربران خارج از    

کـد اشـخاص و   وچـک هـا    وخزانه دارياسناد خزانه داري مورد نظر و      از قبیل   به مرکزي   براي انتقال اطالعات    
به صـورت  که براي هر بخش  .گیرد  مورد استفاده قرار می   شرکت ها از طریق مسیر فایلی که مشخص می کنیم         

   . نماییم  دستور صدور صادر میجداگانه
  

  
  )40تصویر شماره (
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   اطالعات ورود)1-15
  

  .کلیک می کنیم) 41تصویر شماره  (وروداطالعات » اطاعات پایه بر روي منوي العاتطبراي ورود ا
  

  
  )41تصویر شماره (

  
  .نمایان میشود )42تصویر شماره (ورود دادهفرم 

ـ   مرکزي مورد استفاده قرار مـی  دفترتوسط کاربران   ) اطالعات شعب خارج از مرکز      (  این فرم براي ورود     .ردگی
از  کد اشخاص و شرکت ها       ، بانک ها    ،چک ها   ،ورود اطالعات از قبیل خزانه داري مورد نظرو اسناد خزانه داري            

که براي هر بخش به صورت جداگانه دسـتور صـدور    . امکان پذیر است  طریق مسیر فایلی که مشخص می کنیم      
  .صادر می نماییم  

  

  
  )42تصویر شماره (

  
هنگام ورود  اطالعات، فرمی طراحی شده که با در نظر گـرفتن    ر صندوق ها    حساب ها د   شبیه سازي    جهت

 . بتواند  عملیات  انطباق را انجام دهـد ،مختلف با تمامی صندوق هاي مربوط به خود     شرکت ها ي    تفاوت در   
ید تـا فـرم     کلیک نمایکمه د انطباق حساب ها می باشد، کافی است بر روي     : مرحله بعد 

 )43(تصویر شماره . دنمایان شوانطباق 
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  )43(تصویر شماره 

  .توان عملیات انطباق را تکمیل نمود در این فرم می
 مشخص شده است ، به عبارت دیگر اطالعات مربوط به حساب هایی است            مبداءدر سمت راست فرم آیتم هاي       

 در سمت چپ فرم  می باشد و وحساب مبداءخزانه داريشرکت، :که شامل.که قرار است وارد شرکت جاري شود   
   .اطالعات مربوط به حساب مقصد می باشد

 در حـساب مقـصد   . انطباق در این فرم به این معناست که تمامی مواردي که قرار است وارد شرکت جاري شود                
  .د نمایدبعد ازاین مرحله کافی است عملیات را تایی .جایگزین گردند

مختلف با صندوق هاي مربوط بـه  شرکت ها ي در  که داد  مراحل باال را انجاممی توان    چک ها نیز     انطباقجهت  
  .انجام می شود  عملیات  انطباق ،خود
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  دومفصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  تنظیمات       
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  تنظیمات 

   انتخابها  )1- 2
  .کلیک می کنیم) 44تصویر شماره  ( انتخابها»تنظیماتبر روي منوي مشاهده انتخابها براي 

 
 

  ش داده می شود که از دو قسمت تشکیل شده است  نمایهاانتخابفرم 
  
  

  )44(تصویر شماره 

   امضا کنندگان)1-1- 2
  )45تصویر شماره ( .کلیک می کنیم  tab بر رويمشاهده امضا کنندگان راي ب

صـدور درخواسـت   ( در فـرم هـاي   که شامل عناوین امضاکنندگان و اسامی امضاکنندگان اسـناد خزانـه داري       
/ اسناد انتقال بـین اشـخص     / انتقال بین بانکی و انتقال به حساب      . اسناد پرداختنی   / سناد دریافتنی ا/ پرداخت

  . می باشد) اسناد عملیات بین بانکی

  
  )45تصویر شماره (
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   انتخاب ها)1-2- 2
  )46تصویر شماره ( .کلیک می کنیم   tab بر رويمشاهده انتخاب ها  راي ب

  
  

  )46تصویر شماره (
  
  . داري مورد نظر را معین نمود، پس خزانه را باید مشخص نمود خزانهدراین قسمت باید تنظیمات  :ه داريخزان)1
می توان کد حساب اسـناد دریـافتنی را بـه ازاي تمـامی حـسابهاي      در این قسمت  :حساب اسناد دریافتنی )2

  .موجود در این خزانه تعریف نمود
تی در فرم افتتاح حساب تعریف شده باشد، آن کد حساب به کـد        در صورتی که کد حساب اسناد دریاف      : نکته  (

  .)حساب اسناد در این فرم الویت دارد
براي فعال نمودن این آیتم باید گزینه صدور سـند مرکـب را فعـال         : صدور سند مرکب درآمد هنگام وصول       )3

  .نمایید 
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ایـن گزینـه بـر    . مد الزامی است در صورت فعال نمودن گزینه صدور سند مرکب انتخاب کد حساب کنترل درآ     
   .روي سند هاي زیر تغییرات را اعمال می نماید

  سند دریافت ) 1
 سند وصول دریافت  ) 2
 سند برگشت دریافت  )3
  سند  عودت اسناد دریافتنی ) 4

  .قبل از صدور سند چند نکته بسیار مهم در ثبت اسناد باید در نظر گرفت و رعایت این قوانین الزامی است 
  
  . زمانی که  اطالعات ثبت می شود فقط باید یک ردیف از نوع چک باشددر فرم دریافت)1

. در فرم دریافت نباید در یک  شماره نقد و چک را با هم ثبت نمود و یا چند شماره چک را بـا هـم ثبـت نمـود      
  . اسناد باید مجزا و در یک شماره ثبت شوند

  .زیع شوددر فرم دریافت اگر توزیع صورت می گیرد باید کل مبلغ تو) 2
 

  سند دریافت 
  
  

  : بدهکار:                                                                                                              بدهکار
           کد حساب اسناد دریافتی        کد حساب اسناد دریافتی                                                                            

                                              
  :بستانکار:                                                                                                            بستانکار

  د حساب کنترل درآمد                                                                         کد حساب اشخاص                                                     ک
  ) این کد حساب را از فرم انتخابها درتنظیمات انتقال می دهد(

  
  

  سند عودت اسناد دریافتی 
  
  

  :                                                         بدهکار:                                                       بدهکار
         کد حساب کنترل درآمد                                                                                     کد حساب اشخاص 

  ) این کد حساب را از فرم انتخابها درتنظیمات انتقال می دهد(
  

  :بستانکار:                                                                                                           اربستانک
           کد حساب اسناد دریافتی                                                                                                     کد حساب اسناد دریافتی              

            سند در حالت عادي                 سند در کنترل در آمد                                                                             

         سند در حالت عادي                    سند در کنترل در آمد                                                                             
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  سند برگشت دریافت ها  
  
  
  

  : بدهکار:                                                                                                               بدهکار
                                    کد حساب اشخاص   کد حساب کنترل درآمد                                                   

  ) این کد حساب را از فرم انتخابها درتنظیمات انتقال می دهد(
  

   کد حساب اسناد مشکوك الوصول
  )به ازاي حساب واگذار شده ، از فرم افتتاح حساب در اطالعات پایه(

  
  :                                                              بستانکار:                                             بستانکار

                                    کد حساب اسناد در جریان وصول                                                                 کد حساب اسناد در جریان وصول
  

     کد حساب درآمد مشکوك الوصول                             
  )به ازاي حساب واگذار شده ، از فرم افتتاح حساب در اطالعات پایه(

  
  

  
  سند وصول دریافت  

  
  

  : بدهکار:                                                                                                               بدهکار
  ک                                                                                           کد حساب بانک  کد حساب بان

  کد ساب کنترل در آمد
  ) این کد حساب را از فرم انتخابها درتنظیمات انتقال می دهد(

  
  :                                              بستانکار:                                                             بستانکار

                                    کد حساب اسناد در جریان وصول                                                                 کد حساب اسناد در جریان وصول
  مد                              کد حساب ها ي درآ

  ) این کد حساب را از توزیع دریافت به ازاي چک دریافت شده (

            سند در حالت عادي                 سند در کنترل در آمد                                                                             

            سند در حالت عادي                         سند در کنترل در آمد                                                                     
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به ازاي .نمودعناوین و اسامی تایید کنندگان چک را مشخص در این قسمت می توان    : اسامی تایید کنندگان    ) 4
  صدور چک

ت کـه از  یکی از چاپ هاي فرم پرداخ:  عناوین و اسامی کلیه امضا کنندگان چاپ مخصوص اسناد پرداختنی  )5 
  .چاپ هاي مهم براي صدور چک می باشد که به ازاي این چاپ باید براي امضا کنندگان این قسمت تکمیل گردد

  : که شاملدر موارد زیر شرح داده خواهد شد،کلیه تنظیمات مربوط به خزانه داري مورد نظر  :انتخابها) 6
  :امکان وجود شماره چک تکراري. ا

   . ثبت نمود شماره چک تکراريان در فرم دریافت  می توبا انتخاب این گزینه
  :امکان ایجاد سند تکراري. 2

 و  سند تکراري ایجـاد  در صورت وجود سند حسابداري در فرم هاي اسناد، مجددابا انتخاب این گزینه می توان    
   .صدور نمود

  :صدور سند براساس توزیع اسناد .3
دریافت و پرداخت توزیعی ثبت شده باشـد، سـند حـسابداري     در صورتی که در فرم هاي       با انتخاب این گزینه     

  .صادر شده بر اساس توزیع سند صادر می نماید
  :کتورها در محدوده سال مالی باشدلیست فا.4

  . می بایست درمحدوده سال مالی باشند یی که در فرم توزیع نمایش می دهد،با انتخاب این گزینه فاکتورها
  :ا با مانده صفرقرارداده/ نمایش فاکتورها .5

  . نمایش می دهد نیز در فرم توزیع با مانده صفر را ،قراردادها/ با انتخاب این گزینه فاکتورها 
  : رعایت ترتیب تاریخ در ثبت اسناد.6

  . در ثبت اسناد  می بایست رعایت شود، این گزینه جنبه کنترلی دارد ترتیب تاریخ رعایت با انتخاب این گزینه
  :ک رسید وصول پرداختهاي روز صدور اتوماتی.7

  .با انتخاب این گزینه صدوررسید وصول پرداختهاي روز بصورت اتوماتیک توسط سیستم صورت می گیرد 
در صورتی که تاریخ سرسید اسناد در فرم پرداخت با تاریخ فرم یکسان باشد سیستم به طور اتوماتیک وصـول   

  .چک صادره را اعمال می نماید
  :نده از صدور پرداخت جلوگیري شود ود مادر صورت عدم وج.8

   .،خودداري می نماید  ي حسابی صفر باشد ماندهچنانچهبا انتخاب این گزینه از صدور پرداخت 
  :داخت براساس کد نمایش داده شوند ستونها در رسیدهاي دریافت و پر.9

  .یش می دهد  بر اساس کد نما ستونها در رسید هاي دریافت و پرداختبا انتخاب این گزینه
  :یافت و پرداخت در زمان وجود سند امکان ثبت توزیعات در رسید در.10

با اینکه براي آنها سند صادر شده است را با انتخاب این گزینه امکان ثبت توزیعات در رسید دریافت و پرداخت          
  . می دهد
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  : امکان مشاهده تمام اسناد در زمان برگشت چک و عودت اسناد دریافتنی.11

برگشت دریافتهـا و عـودت اسـناد دریـافتنی بـدون           / عملیات بانکی / با انتخاب این گزینه در قسمت عملیات      
انتخاب شخص مورد نظر می توان تمامی اسناد را مشاهده کرد در غیر اینصورت با انتخاب شخص مورد نظـر در          

  .خص مورد نظر را مشاهده کردعملیات برگشت دریافتها و عودت اسناد دریافتنی می توان اسناد مربوط به ش
  : عدم کنترل تاریخ در مغایرت بانکی.12 

درصورتی که گزینه ذکر شده فعال باشد ، در فرم مغایرت بانکی زمان اعمال انطباق اتواماتیک از شـرط تـاریخ         
  .صرف نظر نموده و کنترل صورت نمی گیرید

  : امکان وجود شماره نقد تکراري.13
   . ثبت نمود تکرارينقدي شماره  توان در فرم دریافت  میبا انتخاب این گزینه

  : انتقال بابت به توزیع .14
اگر گزینه فوق فعال باشد در فرم دریافت و پرداخت در صورتی که ردیف اول ستون بابت را تکمیل نموده باشد                   

  .دهدمحتواي این ستون را زمان ثبت توزیع به تمامی ردیف هاي بابت در قسمت توزیع انتقال می 
  : انتقال پرونده به توزیع .15

اگر گزینه فوق فعال باشد در فرم دریافت و پرداخت ، نام دریافت کننده و یا پرداخت کننده را به ستون پرونده               
  .در تمامی ردیف هاي توزیع انتقال می دهد

  .البته با در نظر گرفتن این موضوع که کد حساب مربوطه پرونده پذیر باشد
  :فروش بدون در نظر گرفتن فروش زیر سیستم .16

).  این ایتم براي سازمان هایی می باشد که سیستم فروش آنها شامل چند مرکـز نباشـد       ( در صورت فعال بودن     
  ).باشد سیستم فروش آنها شامل چند مرکز این ایتم براي سازمان هایی می باشد که(درصورت عدم فعال بودن

  : دریافت و پرداخت ایجاد حساب شخص  در صدور سند رسید.17
یعنی به ازاي  ردیف     . با فعال بودن این گزینه اسناد صادره از فرم هاي دریافت و پرداخت به تفکیک می باشند                  

   .هاي دریافت و پرداخت کد حساب اشخاص نیز تکرار می شود
  :استفاده از پرونده حساب در صدور سند .18

د به جاي انتقال پرونده دریافت کننده و یـا پرداخـت کننـده             در صورت فعال بودن این گزینه در برخی از اسنا         
  .پرونده بانک در سند صادر شده اعمال می گردد

  :صدور سند مرکب درآمد .19
  .که در قسمت سوم شرح داد ه شد

  :فراخوانی اطالعات انطباق نخورده قبل از تاریخ مغایرت بانکی .20
رت بانکی در صورتی که اغالمی باز در سمت صـورت حـساب   در صورت فعال بودن گزینه فوق زمان اعمال مغای       

