
مقدمه
در گذشته، حسابداری فرایندی مبتنی بر کاغذ بود و معموالً حسابداران جهت برطرف نمودن 
نیازهای ضروری در حوزه ثبت و نگهداری فعالیت های مالی کسب وکار خود از دفاتری قطور 
استفاده می کردند. به تدریج با گسترش علوم و فنون و در عصر حاضر که از آن به عنوان عصر 
دیجیتال یاد می شود، حتی کسب و کارهای کوچک نیز به خرید و استفاده از طیف گسترده 
از  فراتر  این طیف گسترده،  نشان می دهند.  تمایل  بازار  در  نرم افزارهای حسابداری موجود 
کاهش خطاهای انسانی در محاسبات و سرعت بخشیدن به فرایند تهیه و تنظیم صورت های 
مالی، با تجزیه و تحلیل داده ها منابعی وسیع از اطالعات در اختیار کاربران قرار می دهند که به 
شکل دهی دیدگاه ایشان از کسب و کار کمک می کند؛ از پیش بینی میزان سود و زیان با توجه 
به تغییر در مقدار تولید و فروش در ماه های آتی گرفته تا شناسایی عوامل مخل و غیرضروري 
برای  ایجاد کننده ضایعات و سرویس هایی که کمترین سودآوری را  در مسیر تولید و مبانی 

کسب وکار شما داشته اند.
و  پیچیده  تا  ساده  سطوح  از  نرم افزاری  محصوالت  ارائه  و  تبلیغ  از  انفجاری  میان  در  اما 
برنامه های آفالین و آنالین، یافتن نرم افزاری که امکانات آن بیشترین انطباق را با کسب و کار 

شرکت و هدف واحد اقتصادی داشته  باشد می تواند به یک چالش تبدیل شود. 
در نتیجه به منظور انتخاب یک نرم افزار مناسب باید با شناسایی نیازهای حوزه فعالیت حسابداری 

و آگاهی از اصول و فنون حسابداری نسبت به ارزیابی از محصوالت موجود اقدام نمود.

سخني با هنرآموز 
از  باشد  مي  فناوري  از  استفاده  حسابداری  جدیدکتاب های  محتواي  رویکرد  آنجایي که  از 
ابتداي کتاب باید هنرجو با نرم افزار آشنا شده، تا مهارت الزم را در این زمینه کسب نماید لذا 

توجه به این نکته ضروري است.

کار با نرم افزار



212

کار با نرم افزار     

آماده سازی، نصب و اجرای نرم افزار

الف( موارد قبل از نصب
1  نصب برنامه باید با کاربری Administrator یا با کاربری که دارای این نقش می باشد صورت گیرد.

2  از Control Panel گزینه User Accounts را انتخاب کنید. 

Change user account control setting سپس گزینه
را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده گزینه Never notify را مانند شکل انتخاب نمایید. 
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3  زبان ویندوز خود را در صورتی که فارسی نیست مطابق با تصویر ذیل به فارسی تغییر دهید.

ب( نصب برنامه
ابتدا دی وی دی مربوط به بسته نرم افزاری را درون درایو )DVD-Drive( قرار داده تا برنامه به طور خودکار اجرا شود.

در این مرحله اگر برنامه اجرا نشد یا با پیامی به شکل زیر مواجه شدید: 

الزم است که از مسیر دی وی دی روی فایل autorun.exe راست کلیک کرده و Run as administrator را انتخاب نموده 
تا پنجره مربوط به نصب باز شود.
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سپس با انتخاب کلید ادامه نصب و قرار دادن عالمت تیک به منظورتأیید توافق نامه شرکت سازنده نرم  افزار،  عملیات شروع 
با نصب پیش نیازهای الزم ادامه می یابد.

در مرحله بعد می توانید نام شرکت و مسیر نصب برنامه را انتخاب نموده و نصب را ادامه دهید. 
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می توانید مسیر مورد نظر را در همین مرحله ایجاد نموده یا از پوشه هایی که  قباًل به همین منظور ایجاد کرده اید استفاده 
نمایید.

ضمناً در این مرحله امکان به روزرسانی بانک اطالعاتی و برنامه اجرایی وجود دارد.