دفتر وجو داشته باشند که در ماه مربوطه انطباق نخورده اند  مغایرت ماه بعد مجددا نمایش داده می شـوند تـا                 
  .مورد بررسی قرار گیرند
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   تنظیمات آالرم چک )2- 2
کلیک ) 47تصویر شماره ( مات آالرم چک تنظی »تنظیماتبر روي منوي     فرم تنظیمات آالرم چک   مشاهده  براي  

  .می کنیم
  
  

  )47(تصویر شماره 
  

  . می شودش دادهنمای) 48 تصویر شماره( تنظیمات آالرم چک فرم
  

  
  )48(تصویر شماره 

  
  

در این فرم کاربر می تواند با توجه به تاریخ سر رسید چکهاي دریافتی و پرداختی خود آالرم چک را فعال 
  .نماید
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  تعیین فرمت چک )3- 2
  

کلیک مـی  ) 49تصویر شماره ( تعیین فرمت چک »تنظیماتبر روي منوي   چکتعیین فرمتفرم  مشاهده  براي  
  .کنیم

  
  
  

  )49(تصویر شماره 
  

  . می شودش دادهنمای) 50 تصویر شماره(  چکتعیین فرمت فرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )50(تصویر شماره 
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  .نموده سته چک مربوطه را انتخاب  در این قسمت نام د)1شماره 
  .ا زدن دکمه ویرایش می توان طراحی فرمک چک را آغاز نمودب

  .  می توانید تصویرچک مورد نظر را انتخاب نمایدبا کلیک دکمه تصویر چک  )2و3قسمت 
ایید جهت با استفاده از قسمت ایجاد فیلد جدید، می توانید آیتم هاي مورد نیاز در چک را انتخاب و مشخص نم       

عنوان مورد نظر انتخابی بر روي صفحه نمایان می شود . انتخاب کافی است با ماوس بر روي عنوان کلیک نمایید    
  . را مشخص نماییدد با ماوس جایگاه و ابعاد  عناوین و می توانی
تومـان  و  -وفمبلغ به حر/  ریال -مبلغ به حروف  / تومان-مبلغ به عدد  / ریال-مبلغ به عدد  : ها شامل   نوع فیلد   

 بـاز مـی   )206 تصویر شماره(همچنین با کلیک راست روي فیلد جدید منو. را مشخص کرد.....) تاریخ به عدد و    
  .شود 

  . زمینه را تغییر داد و یا فیلد جدید را حذف نمود می توان فونت و رنگبه ازاي هر کدام از فیلد ها 
  
  

  تعیین فرمت شرح سند )4- 2
  

) 51تصویر شماره   ( شرح سند تعیین فرمت    »تنظیماتبر روي منوي    یین فرمت شرح سند     تعفرم  مشاهده  براي  
  .کلیک می کنیم

  
  
  
  

  )51تصویر شماره (                                                                                                      
  

  
تصویر .نمایان می شود) فرمت شرح آرتیکل اسناد حسابداريتعیین( بعد ازانتخاب تعیین فرمت شرح سند، فرم      

  )52(شماره 
قبل از صدور سند باید براي تمامی اسناد شرح ها درتمامی حاالت در فرم تعیین فرمت شـرح آرتیکـل اسـناد         

  .حسابداري تعریف شود
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  )52(تصویر شماره 

  
 ) ت به طور مثال دریاف( انتخاب نوع عملیات می باشد  اولین مرحله

  )53(تصویر شماره 
  
  
  
  
  
  
  

  )53(تصویر شماره                                                                                                         
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 . قسمت می شود4شامل :  مرحله دوم
 :قسمت 4توضیحی از  

.                       در کدام حالت از تفکیک مـی باشـد        )دریافت  ( نظر موردباید مشخص نمایید که انتخاب      ): 1(در قسمت شماره    
  بدون تفکیک-1
   به تفکیک طرف حساب-2
  صندوق/ به تفکیک بانک  -٣
  هر دو تفکیک-4

باید مشخص نمودکه این شرح براي کـدام قـسمت از           ): 2( در قسمت شماره    
  ) شرح بدهکار سند یا شرح بستانکار. ( داري استسند حساب

در این قسمت چک یا نقد باید جداگانه مشخص شـود           ): 3(در قسمت شماره    
  .زیرا برحسب نوع نقد یا چک بودن ، پارامتر ها نیز تغییر می نماید

بعضی حاالت، از امکان توزیع برخوردار می باشند و کد        ): 4(در قسمت شماره    
هکار یا بستانکار سند دخیل مـی باشـد کـه بـراي ایـن               حساب آن ها در بد    

  )54(                                                                      تصویر شماره.وضعیت نیز باید پارامتر هایی مشخص شود
  

در این  مرحله برحسب انتخاب هر کدام از مراحل قبل ،یک سـري      : مرحله سوم 
که بـا اسـتفاده از ایـن    . در لیست پارامترها مشخص می شود   از پارامترها در کا   

 .پارامترها می توان شرح را طراحی نمود
  
  
  
  

  
 )55(تصویر شماره 

 در این قسمت با استفاده از پارامتر ها در :مرحله چهارم 
مرحله قبل با انتخاب هر پارامتر و انتقال آن به لیست کنار 

 این قسمت مشخص می توان ساختار شرح مورد نظر را در
  . نمود

  
  
  

  )56(تصویر شماره 
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  :           نکات 

 جهت شفاف سازي پارامتر ها نیاز به عناوین ثـابتی  )56( تصویر شماره هنگام  انتقال پارامتر ها در آرتیکل    ) 1
  .می باشد که در فرم آرتیکل می توان این عناوین ثابت را تایپ نمود 

ولی زمانی ) 1200000(  نمایش می دهد   عدد را  در سند . مبلغ را انتقال می دهید      براي مثال زمانی که شما پارامتر       
را در شرح آرتیکل تایپ نموده و سپس پارامتر مبلغ را انتقـال             ) به مبلغ ( که قبل از انتقال پارامتر عبارت ثابت        

 عناوین ثابـت مـی     به این طریق با ثبت یک سري      ). 1200000مبلغ  ( در شرح سند نیز نمایش خواهد داد        . دهید  
  . نشان دهنده چه چیزي می باشدرتوان محتواي پارامتر ها را به طور شفاف مشاهده نمود که این پارامت

  
و نباید بعد از پارامتر کلمه ثـابتی وجـود داشـته            .  ختم شود    @حتما باید انتهاي سند به پارامتربا عالمت         ) 2

 .باشد
  
 برخی از پارامتر ها در شرح سند نمایش داده شـوند، کـه در   در برخی از حاالت بنا به نوع تفکیک ها نباید         )3

  . گذاشته شود)$$(   عالمت عبارت ثابتاین حالت باید قبل از آن 
  
  .که در سند در قسمت بدهکار جاي می گیرد) کد حساب توزیع(شرح : بستانکار توزیع یعنی/ بدهکار  )4

  .  در قسمت بدهکار جاي می گیرد،)کدحساب دریافت کننده( شرح:  بستانکار یعنی/ بدهکار
  
  .بعد از انجام تغییرات حتما دکمه ذخیره را کلیک کنید تا اطالعات ذخیره گردد)5
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  سومفصل 
  

  
  

  
  
 
  
  

        
  
  
  
  
  

  

  
             اسناد
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  اسناد  
              

  . تشکیل شده است  هاي زیر اسناد از بخش،دیده می شود) 57 تصویر شماره(همانطور که 
  
   صدور درخواست پرداخت3-1
   دریافت3-2
   پرداخت3-3
   انتقال بین بانکی3-4
   انتقال به حساب3-5
   انتقال بین اشخاص3-6
  

                                                                                   
   )     57(تصویر شماره 

  

  صدور درخواست پرداخت ) 3-1
  

  »اطالعات پایه، برروي منوي صدوردرخواست پرداختبراي 
  .   کلیک کنید) 58تصویر (  صدوردرخواست پرداخت

  
  

                                                                                                                      
  
  

  
  )58(تصویر شماره
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 با تعیین خزانه داري مورد نظر در این فرم . نمایان می شود) 59تصویر شماره  (داختصدور درخواست پرفرم 
توضیح قسمتهاي فرم به ترتیب شماره در  . پرداخت  وجه نقد و اوراق بهادار وجود دارددرخواست امکان ثبت 

   .ثبت شده است ذیل
  

  )59(تصویر شماره
  

 نمایش داده می شودکه م بطور اتوماتیک در هنگام ثبت شماره اي است که توسط سیست : درخواست شماره)1
  .      قابلیت رهگیري دارد

  . انتخاب نمود  می توان وجه را از لیست کشویی مقابل آن درنوع: نوع در وجه ) 2
  .یعنی اطالعات را بعد از تایید باید در فرم پرداخت مشاهده می نمایید: نوع در وجه شخص 
  .اطالعات را بعد از تایید باید در فرم انتقال بین بانکی مشاهده  می نماییدیعنی  :نوع در وجه حساب 

  .یعنی اطالعات را بعد از تایید باید در فرم انتقال به حساب مشاهده می نمایید :نوع در وجه سرفصل حساب 
   .می دهدبراي وارد کردن هردرخواست جدید سیستم بطور خودکار تاریخ روز را نمایش : تاریخ درخواست  )3
این لیست بر حسب نوع .مورد نظر را از لیست مقابل آن انتخاب کنید دریافت کننده عنوان : دریافت کننده ) 4

  .در وجه تغییر می نماید
  .در این قسمت اطالعات اصلی درخواست قابل ثبت می باشد: گروه بندي)5
  . را مشخص می کند  ها شماره ردیف: ردیف _
  .ا تعیین می کند  نوع درخواست ر:نوع  _
  .صندوق استفاده می شود / براي تعیین بانک  :صندوق /  بانک _
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  . مقدارمبلغ راتعیین می کند : مبلغ _
  . مقداري اختیاري است و شماره مربوط به سند را تعیین می کند :مقدارارزي/ شماره _
  .نوع دسته چک را مشخص می کند  :دسته چک _
  .ه چک می باشد براي تعیین شمار: شماره چک _
  .تاریخ سررسید را مشخص می کند : سررسید_
می توان از لیست کشویی انتخاب کرد و یا تایپ نمود و در اینصورت مقدار در فرم تعریف عناوین بابت  : بابت _

   .قرار می گیرد 
عریف عناوین در می توان از لیست کشویی انتخاب کرد و یا تایپ نمود و در اینصورت مقدار در فرم ت : دروجه _

   .وجه قرار می گیرد 
  .براي ابطال ردیف متناسب با آن می باشد  : ابطال _
  .براي اضافه نمودن توضیحات می باشد  : توضیحات )6
   ابتدا این دکمه با عنوان تبدیل رسید می باشد و براي تبدیل درخواست به رسید است :تبدیل رسید ) 7
سید با عنوان ویرایش رسید می شود و در صورتی که ویرایش در سپس دکمه تبدیل ر: ویرایش رسید)7

  .درخواست صورت گیرد تغییرات را در رسید پرداخت نیز اعمال می نماید 
  .شماره رسیدي که به ازاي ان درخواست در سایر فرم ها اعمال شده را نمایش می دهد: شماره رسید)8
  .د نمای را مشخص می نوع :نوع رسید)9

  .را نمایش می دهد)60تصویر شماره ( را کلیک کنید و پیغام سید دکمه براي حذف ر
  

  
  )60(تصویر شماره

  
با ابطال درخواست شـماره  . را کلیک کنید درخواست تنظیم شده دکمه     براي ابطال : ابطال)10

  .چکهاي اختصاص یافته نیز آزاد میشود 
 را )61تـصویر شـماره   (ال داده نمی شود و پیغـام در صورتیکه رسید براي درخواست صادر شده باشد اجازه ابط 

  .نمایش می دهد
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  )61(تصویر شماره

  
  

  دریافت ) 3-2 
  »اطالعات پایه، برروي منوي دریافتبراي 

  .   کلیک کنید) 62تصویر ( دریافت 
  
  

                                                                                                                      
  
  

  )62(تصویر شماره
  

این فـرم هـسته اصـلی ورود     . نمایان می شود  ) 63تصویر شماره   (وجه نقد و اوراق بهادار     دریافتفرم  
  .اطالعات دریافت ها اعم از چک ها و دریافت هاي نقدي می باشد
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  )63(تصویر شماره

شماره اي است که توسط سیستم بطور  شماره دریافت / پس از انتخاب خزانه داري مورد نظر  )1 شماره
  .        جدید اضافه می شود دریافتاتوماتیک در هنگام ثبت 

 براي وارد کردن هر سند جدید سیستم بطور خودکار تاریخ روز ثبت سند را در بخش تاریخ سند :تاریخ دریافت
همچنـین  . ه سـال مـالی جـاري باشـد    تاریخ درج شده الزم است که در محدوده تعریف شـد . نمایش می دهد  

کـه  Calendar ((محدودیتی براي درج تاریخ ندارید و شما می توانید با تایپ تاریخ و یا استفاده از فرم تقویم      
  )64تصویر شماره ( .  که در کنار تاریخ موجود می باشد، تاریخ را ثبت نماییدبا استفاده از دکمه 

  
  )64(تصویر شماره
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  )65تصویر شماره ( . نام شخص ویا شرکت پرداخت کننده را از منوي کشویی انتخاب کنید:پرداخت کننده 
  
  
  
  
  
  
  

  )65(تصویر شماره
  
  
  
  
  
  
  
  

  .براي ثبت دریافت جدید قسمتهایی که با عالمت قرمز مشخص شده می بایست تکمیل شود 
چکهاي آزاد شـده و     شماره     با انتخاب دکمه      دریافت می باشد   ابطال سند  مربوط به    )2شماره  

  .می تواند مورد استفاده مجدد قرار گیرد 
براي خارج کردن سند باطل شده از حالت ابطال نیز می توانید بعد از انتخاب سند مورد نظر دکمه خروج        

  . از ابطال را بزنید 
  :قابل ثبت می باشد) Articles(در این قسمت اطالعات ریز ردیفهاي سند  )3شماره 

  .ره ردیف ها را مشخص می کند شما :  ردیف_
  )66تصویر شماره ( .در این بخش نوع دریافت را از منوي کشویی انتخاب کنید:نوع-
  
  

 
 
 
  

  )66(تصویر شماره
  

در کل سیستم هر جا که الزم به انتخاب تاریخ باشد، می توان هم با تایپ تاریخ و هم با 
 .  انتخاب تاریخ از روي ابزار تقویم تاریخ مورد نظر را انتخاب کرد
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ثبت شده اسـت،     در این بخش لیست کشویی از حساب ها که در فرم افتتاح حساب             :صندوق  /  بانک   _
  )67تصویر شماره .(نمایش داده می شود

  
                                                                    

  
  
  
  
  
  

   )67(تصویر شماره                                                                                                                           
  .مقدارمبلغ راتعیین می کند  :  مبلغ_
مقـداري اختیـاري   (. در این بخش شماره فیش و یا رسید مربوطـه را وارد کنیـد  :  ارزي مقدار/ شماره   -

  )است
در این قسمت شماره چـک مـورد        ،   چک باشد  از  نوع  اگر دریافت   : شماره چک  -

  .نظر را وارد کنید
م بانک ها وشـعبه   در این بخش لیست کشویی از بانک ها که در فر    :عهده بانک  -

  )68تصویر شماره .(اده می شودنمایش دها ثبت شده است 
 

  
  

  )     68(  تصویر شماره                  
در این بخش لیست کشویی از شعبه ها که در فرم بانک ها وشعبه ها ثبت شده است نمایش داده مـی           :  شعبه -

  .باز می شود و از این فرم شعبه را انتخاب نمایید)69تصویر شماره (فرم   یا با انتخاب دکمه  .شود
  

  
   )69(تصویر شماره 

  
   .تاریخ سر رسید چک ثبت شده در این بخش وارد می شود:  سر رسید-
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و یا می توان  . در این بخش بابتی که چک و یا دریافت نقدي مورد نظر ثبت شده است، مشخص می شود       : بابت -
  .تایپ نمود و در اینصورت مقدارآن در فرم تعریف عناوین بابت قرار می گیرد

  . اطالعات مربوط به توزیع دریافت را تعیین می کنیم  ریزدر این قسمت:توزیع دریافت )4 شماره
 در این بخش لیست کشویی از نوع دریافت ها به همراه زیر سیستم ها که در فرم نوع : نوع دریافت-

  )70تصویر شماره .(دریافت و پرداخت ها ثبت شده است، نمایش داده می شود
  
  
  

  
  )70(تصویر شماره 

آورده مـی شـود،در غیـر         در این بخش اگر فاکتور باشد، لیست فاکتورهاي پرداخـت کننـده            :شماره-
  . اینصورت نیاز به ثبت شماره نمی باشد

 مبلغ مربوط به این ردیف که می تواند جزئی از کل مبلغ سند و یا برابر یا کل آنها باشد در ایـن                    : مبلغ -
  .بخش مشخص می شود 

 این بخش می توان مرکز هزینه مربوط بـه ایـن ردیـف را          در: مرکز هزینه  -
لیـست مراکـز هزینـه از سیـستم حـسابداري آورده مـی             . مشخص کـرد  

   )71تصویر شماره .(شود
  
  
  
  

                                 
  )71(تصویر شماره                                                      

  مبلغ مورد نظر از آن وصول می شود را در این بخش مشخصشماره حسابی که : حساب شخص-
  )72تصویر .( می نمائیم

  )72(تصویر شماره     
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  . در این بخش بابتی که چک و یا دریافت نقدي مورد نظر ثبت شده است، مشخص می شود: بابت-
ـ               :وضعیت چک    )5شماره   راي در این بخش وضعیت چک مورد نظر نمایش داده می شود، به طوري کـه ب

چکی که عملیاتی روي آن انجام نشده باشد،نزد صندوق ، چکی که عملیات واگذاري انجام شده باشـد،                  
در جریان وصول، چکی که وصول شده باشد، وصول شده و براي چکهاي برگشتی وضـعیت برگـشتی را        

  ..نمایش می دهد
  .و در صورت لزوم می توان توضیحاتی را در این بخش نوشت 

  :ابن بخش از دو قسمت تشکیل شده است : رسیدکنترل )6شماره 
در این بخش هر یک از کاربران تعریف شده در فرم کنترل کنندگان  بـا توجـه بـه              : کنترل سطح جدید  

تصویر شماره .(سطوح تعیین شده در فرم تعریف سطح کنترل می توانند سند مورد نظر را کنترل نمایند              
73(  

   
  

  
  )73(تصویر شماره

  
  

کنترل کننده سند براي لغو آخرین سطح کنترل سند می تواند از این بخـش اسـتفاده                 : لویرایش کنتر 
  .کند

  .نوع و ارتباط با سایر سیستم ها توزیع بصورت اتوماتیک انجام می پذیرد  براساس :وزیع اتوماتیک ت
ده  در این قسمت شماره سند حسابداري مربوط به این سند نمـایش دا           :شماره سند حسابداري  )7شماره  

  .می شود
با توجه به تاریخ چک و تاریخ سررسید، نسبت به مبلغ کل سند دریافـت، سیـستم راس                  :  راس سند  - 

  .را محاسبه نموده و در این قسمت نمایش می دهد) متوسط فاصله وصول(سند
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  براي دریافت مربوطه سند با کلیک بر روي دکمه می توان  در این فرم)8شماره 
  .حسابداري کرد

اي ضمیمه را نمایش می دهد و با تعداد فایله  ضمیمه کردن فایل تعبیه شده دکمه امکان
  .مایش داده می شود و می توانید فایل مورد نظر را به فرم اضافه کنید ن)74تصویر شماره (فرم کلیک آن 

 
 
 

  
  )74(تصویر شماره
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 بخواهیم تمام اسـناد   ) انتقال به حساب   انتقال بین بانکی،  ( و انتقال ها   اگر در فرم سند دریافت وپرداخت     
تـصویر  . (ثبت شده با تاریخ ورودشان را مالحظه کنیم، بر روي بخش مشخص شده کلیـک مـی کنـیم                   

  ) 75شماره
  

  
  )75(                                 تصویر شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سـند بـا تمـام      . مـی کنـیم    یـک کل بر رویش  از لیست کشویی باز شده سند مورد نظر را انتخاب کرده          
               )76تصویر . ( نمایان می شود آنمشخصات

د به طور فعـال در کنـار فـرم سـند              لیست اسنا   بر روي این دکمه      با کلیک کردن  
   .دریافت و پرداخت قرار می گیرد
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  )76(تصویر شماره

  
  

نمایش )77تصویر شماره (کلیک کنید فرم  براي جستجوي دریافتهاي مورد نظر بر روي دکمه جستجو 
   .داده می شود

  .د می باشد جستجو براساس شماره ، تاریخ ، دریافت کننده و ابطال سن) 1شماره 
جستجو بر اساس ردیفهاي سند می باشد و می توان در بعضی ردیفها مانند نوع که داراي مقادیر ) 2شماره 

مساوي ، مخالف ، کوچکتر مساوي،بزرگتر مساوي ، کوچکتر  ( را با عملگر هايارزش هاي مختلف است جستجو
   مساوي نقديل فیلد نوع مشخص شده انجام داد مث))شامل لغت مورد نظر (Like، بزرگترو 
 .یافتن اولی ، اولین نتیجه را نمایش می دهد با انتخاب 

  .با انتخاب یافتن قبلی ، نتیجه قبلی را نمایش می دهد 
  .با انتخاب یافتن بعدي ، نتیجه  بعدي را نمایش می دهد 

  . نتیجه را نمایش می دهد آخرینبا انتخاب یافتن آخري ،
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  )77(تصویر شماره

شماره و تاریخ و نوع .نمایش داده می شود)78تصویر شماره ( را کلیک کنید ، فرم چاپ دکمه براي 
  .چاپ راتعیین کرده و دکمه چاپ را کلیک کنید 

  .نمایش داده می شود یین شده  چاپ با نسخ چاپی تعبا انتخاب 
 در چاپ  را به جاي تنظیمات از روي کنترل رسید امضاکنندگانبا انتخاب 

  .ش داده می شوند نمای
 شماره دریافت مورد نظر را در چاپ نمایش می دهد در غیر این صورت با انتخاب

  .شماره صفر را نشان می دهد
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  )78(تصویر شماره

  
با انتخاب شماره .نمایش داده می شود )79تصویر شماره ( فرم تاریخچه چکو انتخاب با کلیک راست  :نکته  

  .چک مشخصات آن دیده می شود 
Å ردیف      
Å شماره چک 
Å سررسید 
Å سال مالی 
Å دسته چک 
Å نام بانک 
Å نام شعبه 
Å شماره رسید 
Å نوع رسید 
Å تاریخ رسید 
Å تاریخ ثبت تاریخچه 
Å نام کاربر 
Å مثل ذخیره چک در عملیات بانکی (توضیحات اعمال انجام شده :عملیات کاربر( 
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  )79(تصویر شماره
   

  پرداخت ) 3-3  
  

  »اطالعات پایهنوي ، برروي مانتخاب پرداختبراي 
  .   کلیک کنید) 80تصویر شماره( پرداخت 

  
  

                                                                                                                      
  
  

  
  )80(تصویر شماره

  
  . شودنمایان می ) 81تصویر شماره ( وجه نقد و اوراق بهادارپرداختفرم 
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  )81(تصویر شماره

طریقه ثبت سند پرداختی مانند سند دریافتی است، با این تفاوت که آیتم هاي دسته چک و شماره چک نیز در        
  .این فرم مشخص می شود

شماره اي است که توسط سیستم بطور اتوماتیک   شماره پرداخت/پس از انتخاب خزانه داري مورد نظر  )1شماره  
  .       جدید اضافه می شود پرداختدر هنگام ثبت 

  .قسمت مشخص می شود  تاریخ پرداخت و نام دریافت کننده دراین
   شماره چکها آزاد شده و مربوط به ابطال سند پرداخت می باشد با انتخاب دکمه   )2شماره

  .می تواند مورد استفاده مجدد قرار گیرد 
وانید بعد از انتخاب سند مورد نظر دکمه خروج براي خارج کردن سند باطل شده از حالت ابطال نیز می ت       

  . از ابطال را بزنید 
  . قابل ثبت می باشدپرداختدر این قسمت اطالعات اصلی  )3شماره

  . شماره ردیف ها را مشخص می کند :ردیف  _
  )82تصویر شماره ( . را از منوي کشویی انتخاب کنیدپرداختدر این بخش نوع  :نوع-
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  )82(ارهتصویر شم
  

ثبت شده اسـت،     ها که در فرم افتتاح حساب        در این بخش لیست کشویی از حساب       :صندوق  /  بانک   _
  )83تصویر شماره .(نمایش داده می شود

  
                                                                    

  
  
  
  
  
  
  

   )83(صویر شماره                                                   ت
  . مقدارمبلغ راتعیین می کند : مبلغ _
مقـداري اختیـاري   (. در این بخش شماره فیش و یا رسید مربوطـه را وارد کنیـد   : مقدار ارزي /شماره   -

  )است
  لیست چک ها را می توان از منوي کشویی دسته چک ها که در فرم تعریف دسـته چـک                 :دسته چک _

  .شودتعریف شده است،نمایش داده می 
 این شماره ها به صورت خودکار آورده می شود، البته توجه داشته باشید که شماره چـک              :شماره چک _

  .   هاي استفاده شده دوباره نمایش داده نمی شود
   . تاریخ سر رسید چک ثبت شده در این بخش وارد می شود: سر رسید-
و یا می توان   ثبت شده است، مشخص می شود نقدي مورد نظرپرداخت در این بخش بابتی که چک و یا       : بابت -

   .تایپ نمود و در اینصورت مقدارآن در فرم تعریف عناوین بابت قرار می گیرد 
می توان از لیست کشویی انتخاب کرد و یا تایپ نمود و در اینصورت مقدار در فرم تعریف عناوین در           : دروجه _

   .وجه قرار می گیرد 
  .متناسب با آن می باشد و در اینصورت شماره چک نیزابطال می شود براي ابطال ردیف : ابطال _

  .را تعیین می کنیم پرداخت در این قسمت اطالعات مربوط به توزیع  :پرداختتوزیع )4شماره 
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ها به همراه زیر سیستم ها که در فرم نوع پرداخت در این بخش لیست کشویی از نوع : پرداخت نوع -
  )84تصویر شماره .(ثبت شده است، نمایش داده می شود )11تصویر شماره (خت ها دریافت و پردا

  
  )84(                                                                                                                                 تصویر شماره 

آورده می شود،در غیر اینصورت نیـاز بـه ثبـت     یست فاکتورها در این بخش اگر فاکتور باشد، ل :شماره-
  . شماره نمی باشد

 مبلغ مربوط به این ردیف که می تواند جزئی از کل مبلغ سند و یا برابر یا کل آنها باشد در ایـن                    : مبلغ -
  .بخش مشخص می شود 

در این بخش می توان مرکز هزینه مربـوط بـه ایـن      : مرکز هزینه  -
لیست مراکز هزینه از سیستم حـسابداري       . ردردیف را مشخص ک   

   )85تصویر شماره .(آورده می شود
  
  
  
  
  
  

  )85(تصویر شماره     
 مـی  ن وصول می شود را در ایـن بخـش مـشخص   شماره حسابی که مبلغ مورد نظر از آ      : حساب شخص 

  )86تصویر شماره .(نمائیم

  )86(تصویر شماره     
  

  . نقدي مورد نظر ثبت شده است، مشخص می شوداختپرددر این بخش بابتی که چک و یا : بابت -
-   
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در این بخش وضعیت چک مورد نظر نمایش داده می شود، به طوري که براي : وضعیت چک )5شماره 
  چکی که عملیاتی روي آن انجام نشده باشد،نزد صندوق ،

   چکی که وصول شده باشد، وصول شده 
  ..دهدو براي چکهاي برگشتی وضعیت برگشتی را نمایش می 