بعد از اتمام نصب و با نمایش پیام مربوطه، از برنامه خارج شوید.
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ج( اجرای برنامه
به منظور اجرای برنامه و با توجه به مطلب ذکر شده در انتهای نصب، ابتدا قفل سخت افزاری را به پورت USB متصل نموده 

و سی دی قفل نرم افزاری را درون دیسکت خوان قرار داده و برنامه را اجرا نمایید.
اکنون با اجرای برنامه )از روی Desk top( با پیامی به شرح شکل زیر مواجه می شوید: 

با مشاهده پیام فوق الزم است که فایل الیسنس موجود در قفل نرم افزاری را انتخاب نمایید.

و   admin کاربری  نام  با  اکنون 
بدون درج کلمه عبور، دکمه تأیید 

را کلیک کنید.
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اگر از تب پیشرفته استفاده شود فیلد نام شرکت و تنظیم ارتباط با سرور نیز نمایش داده می شود.

از آنجایی که برای اولین بار است که وارد سیستم می شوید نیاز به کد فعال سازی دارید. 

بعد از درج و تأیید کد فعال سازی که از طریق ارتباط با شرکت سازنده )تماس تلفنی و یا سایت اینترنتی شرکت( دریافت 
نموده اید وارد نرم افزار می شوید.

آن  مختلف  ویژگی های  تشریح  به  ادامه  در  که  می شویم  مواجه  مختلف  قسمت های  با صفحه ای حاوی  ورود  ابتدای  در 
پرداخته خواهد شد.
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                    ورود به برنامه و شروع کار با نرم افزار     

در یک تقسیم بندي کلی منوي عمودي برنامه به دو قسمت تقسیم شده است، قسمت اول عملیات و قسمت دوم فهرست 
که این تقسیم بندي در همه زیرسیستم های این برنامه تکرار شده است. اگر بخواهیم فعالیت جدیدي را ثبت کنیم از قسمت 
عملیات وارد می شویم و از طریق فرم هاي موجود در این بخش آن را ثبت می کنیم. در قسمت فهرست تمام اطالعاتی را 

که در قسمت عملیات ثبت کرده ایم قابل مشاهده و ویرایش است.

درج داده ها در نرم افزار از بخش های مختلفی در منوهای عمودی و افقی امکان پذیر است که در این 
کتاب تنها به ذکر یک مسیر اکتفا می کنیم.

نکته
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الف( ایجاد و معرفی سال مالی
1 پس از ورود به برنامه، سیستم با نمایش پیامی  از کاربر می خواهد که نسبت به 

ایجاد سال مالی اقدام نماید.

2 در پنجره سال مالی، سال مورد نظر را در قسمت عنوان درج نموده و تاریخ شروع و خاتمه را با در نظر گرفتن تقویم 
هجری شمسی و دوره مالی موردنظر تکمیل نمایید. 

3 پیام سیستم مبتنی بر»عدم امکان ایجاد سال مالی، قبل ازسال ایجاد شده« را تأیید نموده و به صفحه مربوط به فرایند 
راه اندازی وارد شوید. 
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در ورود اطالعات مرتبط با تاریخ شروع و پایان سال مالی دقت نمایید که حتماً منطبق با اساسنامه 
شرکت باشد.

ضمناً سیستم، تاریخ شروع سال مالی بعد از اولین سال را به طور خودکار با توجه به تاریخ پایان سال قبل انتخاب می کند 
و قابلیت ویرایش تاریخ شروع براي سال هاي مالی بعدي امکان پذیر نیست.

4 برای اعمال تغییرات در سال مالی»از بخش فهرست« در منوی»تنظیمات« به پنجره»فهرست سال های مالی« دسترسی 
یافته و نسبت به ایجاد، ویرایش و یا حذف سال مالی اقدام نمایید.

نکته

در صورت نیاز به حذف اطالعات سال مالي تعریف شده، در لیست سال هاي مالي، یک یا چند سال مورد نظر را انتخاب کرده 
و کلید حذف یا Ctrl+D را بزنید.

برای حذف سال های مالی باید از جدیدترین سال شروع نمایید و چنانچه اقدام به حذف سال مالی قدیمی تر نمایید سیستم 
با نمایش پیامی  این امکان را از شما سلب خواهد نمود.
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دقت داشته باشد که اگر یک سال مالي در سیستم استفاده شده باشد، امکان حذف آن سال مالي 
وجود نخواهد داشت. در صورتي که حتماًً باید حذف شود، ابتدا مواردي که از این سال مالي استفاده 

کرده اید را حذف کنید.
 .