   .وارد نمود را در این بخش  توضیحاتیو در صورت لزوم می توان
  :ابن بخش از دو قسمت تشکیل شده است )87تصویر شماره (  :کنترل رسید)6شماره 

  
  )87(تصویر شماره 

 در این بخش هر یک از کاربران تعریف شده در فرم کنترل کنندگان  بـا توجـه بـه              :کنترل سطح جدید  
می توانند سند مورد نظـر را کنتـرل         )31تصویر شماره   ( در فرم تعریف سطح کنترل       سطوح تعیین شده  

  )88تصویر شماره .(نمایند
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  )88(تصویر شماره

 کنترل کننده سند براي لغو آخرین سطح کنترل سند می تواند از این بخـش اسـتفاده                  :ویرایش کنترل 
  .کند

  .ستم ها توزیع بصورت اتوماتیک انجام می پذیرد براساس نوع و ارتباط با سایر سی : توزیع اتوماتیک
در این قسمت شماره سند حسابداري مربوط به این سند نمـایش داده             :شماره سند حسابداري  )7شماره  

  .می شود
، سیـستم راس  پرداخـت  با توجه به تاریخ چک و تاریخ سررسید، نسبت به مبلغ کل سند       : راس سند  - 

  .ه نموده و در این قسمت نمایش می دهدرا محاسب) متوسط فاصله وصول(سند
 مربوطه سند پرداخت  براي  می توان با کلیک بر روي دکمه در این فرم )8شماره 

  .حسابداري کرد
 تعداد فایلهاي   است که با کلیک بر رويدر این فرم امکان ضمیمه کردن فایل تعبیه شده

  .ید فایل مورد نظر را به فرم اضافه کنید  و می توان )89تصویر شماره  (نمایش داده می شودضمیمه 
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  )89(تصویر شماره
  

مربـوط بـه چـک را      واطالعات   )90تصویر شماره   ( و انتخاب پرفراژ روي چک فرم        با کلیک روي دکمه     
بسته بـه نـوع دسـته چـک      ) 3-5( که تصویر آن را از فرمت هاي چک تعریف شده در بخش .نمایش می دهد    

  . می آورد) عات اصلی پرداختاطال (3شمارهانتخابی در 
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  )90(تصویر شماره

  
  

نمایش )91تصویر شماره ( کلیک کنید فرم براي جستجوي دریافتهاي مورد نظر بر روي دکمه جستجو 
  . داده می شود

  . جستجو براساس شماره ، تاریخ ، دریافت کننده و ابطال سند می باشد )1شماره 
سند می باشد و می توان در بعضی ردیفها مانند نوع که داراي مقادیر  جستجو بر اساس ردیفهاي )2شماره 

مساوي ، مخالف ، کوچکتر مساوي،بزرگتر مساوي ، کوچکتر (ارزش هاي مختلف است جستجو را با عملگر هاي 
  مشخص شده انجام داد مثل فیلد نوع مساوي نقدي)) شامل لغت مورد نظر (Like، بزرگترو 

 .، اولین نتیجه را نمایش می دهد با انتخاب یافتن اولی 
  .با انتخاب یافتن قبلی ، نتیجه قبلی را نمایش می دهد 

  .با انتخاب یافتن بعدي ، نتیجه  بعدي را نمایش می دهد 
  .با انتخاب یافتن آخري ،آخرین نتیجه را نمایش می دهد 
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  )91(تصویر شماره

شماره و تاریخ و نوع .نمایش داده می شود)92تصویر شماره ( را کلیک کنید ، فرم براي چاپ دکمه 
  .چاپ راتعیین کرده و دکمه چاپ را کلیک کنید 

  .نمایش داده می شود پ با نسخ چاپی تعیین شده در فرم  چابا انتخاب 
  . امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوند با انتخاب 
  . در چاپ نمایش داده می شوند شماره رسید با انتخاب 
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  )92(تصویر شماره

  
با انتخاب شماره .نمایش داده می شود )93تصویر شماره (و انتخاب تاریخچه چک فرم  روي فرم با کلیک راست

  .چک مشخصات آن دیده می شود 
Å ردیف      
Å شماره چک 
Å سررسید 
Å سال مالی 
Å دسته چک 
Å نام بانک 
Å نام شعبه 
Å شماره رسید 
Å نوع رسید 
Å تاریخ رسید 
Å تاریخ ثبت تاریخچه 
Å ربرنام کا 
Å مثل ذخیره چک در عملیات بانکی (توضیحات اعمال انجام شده :عملیات کاربر( 
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  )93(تصویر شماره
  

  انتقال بین بانکی ) 3-4  
  

  »اطالعات پایه، برروي منوي انتخاب انتقال بین بانکیبراي 
  .   کلیک کنید) 94تصویر  (انتقال بین بانکی

  
  

                                                                                                                      
  
  

  
  )94(تصویر شماره

  .  می شودش دادهنمای) 95تصویر شماره ( انتقال بین بانکیفرم 
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  )95(تصویر شماره

 را  دریافت کنندهندوق و بانک صخزانه داري دریافت کننده/ انتقالتاریخ/شماره/خزانه داري مورد نظر )1شماره 
  .مشخص می کند 

پرداخـت  )3-2جهت دریافت اطالعات بیشتر به . جهت ابطال سند انتقال بین بانکی استفاده می شود      )2شماره  
  .مراجعه کنید 

 تمام جزئیات مانند پرداخـت       .می شود  جهت انتقال را با تمامی ویژگیها مشخص          نظر مشخصات مورد )3شماره  
  .می باشد

توزیع در انتقال بین بانکی با توزیـع در فـرم           (مربوط به توزیع پرداخت در انتقال بین بانکی می باشد         ) 4شماره  
با اعمال توزیع عمال بانک سومی را وارد انتقال می نماییم و بانکی که در توزیع . دریافت و پرداخت متفاوت است    

  .دریافت کننده عمل می نماید) قصندو/ بانک (انتقال بین بانکی انتخاب می نماییم در راستاي حساب 
 میتـوان مـشاهده نمـودو همچنـین در قـسمت             را آخرین  وضعیت چک    مانده را مشخص می کند و     )5شماره  

  .نیز نکات الزم را ثبت نمود توضیحات
  .جهت کنترل انتقال بین بانکی و اضافه کردن فایل ضمیمه طراحی شده است )6شماره 
پرداخـت  )3-3جهت دریافت اطالعات بیشتر به      ( .س را مشخص می کند      شماره سند حسابداري و را    )7شماره  

 مربوطـه  انتقـال بـانکی    براي  می توان با کلیک بر روي دکمه      در این فرم   .)مراجعه کنید   
  . کرد صادرسند حسابداري
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نمایش داده مـی شـود واطالعـات مربوطـه را          چک ، تصویرچک    و انتخاب پرفراژ   با کلیک روي دکمه     
  .قابل مشاهده است پشت چک  ويرودر

  نمایش داده)96تصویر شماره ( فرم کرده کلیک براي جستجوي مورد نظر بر روي دکمه جستجو 
  .جستجو براساس شماره ، تاریخ ، دریافت کننده و ابطال سند می باشد . می شود

  
  )96(تصویر شماره

   را کلیک کنید ،براي چاپ دکمه 
شماره و تاریخ و نوع چاپ راتعیین کرده و دکمه چاپ را کلیک .داده می شودنمایش )97تصویر شماره ( فرم 
  .کنید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )97(تصویر شماره
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  . نمایش داده می شود یین شده در فرم  چاپ با نسخ چاپی تعبا انتخاب 
   .د امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوبا انتخاب 

  
با انتخاب شماره چک مشخصات آن .چه چک نمایش داده می شود و انتخاب تاریخ روي فرم با کلیک راست
  .دیده می شود 
Å ردیف      
Å شماره چک 
Å سررسید 
Å سال مالی 
Å دسته چک 
Å نام بانک 
Å نام شعبه 
Å شماره رسید 
Å نوع رسید 
Å تاریخ رسید 
Å تاریخ ثبت تاریخچه 
Å نام کاربر 
Å مثل ذخیره چک در عملیات بانکی (توضیحات اعمال انجام شده :عملیات کاربر( 

  
 کلیک کنید  ) 98تصویر شماره (براي دیدن لیست حسابهاي انتقال بین بانکی روي سربرگ راست فرم 

  .لیست حسابها را نمایش می دهد و با انتخاب شماره مورد نظر سند آن را نمایش می دهد

  
  )98(تصویر شماره

  
  
  
  
  
  

  



  

Hesab Rayan ® Group                                                                                                                  ٨٢

 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

  انتقال به حساب ) 3-5 
  »طالعات پایها، برروي منوي انتخاب انتقال به حساببراي 
  .   کلیک کنید) 99تصویر شماره ( به حسابانتقال

  
  

                                                                                                                      
  
  

  
  )99(تصویر شماره

  .  می شودش دادهنمای) 100تصویر شماره ( به حسابانتقال فرم 

  
  )100(تصویر شماره
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را ،دریافـت کننـده و مرکزهزینـه        شماره انتقال ، تـاریخ انتقال     /  پس ازانتخاب خزانه داري مورد نظر     )1شماره  
  .مشخص می کند 

پرداخـت  )3-3جهت دریافت اطالعات بیشتر به . استفاده می شود  به حساب جهت ابطال سند انتقال     ) 2شماره  
  .مراجعه کنید 

  . جهت انتقال را با تمامی ویژگیها مشخص می کند حسابمشخصات )3شماره 
جهـت دریافـت    (. را مشخص می کند و توضیحات را می توان در این قسمت وارد کـرد               وضعیت چک )4شماره  

  .)پرداخت مراجعه کنید )3-2اطالعات بیشتر به 
یلهـاي ضـمیمه   جهت کنترل انتقال به حساب و اضافه کردن فایل ضمیمه طراحی شده است تعداد فا     )5شماره  

   .روي دکمه نمایش داده می شود  
پرداخـت  )3-3جهت دریافت اطالعات بیشتر به   ( .شماره سند حسابداري و راس را مشخص می کند           )6شماره  

  )مراجعه کنید زیرا در این فرم نیز مانند توضیحاتی می باشد که در قسمت ذکر شده ، مشاهده می نمایید
 مربوطـه سـند   انتقـال بـه حـساب      بـراي     بر روي دکمـه      می توان با کلیک      در این فرم   

  .کردصادر حسابداري 
  

  انتقال بین اشخاص ) 3-6 
  »اطالعات پایه، برروي منوي انتخاب انتقال بین اشخاصبراي 
  .   کلیک کنید) 101تصویر شماره(بین اشخاص  انتقال

  
  

                                                                                                                      

  
  

  
  )101(تصویر شماره

  .  می شودش دادهنمای) 102تصویر شماره  (انتقال بین اشخاصفرم 
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  )102(تصویر شماره

  
و ) کسی کـه از مـا بـستانکار اسـت         ( بدهکار سند  شماره انتقال ، تاریخ انتقال،    / خزانه داري مورد نظر   )1شماره  

  . مشخص می کند را) کسی که به ما بدهکار است(بستانکار سند
-2جهـت دریافـت اطالعـات بیـشتر بـه      .استفاده مـی شـود       بین اشخاص  جهت ابطال سند انتقال      )2شماره  

  .پرداخت مراجعه کنید )3
  .مشخصات حساب جهت انتقال را با تمامی ویژگیها مشخص می کند )3شماره 
بـستانکار   توزیع وخاص را مشخص می کند که می توان به تفکیک توزیع بدهکار       توزیع انتقال بین اش   )4شماره  

  .عملیات توزیع را انجام داد
  .جهت اضافه کردن توضیحات می باشد  )5شماره 
  .براي کنترل رسید و اضافه کردن فایلهاي ضمیمه می باشد )6شماره 
پرداخـت  )3-3ریافت اطالعات بیشتر به جهت د( .شماره سند حسابداري و راس را مشخص می کند          )7شماره  

 انتقـال بـین اشـخاص     بـراي   می توان با کلیک بر روي دکمه     در این فرم   .)مراجعه کنید   
  . کرد صادرمربوطه سند حسابداري
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 کلیـک    ) 103تصویر شماره   (براي دیدن لیست حسابهاي انتقال بین اشخاص روي سربرگ راست فرم          
  . دهد و با انتخاب شماره مورد نظر سند آن را نمایش می دهدکنید لیست حسابها را نمایش می

  
  )103(تصویر شماره
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  چهارمفصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 عملیات
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      عملیات        
  :دیده می شود، بخش عملیات از قسمتهاي زیر تشکیل شده است)104تصویر شماره(همانطور که در 

  
  عملیات بانکی )4-1
  مغایرت بانکی )4-2
  آالرم چک)4-3
  صدور گروهی سند خزانه داري)4-4
  تاریخچه حیات چک)4-5
  

  )104(                                                                                                                 تصویر شماره 

  عملیات بانکی)4-1
  ي دریافتهاواگذار»عملیات بانکی)4-1-1 

  
کلیـک  ) 105تصویر شـماره  ( واگذاري دریافتها »عملیات، برروي منوي    انتخاب واگذاري دریافتها    براي  
  .   کنید

  
  
  

                                                 
                                                                       

  )105(تصویر شماره 
  .  می شودش دادهنمای) 106تصویر شماره (ذاري دریافتها واگفرم 

                                                                   
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

Hesab Rayan ® Group                                                                                                                  ٨٨

 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  )106(تصویر شماره 
  

  :اسناد دریافتنی)1شماره 
براي ثبت .نشان داده شده است که در صف انتظار واگذاري هستند،  دریافتیچکهاين ستون تمام در ای  

 سپس از ستون اسناد دریافتنی سند هاي مـورد نظـر را             ،رسید واگذاري جدید ابتدا دکمه جدید را زده       
ا گرفتن دکمـه  به طوري که ب.ندوز نیز می توانید استفاده نمائیدیشما از روشهاي انتخاب و (انتخاب نمائید 

Ctrl     بعد از انتخاب رکوردهاي مورد نظـر از  ) چند سطر را با هم انتخاب نمائید    و کلیک موس می توانید ،

 بـه   1همچنین براي انتقال همه اسـناد بخـش         . استفاده نمائید  4   براي انتقال آنها به بخش         دکمه  

 ، انتقال داده ایـد 4 به قسمت براي برگشت اسنادي که. استفاده نمائید  می توانید از دکمه      4بخش  

  . و در نهایت دکمه ذخیره را بزنید    استفاده کنید و از دکمه هاي 
  

  .خزانه داري مورد نظر را انتخاب می کنیم: خزانه داري)2شماره
  .این شماره توسط سیستم به رسید ثبت شده داده می شود: شماره واگذاري 

جدید سیستم بطور خودکار تاریخ روز ثبت رسید را در بخش           براي وارد کردن هررسید     : تاریخ واگذاري 
  .باشدتاریخ درج شده الزم است که در محدوده سال مالی تعریف شده . تاریخ واگذاري  نمایش می دهد
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 و شما می توانید با تایپ تاریخ و یـا اسـتفاده از فـرم     وجود ندارد همچنین محدودیتی براي درج تاریخ      
  که در کنار تاریخ موجـود مـی باشـد، تـاریخ را ثبـت      ا استفاده از دکمه که بCalendar ((تقویم   
  )107تصویر شماره.(نمایید

  
  )107(                                                                                                                           تصویر شماره 

  :واگذار به )3شماره
که بعد از .شود به آن واگذار گردیده را مشخص می چک هاي مورد نظریا بانکی که  ین بخش شخص ودر ا

  )108تصویر شماره .( کردن بانک یا شخص می توانید هر یک را از منوي کشویی انتخاب نمائیدصمشخ
شخاص را اگر واگذاري به بانک باشد لیست حساب هاي را نمایش داده و اگر به شخص باشد نام پرونده ا

  .نمایش می دهد
  

  
  )108(تصویر شماره    

  
  
  
  
  
  

مفهوم خرج کردن چک را داردو با واگذاري چک ها به شخص،  واگذاري به شخص همان
  .عمال سیستم این رسید را به عنوان رسید چک هاي خرج شده در نظر می گیرد
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   .اسناد پس از واگذاري در این قسمت قرار می گیرند)4شماره

  )5شماره 
در این بخش هر یک از کاربران تعریف         .نموده را کلیک    جهت کنترل رسید دکمه     

می توانند سند   طح کنترل   رم تعریف س  شده در فرم کنترل کنندگان  با توجه به سطوح تعیین شده در ف             
  .مورد نظر را کنترل نمایند

نمـایش    کلیک کنید فرم صدور سـند حـسابداري      صدور سند حسابداري  روي کلید      جهت
 ثبـت   حسابداريمورد نظر ایجاد و در سیستمسند حسابداري  صدور ، کلیک بر روي کلید   با  که   .داده می شود  

  .می شود

 )109تصویر شماره ( کلیک کنید فرم رد نظر بر روي دکمه جستجو  موواگذاري دریافتهابراي جستجوي 
  . نمایش داده می شود

  

  
  )109(تصویر شماره 

  .می توانید بر اساس شماره، تاریخ ، واگذار به و دریافت کننده جستجو نمایید 
  

خ راتعیین شماره و تاری.نمایش داده می شود) 110تصویر شماره( را کلیک کنید ، فرم براي چاپ دکمه 
  .کرده و دکمه چاپ را کلیک کنید 
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  )110(تصویر شماره 

  
  .نمایش داده می شود عیین شده در فرم  چاپ با نسخ چاپی تبا انتخاب 
  . امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوند با انتخاب 

  
  وصول دریافت ها»عملیات بانکی)4-1-2

کلیـک  ) 111تـصویر شـماره  ( ها  دریافتوصول»عملیاتوصول دریافت ها ، برروي منوي       انتخاب  براي  
  .   کنید

  
  

  
  
  
  
  

  )111(تصویر شماره   
  

  )112تصویر شماره .(فرم وصول دریافت ها نمایش داده می شود
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  )112(تصویر شماره 

  : بخش زیر تشکیل شده است5این فرم از 
  .را مشخص می کند  شدهاسناد واگذارلیست )1شماره
 تاریخ همچنین و که توسط سیستم شماره گذاري می شود  شماره وصول مورد نظر و    خزانه داري   )2شماره
  .را مشخص می کند وصول 
  . را تعیین می کند شماره صورتحساب بانک و تاریخ صورتحساب)3شماره
  .با مشخصات آنها را تعیین می کند  دریافتی هاي وصول شده )4شماره

 دریافـت واگـذاري    فـرم    آن مـشابه    ثبت  عملیات  اشد   می ب  ی  دریافتچکهاي  این فرم مربوط به وصول      
  .می باشد ) 1-1-4بخش (ها

  . سرسید باشد تاریختاریخ وصول حتما باید بزرگتر و یا مساوي
در این بخش هر یک از کاربران تعریـف          را کلیک کنید     جهت کنترل رسید دکمه     

می توانند سند   یف سطح کنترل    رم تعر شده در فرم کنترل کنندگان  با توجه به سطوح تعیین شده در ف             
  .مورد نظر را کنترل نمایند
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نمـایش    کلیک کنید فرم صدور سـند حـسابداري      صدور سند حسابداري  روي کلید      جهت
ثبـت  حسابداري مورد نظر ایجاد و در سیستم سند حسابداري  صدور ، کلیک بر روي کلید   با  که   .داده می شود  

  .می شود

 ) 113تصویر شماره( کلیک کنید فرم ورد نظر بر روي دکمه جستجو  موصول دریافتهابراي جستجوي 
  . نمایش داده می شود

  

  
  )113(تصویر شماره 

  . جستجو نمایید و شماره صورتحسابمی توانید بر اساس شماره، تاریخ 
  

 شماره و تاریخ راتعیین.نمایش داده می شود) 114تصویر شماره( را کلیک کنید ، فرم براي چاپ دکمه 
  .کرده و دکمه چاپ را کلیک کنید 

  

  
  )114(تصویر شماره 

  
  .را می توان اعمال نمود چاپ با نسخ چاپی تعیین شده با انتخاب 
  . امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوند با انتخاب 
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  عودت اسناد دریافتی »عملیات بانکی)4-1-3
) 115تصویر شماره( یدریافتعودت اسناد   »تعملیا ، برروي منوي  عودت اسناد دریافتیانتخاببراي 

  .   کلیک کنید
  
  

  
  
  
  
  

  )115(تصویر شماره   
  

  )116تصویر شماره .(نمایش داده می شود عودت اسناد دریافتیفرم 
  

  
  )116(تصویر شماره 
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  :اسناد دریافتنی)1شماره 
بـراي ثبـت   .ده است هستند، نشان داده شعودت دریافتی که در صف انتظار    چکهاي در این ستون تمام    

 جدید ابتدا دکمه جدید را زده، سپس از ستون اسناد دریافتنی سـند هـاي مـورد نظـر را            عودترسید  
به طوري که با گرفتن دکمـه  .شما از روشهاي انتخاب وبندوز نیز می توانید استفاده نمائید     (انتخاب نمائید 

Ctrl        بعد از انتخاب رکوردهاي مورد نظـر از  ،) و کلیک موس می توانید چند سطر را با هم انتخاب نمائید 

 بـه   1همچنین براي انتقال همه اسـناد بخـش         . استفاده نمائید  3   براي انتقال آنها به بخش         دکمه  

 انتقال داده ایـد،  3براي برگشت اسنادي که به قسمت . استفاده نمائید می توانید از دکمه 3بخش  

  .   استفاده کنید و از دکمه هاي 
  

  .خزانه داري مورد نظر را انتخاب می کنیم: ريازانه دخ)2شماره
  .این شماره توسط سیستم به رسید ثبت شده داده می شود: عودتشماره 
براي وارد کردن هررسید جدید سیستم بطور خودکار تاریخ روز ثبت رسـید را در بخـش             : عودتتاریخ  
. وده سال مالی تعریف شده باشـد      تاریخ درج شده الزم است که در محد       . نمایش می دهد    عودتتاریخ  

 و شما می توانید با تایپ تاریخ و یـا اسـتفاده از فـرم      وجود ندارد  همچنین محدودیتی براي درج تاریخ    
، تـاریخ را ثبـت      اسـت   کـه در کنـار تـاریخ موجـود            که با استفاده از دکمه      Calendar ((تقویم    
  )117تصویر شماره.(نمایید

  
  )117(                                                                                                  تصویر شماره                          

 امکان مشاهده تمـام اسـناد در زمـان برگـشت چـک و عـودت اسـناد              "در صورتی که گزینه   : شخص
اد دریافتنی مربوط به آن شـخص  تمامی اسن. شخص مورد نظر را انتخاب کنیم       فعال نباشد و  " دریافتنی

  .نشان داده می شود) 1(در قسمت شماره
  . نمایش می دهد را آنها و توزیعاتبا مشخصات  شده  عودتدریافتی هاي )3شماره

در این بخش هر یک از کاربران تعریف شده در فرم کنترل کننـدگان  بـا                 : کنترل سطح جدید  )4شماره  
می توانند سند مورد نظـر را       )31تصویر شماره   (ف سطح کنترل    توجه به سطوح تعیین شده در فرم تعری       

  )118تصویر شماره .(کنترل نمایند
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  )118(تصویر شماره

  
  

سند می تواند از این بخـش اسـتفاده         کنترل کننده سند براي لغو آخرین سطح کنترل         : ویرایش کنترل 
  . کند

 صـدور سـند       کلیـک کنیـد فـرم        صدور سند حـسابداري  روي کلیـد        جهت: صدور سند 
مـورد نظـر ایجـاد و در    سـند حـسابداري       صدور ،   کلیک بر روي کلید     با  که   .نمایش داده می شود   حسابداري  

  .ثبت می شودحسابداري سیستم 
  .در این قسمت شماره سند حسابداري مربوط به این سند نمایش داده  می شود:شماره سند حسابداري

تـصویر  ( کلیـک کنیـد فـرم         بر روي دکمه جـستجو        مورد نظر  عودت اسناد دریافتی    براي جستجوي   
  . نمایش داده می شود ) 119شماره

  

  
  )119(تصویر شماره 

  .می توانید بر اساس شماره، تاریخ و چک نزد جستجو نمایید 
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شماره و تاریخ راتعیین .نمایش داده می شود) 120شمارهتصویر ( را کلیک کنید ، فرم براي چاپ دکمه 
  .پ را کلیک کنید کرده و دکمه چا

  

  
  )120(تصویر شماره 

  
  .اعمال می گردد چاپ با نسخ چاپی تعیین شده با انتخاب 
  . امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوند با انتخاب 

  
  
  عودت اسناد خرج شده  »عملیات بانکی)4-1-4

) 121شمارهتـصویر (  عـودت اسـنادخرج شـده      »عملیات، برروي منوي    انتخاب عودت اسناد خرج شده      براي  
  .   کلیک کنید

  
  

  
  
  
  
  

  
  )121(تصویر شماره 

  
  )122تصویر شماره .(نمایش داده می شودخرج شده  عودت اسنادفرم 
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  )122(تصویر شماره 

  
  

  :خرج شدهاسناد )1شماره 
براي ثبت . هستند، نشان داده شده استعودت که در صف انتظار    خرج شده  چکهاي  در این ستون تمام     

 جدید ابتدا دکمه جدید را زده، سپس از ستون اسناد دریافتنی سـند هـاي مـورد نظـر را            دتعورسید  
به طوري که با گرفتن دکمـه  .شما از روشهاي انتخاب وبندوز نیز می توانید استفاده نمائید     (انتخاب نمائید 

Ctrl        مورد نظـر از  ، بعد از انتخاب رکوردهاي) و کلیک موس می توانید چند سطر را با هم انتخاب نمائید 

 بـه   1همچنین براي انتقال همه اسـناد بخـش         . استفاده نمائید  3   براي انتقال آنها به بخش         دکمه  

 انتقال داده ایـد،  3براي برگشت اسنادي که به قسمت . استفاده نمائید می توانید از دکمه 3بخش  

  .   استفاده کنید و از دکمه هاي 
  

  .مورد نظر را انتخاب می کنیمخزانه داري : خزانه داري )2شماره
  .این شماره توسط سیستم به رسید ثبت شده داده می شود: عودتشماره 
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براي وارد کردن هررسید جدید سیستم بطور خودکار تاریخ روز ثبت رسـید را در بخـش             : عودتتاریخ  
.  باشـد  تاریخ درج شده الزم است که در محدوده سال مالی تعریف شده           .   نمایش می دهد    عودتتاریخ  

 و شما می توانید با تایپ تاریخ و یـا اسـتفاده از فـرم     وجود ندارد همچنین محدودیتی براي درج تاریخ      
  که در کنار تاریخ موجـود مـی باشـد، تـاریخ را ثبـت      که با استفاده از دکمه Calendar ((تقویم   
  )123تصویر شماره.(نمایید

  
  )123(                                                                                تصویر شماره                                            

  . نمایش می دهد  با مشخصات آنها   اند را شدهعودتکه  اسناد خرج شده)3شماره
 در این بخش هر یک از کاربران تعریف شده در فرم کنترل کننـدگان  بـا                : کنترل سطح جدید  )4شماره  

توجه به سطوح تعیین شده در فـرم تعریـف سـطح کنتـرل مـی تواننـد سـند مـورد نظـر را کنتـرل             
  )124تصویر شماره .(نمایند

   
  

  
  )124(تصویر شماره

  
  

  .کنترل کننده سند براي لغو آخرین سطح کنترل سند می تواند از این بخش استفاده کند: ویرایش کنترل
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  کلیـک کنیـد فـرم صـدور سـند             کلیـد   صدور سند حـسابداري  روي      جهت: صدور سند 
مـورد نظـر ایجـاد و در    سـند حـسابداري       صدور ،   کلیک بر روي کلید     با  که   .نمایش داده می شود   حسابداري  

  .سیستم ثبت می شود
  .در این قسمت شماره سند حسابداري مربوط به این سند نمایش داده  می شود:شماره سند حسابداري

تـصویر  ( کلیـک کنیـد فـرم         مورد نظر بر روي دکمه جـستجو         تی  عودت اسناد دریاف  براي جستجوي   
  . نمایش داده می شود ) 125شماره

  

  
  )125(تصویر شماره 

  .می توانید بر اساس شماره، تاریخ و چک نزد جستجو نمایید 
  

شماره و تاریخ راتعیین .نمایش داده می شود) 126تصویر شماره( را کلیک کنید ، فرم براي چاپ دکمه 
  .ده و دکمه چاپ را کلیک کنید کر
  

  
  )126(تصویر شماره 

نمایش  ) 21تصویر شماره ( چاپ با نسخ چاپی تعیین شده در فرم با انتخاب 
  .داده می شود 

  . امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوند با انتخاب 
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  عودت اسناد در جریان وصول  »عملیات بانکی)4-1-4
تصویر (در جریان وصولعودت اسناد »عملیات، برروي منوي ج شده انتخاب عودت اسناد خربراي 
  .   کلیک کنید) 127شماره

  
  )127(تصویر شماره 

  )128تصویر شماره .(نمایش داده می شود در جریان وصول عودت اسنادفرم 

  
  )128(تصویر شماره 
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  :در جریان وصولاسناد )1شماره 
ـ در جریان وصـول   چکهاي  در این ستون تمام       هـستند، نـشان داده شـده    عودته در صـف انتظـار   ک

 سند در جریان وصول جدید ابتدا دکمه جدید را زده، سپس از ستون اسناد عودتبراي ثبت رسید    .است
به طوري که .شما از روشهاي انتخاب وبندوز نیز می توانید استفاده نمائید(هاي مورد نظر را انتخاب نمائید

، بعـد از انتخـاب   )می توانید چند سـطر را بـا هـم انتخـاب نمائیـد      و کلیک موس Ctrlبا گرفتن دکمه  

همچنین بـراي انتقـال    . استفاده نمائید  3   براي انتقال آنها به بخش         رکوردهاي مورد نظر از دکمه      

براي برگـشت اسـنادي کـه بـه     . استفاده نمائید می توانید از دکمه    3 به بخش    1همه اسناد بخش    

  .   استفاده کنید و ز دکمه هاي  انتقال داده اید، ا3قسمت 
  

  .خزانه داري مورد نظر را انتخاب می کنیم: خزانه داري )2شماره
  .این شماره توسط سیستم به رسید ثبت شده داده می شود: عودتشماره 
براي وارد کردن هررسید جدید سیستم بطور خودکار تاریخ روز ثبت رسـید را در بخـش             : عودتتاریخ  
. تاریخ درج شده الزم است که در محدوده سال مالی تعریف شده باشـد             . یش می دهد    نما  عودتتاریخ  

 و شما می توانید با تایپ تاریخ و یـا اسـتفاده از فـرم     وجود ندارد همچنین محدودیتی براي درج تاریخ      
  که در کنار تاریخ موجـود مـی باشـد، تـاریخ را ثبـت      که با استفاده از دکمه Calendar ((تقویم   

  )129تصویر شماره.(یدنمای

  
  )129(                                                                                                                           تصویر شماره 

  .با مشخصات آنها  نمایش می دهد    اند را شدهکه عودت اسناد خرج شده)3شماره
در این بخش هر یک از کاربران تعریف شده در فرم کنترل کننـدگان  بـا                 : دکنترل سطح جدی  )4شماره  

می توانند سند مورد نظـر را       )31تصویر شماره   (توجه به سطوح تعیین شده در فرم تعریف سطح کنترل           
  )130تصویر شماره .(کنترل نمایند
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  )130(تصویر شماره

  
  

ح کنترل سند می تواند از این بخـش اسـتفاده           کنترل کننده سند براي لغو آخرین سط      : ویرایش کنترل 
  .کند

  کلیـک کنیـد فـرم صـدور سـند             صدور سند حـسابداري  روي کلیـد        جهت: صدور سند 
مـورد نظـر ایجـاد و در    سـند حـسابداري       صدور ،   کلیک بر روي کلید     با  که   .نمایش داده می شود   حسابداري  

  . ثبت می شود حسابداريسیستم
  . قسمت شماره سند حسابداري مربوط به این سند نمایش داده  می شوددر این:شماره سند حسابداري

تصویر ( کلیک کنید فرم  مورد نظر بر روي دکمه جستجو عودت اسناد دریافتی براي جستجوي 
  . نمایش داده می شود ) 131شماره

  

  
  )131(تصویر شماره 

  .می توانید بر اساس شماره، تاریخ و چک نزد جستجو نمایید 
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شماره و تاریخ راتعیین .نمایش داده می شود) 132تصویر شماره( را کلیک کنید ، فرم  چاپ دکمه براي
  .کرده و دکمه چاپ را کلیک کنید 

  
  

  
  )132(تصویر شماره 

  
  . چاپ با نسخ چاپی تعیین شده با انتخاب 
  . امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوند با انتخاب 

  
  
  برگشت دریافتها» عملیات بانکی)4-1-5

  »عملیاترگشت دریافت ها ، برروي منوي انتخاب ببراي 
  .   کلیک کنید) 133تصویر شماره(    برگشت دریافتها

  

  
  

  )133(تصویر شماره   
  )134تصویر شماره .( نمایش داده می شودیدریافتچکهاي رگشت بفرم 
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  )134(تصویر شماره 

  : بخش زیر تشکیل شده است5این فرم از 
  . را مشخص می کند و برگشت را از این لیست انتخاب می کنیم اسناد واگذار شدهلیست )1ره شما

 نیز توسط سیستم شماره برگشت را مشخص می کند و شخص، تاریخ برگشت. خزانه داري )2شماره 
  .ثبت می شود 

  .که موقعیت چک را مشخص می کند  ،چک نزد)3شماره 
  .نشان می دهدرا  دریافتی هاي برگشتیمشخصات )4شماره 
  . در این قسمت مشخص می شود اطالعات پرداخت)5شماره 

 سـند هـاي   شده واگذار   جدید ابتدا دکمه جدید را زده، سپس از ستون اسناد        برگشتبراي ثبت رسید    
به طوري که بـا     .شما از روشهاي انتخاب وبندوز نیز می توانید استفاده نمائید         (مورد نظر را انتخاب نمائید    

، بعد از انتخاب رکوردهاي )وس می توانید چند سطر را با هم انتخاب نمائیدا و کلیک م Ctrlدکمه  گرفتن  

همچنین براي انتقال همـه اسـناد       . استفاده نمائید  4   براي انتقال آنها به بخش         مورد نظر از دکمه     

 انتقال 4ت براي برگشت اسنادي که به قسم    . استفاده نمائید   می توانید از دکمه      4 به بخش    1بخش  

  .و در نهایت دکمه ذخیره را کلیک کنید    استفاده کنید و داده اید، از دکمه هاي 
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در این بخش هر یک از کاربران تعریف شده در فرم کنترل کننـدگان  بـا                 : کنترل سطح جدید  )6شماره  
د نظـر را    می توانند سند مور   )31تصویر شماره   (توجه به سطوح تعیین شده در فرم تعریف سطح کنترل           

  )135تصویر شماره .(کنترل نمایند
   

  

  
  )135(تصویر شماره

  
  

کنترل کننده سند براي لغو آخرین سطح کنترل سند می تواند از این بخـش اسـتفاده                 : ویرایش کنترل 
  .کند

  .در این قسمت شماره سند حسابداري مربوط به این سند نمایش داده  می شود:شماره سند حسابداري

تصویر ( کلیک کنید فرم  مورد نظر بر روي دکمه جستجو ودت اسناد دریافتی عبراي جستجوي 
  . نمایش داده می شود ) 136شماره

  

  
  )136(تصویر شماره 
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  .می توانید بر اساس شماره، تاریخ و چک نزد جستجو نمایید 
  

اریخ راتعیین شماره و ت.نمایش داده می شود) 137تصویر شماره( را کلیک کنید ، فرم براي چاپ دکمه 
  .کرده و دکمه چاپ را کلیک کنید 

  
  

  
  )137(تصویر شماره 

  
  . چاپ با نسخ چاپی تعیین شدهبا انتخاب 
  . امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوند با انتخاب 

  
  

  . کلیک کنید  )138تصویر شماره ( بر روي سربرگ چکهاي برگشتیبراي نمایش لیست 
  
  
  

  )138(تصویر شماره 
   )139تصویر شماره ( .سند آن نمایش داده می شود چکهاي برگشتی  لیستا انتخاب هر شماره ازب
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  )139(تصویر شماره 

  
  وصول پرداختها » عملیات بانکی)4-1-6

  » بانکیعملیات ، برروي منوي وصول پرداختهاانتخاب براي 
  .   کلیک کنید) 140تصویر شماره( وصول پرداختها   
  

  )140(ه تصویر شمار    
  ) 141تصویر شماره .(داده می شود نمایش چکهاي پرداختی وصول شدهفرم 
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  )141(تصویر شماره 

  :اسناد پرداختی )1شماره 
  .می شودنشان داده    هستندوصول که در صف انتظار پرداختی چکهاي  در این ستون تمام 

 بین بانکی، انتقال بین حساب می  چک هاي نمایش داده شده در این بخش از فرم هاي پرداخت ، انتقال          
  .باشد

 سـند   اسناد پرداختـی  جدید ابتدا دکمه جدید را زده، سپس از ستون          پرداخت    وصول براي ثبت رسید  .
به طوري که .شما از روشهاي انتخاب وبندوز نیز می توانید استفاده نمائید(هاي مورد نظر را انتخاب نمائید

، بعـد از انتخـاب   )وانید چند سطر را بـا هـم انتخـاب نمائیـد         وس می ت  ا و کلیک م   Ctrlبا گرفتن دکمه    

همچنین بـراي انتقـال     . استفاده نمائید  4   براي انتقال آنها به بخش         رکوردهاي مورد نظر از دکمه      

براي برگـشت اسـنادي کـه بـه     . استفاده نمائید  می توانید از دکمه      4 به بخش    1همه اسناد بخش    

  . و در نهایت دکمه ذخیره را بزنید    استفاده کنید و مه هاي  انتقال داده اید، از دک4قسمت 
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  .خزانه داري مورد نظر را انتخاب می کنیم: خزانه داري )2شماره
  .این شماره توسط سیستم به رسید ثبت شده داده می شود: وصولشماره 
رسـید را در بخـش    براي وارد کردن هررسید جدید سیستم بطور خودکار تاریخ روز ثبت            : وصولتاریخ  
. تاریخ درج شده الزم است که در محدوده سال مالی تعریف شـده باشـد       .  نمایش می دهد   وصولتاریخ  

 و شما می توانید با تایپ تاریخ و یـا اسـتفاده از فـرم     وجود ندارد همچنین محدودیتی براي درج تاریخ      
ـ که با استفاده از دکمه Calendar ((تقویم    ود مـی باشـد، تـاریخ را ثبـت       که در کنار تاریخ موج
  )142تصویر شماره.(نمایید

  
  )142(                                                                                                                           تصویر شماره 

  . را مشخص می کند  :شماره صورتحساب بانک)3شماره
  .مشخص می کند را :صورتحسابتاریخ 

  .را نشان می دهد مشخصات پرداختی هاي وصولی)4شماره 
در این بخش هر یک از کاربران تعریف شده در فرم کنترل کنندگان  بـا                : کنترل سطح جدید    )5شماره  

می توانند سند مورد نظـر را       )31تصویر شماره   (توجه به سطوح تعیین شده در فرم تعریف سطح کنترل           
  )143ویر شماره تص.(کنترل نمایند

  

  
  )143(تصویر شماره
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کنترل کننده سند براي لغو آخرین سطح کنترل سند می تواند از این بخـش اسـتفاده                 : ویرایش کنترل 
  .کند

  کلیـک کنیـد فـرم صـدور سـند             صدور سند حـسابداري  روي کلیـد        جهت: صدور سند 
مـورد نظـر ایجـاد و در    حـسابداري     سـند   صدور ،   کلیک بر روي کلید     با  که   .نمایش داده می شود   حسابداري  

  .ثبت می شودحسابداري سیستم 
  .در این قسمت شماره سند حسابداري مربوط به این سند نمایش داده  می شود:شماره سند حسابداري

 ) 144تصویر شماره( کلیک کنید فرم  مورد نظر بر روي دکمه جستجو وصول پرداختهابراي جستجوي 
  . نمایش داده می شود

  

  
  )144(ویر شماره تص

  . جستجو نمایید شماره صورتحسابمی توانید بر اساس شماره، تاریخ و 

شماره و تاریخ راتعیین .نمایش داده می شود) 145تصویر شماره( را کلیک کنید ، فرم براي چاپ دکمه 
  .کرده و دکمه چاپ را کلیک کنید 

  

  
  )145(تصویر شماره 
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  .شده را نمایش می دهدین  چاپ با نسخ چاپی تعیبا انتخاب 
  . امضاکنندگان در چاپ نمایش داده می شوند با انتخاب 

  . کلیک کنید )146تصویر شماره (وصول پرداختها بر روي سربرگ براي نمایش لیست 

  
  )146(تصویر شماره 

  
   )147تصویر شماره ( .سند آن نمایش داده می شود وصول پرداختها  لیستبا انتخاب هر شماره از

  

  
  

  )147(تصویر شماره 
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  برگشت پرداخت ها » عملیات بانکی)4-1-7

  » بانکیعملیاتبرگشت پرداخت ها ، برروي منوي انتخاب براي 
  .   کلیک کنید) 148تصویر شماره (   برگشت پرداخت ها

  
  
  
  
  
  
  
  

  )148(تصویر شماره 
  

  )149رهتصویر شما( .عملیات این فرم مشابه فرم برگشت دریافت ها می باشد

  
  )149(تصویر شماره 
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  مغایرت بانکی )4-2    
  » بانکیعملیات ، برروي منوي انتخاب مغایرت بانکیبراي 

  .   کلیک کنید) 150تصویر شماره (مغایرت بانکی   
  
  
  
  
  
  

  )150(تصویر شماره 
  ) 151تصویر شماره .( نمایش داده می شودمغایرت بانکی شدهفرم 

  
  )151تصویر شماره (
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  :شامل است، که ه تشکیل شداز دو قسمت کلی مغایرت بانکی فرم 
  

  .در قسمت اول باید اطالعاتی را که کاربر براي مغایرت گیري نیاز دارد، تعریف نماید ) 1
 .   قسمت  دوم جنبه عملیاتی فرم مغایرت بانکی را دارا می باشد ) 2

  
  :مرحله اول

  :اخوانی اطالعات دفتر باید مراحل زیر صورت گیریدبراي فراخوانی اطالعات بانک مربوطه و همچنین فر 

  . اول باید مشخص گردد که این مغایرت مربوط به کدام خزانه داري می باشد)1
  
براي فراخوانی اطالعات دفتر کافی است نام حساب مربوطه  در را در قسمت بانک و تاریخ را انتخاب نمایید                    ) 2

مت صورت حـساب  ربر اطالعات را می تواند در قسکا. را انتخاب نمایید  و سپس باید دکمه     
  .دفتر مشاهد ه نماید

براي فراخوانی فرمت  بانکی،  اول باید درقسمت فرمت مشخص گردد که فرمتی که قرار است بازخوانی شود  ) 3
مسیر دسترسی به فایل بانکی را مشخص مربوط به کدام بانک است، بعد از انتخاب باید با استفاده از دکمه

  مت صورت حساب بانک مشاهد ه نمایدکاربر اطالعات را می تواند در قس.مایید  ن
  

  . ثبت مانده بانک توسط کاربر فراموش نشود 
دقت داشته باشید ثبت اشتباه مانده بانک باعث می شود که در چاپ فرم مغایرت بانکی مانده برابر و مساوي از               

  .ه اعداد را صحیح وارد نماییددفتر و بانک نداشته باشید، پس دقت فرمایید ک
  

 )152تصویر شماره ( . هاي عملیاتی براي جستجوي اقالم مغایرت می باشد  TABقسمت دوم فرم شامل  



  

Hesab Rayan ® Group                                                                                                                  ١١٦

 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

 
  )152تصویر شماره (

  . موجود، مغایرت می باشدTABاولین 
  . نمود در این قسمت تمامی اقالم که در اطالعات مربوط به حساب موجود بوده است را می توان مشاهده 

 مغایرت  انطباق دهد، فرم را در حالت ویرایش قـرار     TABدر صورتی که کاربر بخواهد مواردي را به طور دستی در            
داده، کافی است ردیـف هـاي مـشابه را از دو سـمت دفتـر و بانـک انتخـاب  نمـوده و بـا اسـتفاده از دکمـه ي                     

  .   دو ردیف مشابه را با هم ارتباط دهد
  

 نیز حالتی است که کاربر اشتباها مواردي را انطباق داده است و می خواهد دو ردیف مشابه را از برعکس این موضوع  
حالت انطباق خارج نماید که در این صورت کافی است، دو ردیف را از دو سمت دفتر و بانک انتخـاب نمایـد سـپس     

  . را انتخاب کنددکمه 
  

  .ستیکی دیگر از روش هاي انطباق، انطباق اتوماتیک  ا
مبلـغ و  : که شـامل  .سه موضوع به طور همزمان کنترل گردیده و بعد انطباق صورت می گیرید          : در انطباق اتوماتیک  

  .تاریخ و شماره می باشد
قرار دارد، اول باید فرم را در حالت ویرایش قـرار داده، سـپس بـر روي عبـارت                   مغایرت   TABزمانی که کاربر در     

در این صورت سیستم به طور خودکار ردیـف هـاي کـه    . یک نماید که در باالي فرم قرار دارد کل      
  .مبلغ و شماره و تاریخ یکسانی داشته باشد، با هم منطبق می شود
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در برخی سازمان ها بازه تاریخی چون بسیار نزدیک است و ممکن است این بازه ناچیز باعث مغایرت شـود و             : نکته  
  . منظور راهکاري ارایه شده استبراي این. از کنترل تاریخ صرف نظر می کنند

و گزینه عدم کنترل تاریخ در مغـایرت بـانکی را فعـال           )3تصویر شماره   (کافی است به فرم تنظیمات رجوع نمایید        
  .نموده

سیستم براي کنترل موارد . زمانی که این گزینه فعال باشد در حالتی که کاربر از انطباق اتوماتیک استفاده می نماید             
  .مبناي کنترل شماره و مبلغ می باشد. ریخ را کنترل نمی نمایدمنطبق دیگر تا

  
Tab 153(تصویرشماره . اشتباهات و رکوردها ي مطابقت داده نشده(  

  

  
  )153(تصویرشماره 

  
  . در این فرم لیست کلیه اقالمی که باز مانده و مغایرت داده نشده اند را نمایش می دهد

براي این که کاربر زمان مغایرت بـانکی مطمـئن        . ن فرم بازخوانی می شود    چاپ فرم مغایرت بانکی مستقیما از ای      
شود که تمام اقالم بعد از مغایرت از این فرم حذف شده اند و در چاپ نمایش داده نمـی شـود، امکـانی جالـب                          

  .طراحی شده است
ی را مغایرت دهد و بنا اقالم)  انطباق چند تایی   - جستجو -مغایرت( ها اعم از     TABزمانی که کاربر در هرکدام از       

   که در باالي فـرم  به هر دلیل دیگري اطالعات فرم نسبت به حالت قبلی تغییر کند عنوان           
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قرار دارد به رنگ قرمز تغییر کرده تا کاربر متوجه تغییرات شود و براي اعمال بروز رسانی فرم کافی است که بـر       
  . روي این عنوان یک بار کلیک نماید 

  .یستم به طور اتوماتیک آخرین تغییرات را اعمال می نمایددر این حالت س
  

Tab154(تصویرشماره . جستجو(  

  
  )154(تصویرشماره 

  : جستجوTABاطالعات مریوط به 
 .دفتر و بانک .   قسمت جستجو شامل دو بخش می باشد ) 1
ـ                      ) 2 ایرت اطالعاتی که در محتواي این دو فرم نمایش می دهد، شامل ردیف هایی است کـه در گریـد مغ

 .مطابقت نخورده اند
 ،)  مبلغ– شماره –تاریخ (در انتهاي فرم سه باکس جستجو با عنوان هاي . )3

کلیک ) دفتر یا بانک (زمانی که کاربر هر کدام از این گزینه ها را انتخاب نماید و بر روي هر کدام از ردیف هاي                     
  .ه و نمایش می دهدنماید، سیستم در صورتحساب مقابل اطالعات کلیک شده را جستجو کرد

کاربر به راحتی می تواند از ایـن فـرم در   هم و یا به صورت مجزا فعال باشند واین گزینه ها می تواند همزمان با        
  .انطباق اقالم  باز استفاده نماید 
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  : می باشددکمه دیگري که در این فرم وجود دارد دکمه 
فرم از حالت جستجو خارج شوند و بتوانید اطالعات موجـود  در           این دکمه زمانی کاربرد دارد که  می خواهید هر دو          

این فرم را مجددا به طور کلی مشاهده نمایید که در این حالت کافی است بر روي دکمه همه کلیک نموده و اطالعات 
  .را مشاهده نمایید 

 و بعـد از انجـام ذخیـره          در تمامی حاالت فوق براي انجام انطباق باید فرم در وضعیت ویرایش قرار گرفتـه باشـد                
  .اطالعات ثبت و ذخیره می گردد

 
Tab155(تصویرشماره . انطباق چند تایی(  

  

  
  )155(تصویرشماره 

TAB                محتواي فرم شـامل ردیـف    .  انطباق چند تایی این قابلیت را دارد که چند ردیف را با یک ردیف انطباق دهد
  .هایی است که در فرم مغایرت انطباق نخورده اند

  : کار نیز به قرار زیر استروش
اول فرم باید در حالت ویرایش قرار گیرید و سپس می توان  با استفاده از جستجو ها اطالعات مورد الزم راجستجو                      

براي انجام انطباق چند تایی باید اول دکمه جدید را زده  سپس از گرید باال با استفاده از فلش هـا ردیـف هـا      . نمود
  .براي انطباق کافی است دکمه انطباق را انتخاب نمایید. ین انتقال دهید الزم  را به گردید پای

  .در صورت خروج از وضیعت جدید می توانید دکمه انصراف را انتخاب نماید
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Tab156(تصویرشماره . نمایش رکوردهاي منطبق(  

  
  )156(تصویرشماره 

  .ت که با هم منطبق شده انداین فرم بیشتر جنبه نمایشی دارد محتواي فرم  شامل ردیف هایی اس
در گرید باال اطالعات دفتر و بانک موجود است و  به محض این که بر روي یکی از ردیف ها در گردیـد بـاال کلیـک                 
نمایید اطالعات مشابه و منطبق شده را در گرید پایین در صورت حساب مقابل یعنی بانک و یا دفتر مـشاهده مـی                  

یعنی زمانی که کاربر چند . تی کاربرد دارد که از انطباق چند تایی استفاده می شود   این فرم بیشتر براي حاال    . نمایید
اسـتفاده   TAB ردیف از دفتر را با یک ردیف از بانک انطباق می دهیم براي مشاهده این انطباق می تـوان از ایـن  

  . .نمود
  

  آالرم چک )4-3
  » عملیات ، برروي منوي انتخاب آالرم چکبراي 

  .   کلیک کنید) 157تصویر شماره( آالرم چک
  
  

  
  )157(تصویر شماره 
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  )158تصویر شماره .(نمایان می شود آالرم چکفرم 

  
  )158(تصویر شماره 

  
شد، هشدار بـراي چـک هـاي    توضیح داده در ابن فرم طبق تنظیمات آالرم چک که در بخش تنظیمات  

  .نمایش داده می شود.مشخص شده استموعد سررسید آنها تا  آالرم  تاریخدریافتی و پرداختی که
  
  

  گروهی سند خزانه داريصدور)4-4    
  » عملیات ، برروي منوي انتخاب صدور گروهی سند خزانه داريبراي 

  .   کلیک کنید) 159تصویر شماره (صدور گروهی سند خزانه داري
  
  
  
  
  
  

 
  )159(تصویر شماره 

  
  



  

Hesab Rayan ® Group                                                                                                                  ١٢٢

 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

  )160شماره تصویر .(فرم صدور سند حسابداري نمایان می شود
  

  )160(تصویر شماره       
  

به ) 2 شماره و در قسمت  .نظر را به همراه شماره مورد نظر  انتخاب نمودهدر این فرم بازه زمانی مورد 
  .صندوق انتخاب کنید / تفکیک طرف حساب یا به تفکیک بانک 

   نمایان می شود،)161تصویر شماره (فرم ، را بزنیدسپس دکمه صدور

  
  )161(اره تصویر شم
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 بـه جـدول سـمت راسـت انتقـال      ردیف هاي مورد نظر را انتخاب کرد، و با اسـتفاده از دکمـه      
  .  رابراي انجام عملیات بزنیدسپس دکمه) 162تصویر شماره (دهید

  
  )162(تصویر شماره 

 اصول حسابداري و خصوصیات سرفصل ها اسناد را بررسی کرده          توجه به  سیستم به صورت اتوماتیک با    
  )163تصویر شماره (.و ردیف هاي تائید شده و خطاها را اعالم میکند

  
  )163(تصویر شماره 
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   را مشاهده)164تصویر شماره (پیغام را زده و  سند در نهایت دکمه ثبت
  . می کنید 

  
  )164(تصویر شماره 

 جدید و یا ادغام امکان ثبت در سند. نمایش داده می شود )165تصویر شماره  (با انتخاب دکمه تایید فرم    
  .در سند موجود وجود دارد 

  )165(تصویر شماره       
  )166تصویر شماره( .سیستم سند مورد نظر را ثبت کرده و نمایش می دهدبا زدن دکمه ثبت 

 

 
  )166(تصویر شماره 
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   تاریخچه حیات چک )4-5
  » ، برروي منوي عملیات تاریخچه حیات چکبراي انتخاب 

  .   کلیک کنید) 167تصویر شماره(تاریخچه حیات چک 
  

  
  

  
  )167(تصویر شماره 

 
  )168تصویر شماره .( می شودش دادهنمای تاریخچه حیات چکفرم صدور 

  
  )168(تصویر شماره 

و اطالعات مربوط به چک ها و )169تصویر شماره ( .از لیست نوع سند، سند مورد نظر را انتخاب کنید 
  .نمودار آن را نمایش می دهد 

  
  

  )169تصویر شماره 
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  پنجمفصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
         گزارشات
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  گزارشات            
   :دیده می شود بخش گزارشات از قسمتهاي زیر تشکیل شده است) 170تصویر شماره (همانطور که در

                   
  دفتر دریافت و پرداخت )5-1
  گردش حساب )5-2
  انهصورت دریافت وپرداخت ماهی)5-3
  خالصه گردش بانک )5-4
  اسناد دریافتنی)5-5
  اسناد دریافتی نزد بانک ) 5-6
  اسناد دریافتی وصول شده) 5-7
  اسناد دریافتی خرج شده) 5-8
   عودت شدهاسناد دریافتی )5-9
  خرج شده عودت شدهاسناد  )5-10
  اسناد دریافتی برگشتی )5-11
  اسناد پرداختنی )5-12
  )73(تصویر شماره   ل شده وصو اسناد پرداختنی)5-13
  اسناد پرداختنی برگشتی )5-14
  اسناد انتقالی)5-15
  صورت ریز دریافت و پرداخت روزانه)5-16
  صورت وضعیت مانده وجوه ریالی)5-17
  گزارش دسته چک)5-18
  اسناد مرتبط) 5-19
  

  )170(تصویر شماره 
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    دفتر دریافت و پرداخت گزارشات)1- 5
   دفتر دریافت و پرداخت»بر روي منوي گزارشاتدفتر دریافت و پرداخت ت براي تهیه گزارشا

  .کلیک می کنیم) 171تصویر شماره (

  
  )171(تصویر شماره 

  
  .نمایان می شود) 172 تصویر شماره(فرم گزارشات دفتر دریافت و پرداخت 

  
        )172(تصویر شماره   
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 وصول ، نوع حـساب ،   تاریخ واگذاري ،    تاریخ ، سررسیدتاریخ  ،  رسیدتاریخ  گزارش گیري را می توان بر اساس        
 ، نوع حساب ،بانک واگذاري ،ابطـال وضـمانت         صندوق/ شرکت ها و حساب    / اشخاص   ،بانک واگذاري نوع رسید   

  .  را می زنیم، اطالعات نمایش داده می شودکلید تنظیم کرد وبافت و یا پرداخت نوع در
  .چاپ گزارش دریافت نقد زمانی فعال می شود که نوع نقد باشد

  این گزارش تمامی دریافت ها و پرداخت ها و انتقال بین بانکی و انتقال بین حساب را نمایش می دهد
  

  گردش حساب )2- 5

   گردش حساب  » بر روي منوي گزارشاتحساب انتخاب گردش براي 
  .کلیک می کنیم) 173تصویر شماره (

  
  )173(تصویر شماره 

  
  . می شودش دادهنمای) 174 تصویر شماره( گردش حساب فرم 

  
  
  
  
  
  
  

 پیش نمایش ت با کلیک کردن بر روي کلید در کلیه فرمهاي بخش گزارشا
 .چاپ از اسناد انتخابی نمایش داده می شود
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  )174(تصویر شماره 

  
  نوع سندندوقص/حسابنوع حساب ،  .  تاریخ سر رسیدتاریخ ، . خزانه داريگزارش گیري را می توان بر اساس    

  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید تنظیم کرد و بازدن 
  

    ماهیانهصورت دریافت وپرداخت )3- 5
  

  صورت دریافت وپرداخت ماهیانه »بر روي منوي گزارشاتصورت دریافت وپرداخت ماهیانه انتخاب براي 
  .کلیک می کنیم) 175تصویر شماره (

  
  )175(تصویر شماره 

  . می شودش دادهنمای) 176 تصویر شماره(افت وپرداخت ماهیانه صورت دریفرم 
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  )176(تصویر شماره 

  
کلیـد  تنظـیم کـرد و بـازدن      مـاه و اشـخاص و شـرکتها   . خزانـه داري گزارش گیري را می تـوان بـر اسـاس       

دریافت و پرداخت را در ماه تعیین شـده        نوع عاي   گزارشی از   .  اطالعات نمایش داده می شود      
  . دهدنمایش می

در این حالت به ازاي مبالغ دریافت و پرداخت با در نظر   : گزینه محاسبه بر اساس نقدي و چک هاي وصول شده           
  )مبالغ اسناد را بعد از اعالم وصول نمایش می دهد(گرفتن نوع دریافت و پرداخت 

  

   خالصه گردش بانک )4- 5
  

صـه  خال »بر روي منوي گزارشات   خالصه گردش بانک    انتخاب  براي  
  .کلیک می کنیم) 177تصویر شماره (گردش بانک

  
  
  
  

  )177(تصویر شماره                                                                                                                                          
  .ود می شش دادهنمای) 178 تصویر شماره(خالصه گردش بانک فرم 
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  )178(تصویر شماره 

  
کلیـد   تنظـیم کـرد و بـازدن      ، نوع سند  تاریخ و نوع حساب    تا . خزانه داري    گزارش گیري را می توان بر اساس      

  .  اطالعات نمایش داده می شود
در این فرم بر روي هر کدام     . در این فرم گزارش به دو نوع مجزا ارایه می شود ولی محتوا گزارش یکسان است                 

  . ها قرار بگیرید گزارش مربوط به آن قسمت را نمایش می دهد tabاز 
  

   اسناد دریافتنی)5- 5
  

 اسـناد  »گزارشـات  بـر روي منـوي   انتخاب اسناد دریـافتنی  براي  
  .کلیک می کنیم) 179تصویر شماره  (دریافتنی

  
  
  
  
  

  )179(تصویر شماره 
  



  

Hesab Rayan ® Group                                                                                                                  ١٣٣

 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

  . می شودش دادهنمای) 180 تصویر شماره (اسناد دریافتنیفرم 

  
  )180(تصویر شماره 

 و نـام   تاریخ ، سررسید ، ضمانت ، ابطـال واشـخاص و شـرکتها   . خزانه داريگزارش گیري را می توان بر اساس  
  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید  تنظیم کرد و بازدن حساب

  .در این گزارش لیست از اسناد دریافت شده که هنوز واگذار نشده اند نمایش می دهد
  

  سناد دریافتی نزد بانک ا)6- 5
  

 »گزارشـات  بـر روي منـوي       انتخاب اسناد دریافتی نزد بانک    براي  
  .کلیک می کنیم) 181تصویر شماره ( اسناد دریافتی نزد بانک

  
  
  
  
  
  

  )181(تصویر شماره 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

  . می شودش دادهنمای) 182 تصویر شماره( اسناد دریافتی نزد بانکفرم 

  
  )182(تصویر شماره 

صـندوق واگـذاري   /  تاریخ واگذاري ، تاریخ سررسید ،حـساب    . خزانه داري  ا می توان بر اساس    گزارش گیري ر  
  اطالعات   کلید   تنظیم کرد و بازدن       و همچنین نام حساب    ،ضمانت ، ابطال واشخاص و شرکتها     

  .نمایش داده می شود
  .داده می شوددر این گزارش لیست از اسناد واگذار شده اند نمایش 

  دریافتی وصول شده  اسناد )7- 5
  

 »گزارشـات بـر روي منـوي      انتخاب اسناد دریافتی وصول شده      براي  
  .کلیک می کنیم) 183تصویر شماره ( وصول شدهاسناد دریافتی 

  
  
  
  
  
  

  )183(تصویر شماره 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

  . می شودش دادهنمای) 184 تصویر شماره(اسناد دریافتی وصول شده فرم 
  

  
  )184(تصویر شماره 

  
صندوق واگذاري ، ابطال /  تاریخ واگذاري ، تاریخ وصول ،حساب . خزانه داريمی توان بر اساسگزارش گیري را 

  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید ،اشخاص و شرکتها تنظیم کرد و بازدن 
  .در این گزارش لیست از اسناد دریافت  که وصول  شده اند نمایش داده می شود
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

  خرج شده  اسناد دریافتی )8- 5
  

 »گزارشـات بر روي منـوي     انتخاب اسناد دریافتی خرج شده      براي  
  .کلیک می کنیم) 185تصویر شماره (  شدهخرجاسناد دریافتی 

  
  
  
  
  
  
  

  )185(تصویر شماره 
  . می شودش دادهنمای) 186 تصویر شماره(اسناد دریافتی خرج شده فرم 

  
  )186(تصویر شماره 

شرکت دریافت کننده تنظـیم  /  تاریخ خرج کرد  ، ابطال ،شخص. خزانه داري  سگزارش گیري را می توان بر اسا      
  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید کرد و بازدن 

شده اند نمایش داده مـی  )  عودت خرج شد(در این گزارش لیست از اسناد دریافت  که عودت واگذار به شخص         
  .شود
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   اسناد دریافتی عودت شده )9- 5
 »گزارشـات بر روي منوي    سناد دریافتی عودت شده     انتخاب ا براي  

  .کلیک می کنیم) 187تصویر شماره (  شدهعودتاسناد دریافتی 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )187(تصویر شماره 
  . می شودش دادهنمای) 188 تصویر شماره(اسناد دریافتی عودت شده فرم 

  
  )188(تصویر شماره 

صـندوق  /  ابطـال ،حـساب   .  تـاریخ واگـذاري  عـودت  ،  تاریخ . خزانه داريگزارش گیري را می توان بر اساس 
  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید واگذاري ، اشخاص و شرکتها تنظیم کرد و بازدن 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   اسناد خرج شده عودت شده )5-10 
  

 »گزارشاتبر روي منوي انتخاب اسناد خرج شده عودت شده      براي  
  .ک می کنیمکلی) 189تصویر شماره (  شدهعودت خرج شدهاسناد 

  
  
  
  
  
  
  

  )189(تصویر شماره 
  . می شودش دادهنمای) 190 تصویر شماره(اسناد خرج شده عودت شده فرم 

  
  )190(تصویر شماره 

  
 ابطـال ،واگـذار بـه شـخص ،          .  تاریخ واگذاري  تاریخ عودت  ،   . خزانه داري   گزارش گیري را می توان بر اساس        

  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید اشخاص و شرکتها تنظیم کرد و بازدن 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   اسناد دریافتی برگشتی  )11- 5
  

اسـناد   »گزارشاتبر روي منوي انتخاب اسناد دریافتی برگشتی     براي  
  .کلیک می کنیم) 191تصویر شماره ( دریافتی برگشتی

  
  
  
  
  
  
  
  

  )191(تصویر شماره 
  .ی شود مش دادهنمای) 192 تصویر شماره(اسناد اسناد دریافتی برگشتی فرم 

  
  )192(تصویر شماره 

  
کلید شرکت تنظیم کرد و بازدن / تاریخ برگشت  ، ابطال ،شخص . خزانه داريگزارش گیري را می توان بر اساس      

 .  اطالعات نمایش داده می شود
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   اسناد پرداختنی  )5-12
  

اسـناد   »گزارشـات بـر روي منـوي     پرداختنـی انتخاب اسناد   براي  
  .کلیک می کنیم) 193تصویر شماره ( پرداختنی

  
  
  

  )193(تصویر شماره 
  

  . می شودش دادهنمای) 194 تصویر شماره( پرداختنیاسناد فرم 

  
  )194(تصویر شماره 

  
  

  وصندوق واگـذاري  / حساب   تاریخ ، سررسید ،ضمانت ،ابطال ،. خزانه داريگزارش گیري را می توان بر اساس   

  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید تنظیم کرد و بازدن اشخاص و شرکتها 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   اسناد پرداختنی وصول شده  )13- 5
  

 »گزارشاتبر روي منوي انتخاب اسناد پرداختنی وصول شده      براي  
  .کلیک می کنیم) 195تصویر شماره (  وصول شده پرداختنیاسناد 

  
  

  )195(تصویر شماره 
  

  . می شودادهش دنمای) 196 تصویر شماره(اسناد پرداختنی وصول شده  فرم 

  
  )196(تصویر شماره 

  
  

اشـخاص و    و  ، ابطـال صندوق واگذاري/ حساب   تاریخ وصول ،. خزانه داريگزارش گیري را می توان بر اساس   
  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید تنظیم کرد و بازدن   و نوع سندشرکتها
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   اسناد پرداختنی برگشتی   )14- 5
  

 »گزارشـات بر روي منـوي     داختنی برگشتی     انتخاب اسناد پر  براي  
  .کلیک می کنیم) 197تصویر شماره ( برگشتی پرداختنیاسناد 

  
  

  )197(تصویر شماره 
  

  . می شودش دادهنمای) 198 تصویر شماره(پرداختنی برگشتی  اسناد فرم 

  
  )198(تصویر شماره 

  
  
  

تنظیم کـرد و بـازدن       شرکت/ شخص    و  طالاب  تاریخ برگشت ،   . خزانه داري  گزارش گیري را می توان بر اساس      
  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   اسناد انتقالی    )15- 5
  

 اسـناد انتقـالی    »گزارشاتبر روي منوي    انتخاب اسناد انتقالی      براي  
  .کلیک می کنیم) 199تصویر شماره (

  
  

  )199(تصویر شماره 
  

  . می شود دادهشنمای) 200 تصویر شماره (اسناد انتقالیفرم 

  
  )200(تصویر شماره 

  
  

 تنظـیم    تاریخ انتقال ،پرداخت کننده ، دریافت کننده ،ابطـال        . خزانه داري   گزارش گیري را می توان بر اساس        
  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید کرد و بازدن 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   صورت ریز دریافت و پرداخت روزانه    )16- 5
  

بـر روي منـوي       فت و پرداخت روزانه   صورت ریز دریا  انتخاب  براي  
تـصویر شـماره   (  صورت ریز دریافت و پرداخت روزانـه    »گزارشات

  .کلیک می کنیم) 201
  

  )201(تصویر شماره 
  

  . می شودش دادهنمای) 202 تصویر شماره(صورت ریز دریافت و پرداخت روزانه  فرم 
  

  
  

  )202(تصویر شماره 
  
  

  .شاهده می شود  پیش نمایش چاپ مبا انتخاب دکمه 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   صورت وضعیت مانده وجوه ریالی )17- 5
  

  صورت وضـعیت مانـده وجـوه ریـالی     »گزارشاتبر روي منوي  انتخاب صورت وضعیت مانده وجوه ریالی         براي  
  .کلیک می کنیم) 203تصویر شماره (

  
  
  

  )203(تصویر شماره 
  

  . می شودش داده نمای)204 تصویر شماره(صورت وضعیت مانده وجوه ریالی  فرم 
  
  

  
  )204(تصویر شماره 

  

  . پیش نمایش چاپ مشاهده می شود با انتخاب دکمه 
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   گزارش دسته چک     )18- 5
  

گـزارش   »گزارشاتبر روي منوي      گزارش دسته چک  انتخاب  براي  
  .کلیک می کنیم) 205تصویر شماره (  دسته چک

  
  )205(تصویر شماره 

  
  . می شودش دادهنمای) 206 تصویر شماره(چک گزارش دسته فرم 

  
  
  

  
  

  )206(تصویر شماره 

  کلیـد  تنظیم کـرد و بـازدن    گزارش گیري را می توان بر اساس تاریخ گزارش ،دسته چک و نوع      
  .اطالعات نمایش داده می شود
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 خزانه داري  – نت.محاسبان اداري و مالی یکپارچه سیستم هاي کاربري راهنماي
 

   گزارش اسناد مرتبط)6-18
  

گزارش  »تگزارشابر روي منوي      اسناد مرتبط انتخاب گزارش   براي  
  .کلیک می کنیم) 207تصویر شماره (  دسته چک

  
  )207تصویر شماره (

  
  . می شودش دادهنمای) 208 تصویر شماره(گزارش اسناد مرنبط فرم 

  
  )208 تصویر شماره(

  
  

گزارش گیري را می توان بر اساس نوع رسید، شماره رسید، تاریخ ، وضعیت ابطـال و صـدور اسـناد، وضـعیت               
  .  اطالعات نمایش داده می شودکلید  مانده توزیع تنظیم کرد و بازدن توزیع و وضعیت

  
  
  
  
  