5 نمایش و تغییر سال مالي جاري:
سال مالي جاري سیستم در پایین صفحه نمایش در قسمت »سال مالی« نمایش داده مي شود. در این قسمت،با باز کردن 

لیست سال مالي مي توانید سال مالي مورد نظر را از بین سال هاي مالي تعریف شده انتخاب کنید. 

نکته

از آنجایی که کلیه اطالعات در سیستم به تفکیک سال مالي نمایش داده مي شوند، با تغییر سال مالي 
همه فرم هاي باز در سیستم بسته خواهند شد. 

نکته

ب( تغییر مشخصات شرکت 
1 در قسمت »تنظیمات« نرم افزار زبانه »شرکت« را انتخاب نمایید.

2 نام شرکت را درج نمایید.
    در ابتداي ورود به سیستم، در نوار باالي سیستم و در گزارش ها، این عنوان به عنوان نام شرکت نمایش داده مي شود. 

3 ارز پایه یا همان واحد پولی رایج کشور را مشخص نمایید.
    در کل سیستم این ارز به عنوان ارز اصلي و پیش فرض در نظر گرفته شده و بقیه ارزها به این ارز تبدیل مي شوند. 

4 نشان تجاری شرکت را اضافه نمایید.
     در گزارش ها، اطالعات این قسمت به عنوان آرم شرکت نمایش داده مي شود و حتماً باید یک عکس با یکي از فرمت هاي  

PNG  ،  JPG و  یا GIF باشد. 

5 شناسه ملی شرکت را درج نمایید. 
    این شناسه از یازده رقم تشکیل شده و یک مثال ساده برای تشبیه آن این است که شناسه ملی برای اشخاص حقوقی 
همانند کد ملی برای اشخاص حقیقی می باشد، شناسه ملی هرشرکت مختص به خود آن شرکت است و از زمان ثبت 
شرکت تا انحالل شرکت و حتی بعد از آن نیز تغییر نخواهد نمود، با استفاده از شناسه ملی می توان اطالعات کلی از 

شرکت ثبت شده به دست آورد.
6 محل فعالیت شرکت را همراه با کد شهرستان مذکور مشخص نمایید.
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7 اطالعات درج شده را ذخیره کنید.

فعال نبودن سایر قسمت های زبانه »شرکت« به دلیل استفاده از نسخه آموزشی برنامه می باشد.

ج( ایجاد کاربران جدید 

تحت هرعنوانی که با سیستم کار می کنید، امنیت اطالعات و محرمانه نگه داشتن تمام یا قسمتی از فعالیت های شما از 
سایر کاربران سیستم از اصول اولیه فعالیت شما می باشد. بدین منظور تقریباً تمامی نرم افزارهای موجود در بازار امکانی برای 

رمزگذاری و تعیین سطوح دسترسی کاربران فراهم نموده اند. 
1 از بخش »  عملیات « در منوی »  تنظیمات « نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایید.

2 اگر کاربران سیستم بیش از یک نفر است،   نسبت به ایجاد کاربران جدید با درج نام و نام خانوادگی کاربر و کلمه عبور 
مناسب با سطح امنیت باال و تکرار کلمه عبور اقدام نمایید.
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اگر تیک گزینه کاربر فعال براي کاربري انتخاب نشود کاربر نمی تواند به سیسـتم وارد شود. 
کاربري را که  قباًل در سیستم تعریف شده و حال اقدام به غیر فعال نمودن نام کاربریش نموده ایم نیز 

نمی تواند وارد سیستم شود اما مشخصات و سوابق قبلی او در سیستم باقی می ماند.

یا  و  ایشان  سازمانی  پست  به  توجه  با  را  جدید  کاربران  به  مربوط  دسترسی  سطوح  دسترسی،  حقوق  بخش  در   3
وظایف،مسئولیت ها و اختیاراتی که دارند مشخص نمایید.

4 با انتخاب فهرست کاربران در این منو می توانید نسبت به هرگونه حذف یا تغییری اقدام نمایید. 

نکته

کاربری که نقش admin را دارد به طور طبیعی به تمامی قسمت های نرم افزار دسترسی دارد و ایجاد 
محدودیت دسترسی برای ایشان معنی دار  نمی باشد.

د( تهیه و ایجاد نسخه پشتیبان

در پایان هر روز یا نوبت کاری نسبت به ذخیره اطالعات موجود روی سیستم به دالیل امنیتی اقدام نمایید زیرا احتمال از 
دست رفتن عملیات و داده های سیستم به دالیل فراوانی همواره اجتناب ناپذیر است. توصیه می شود عملیات ذخیره سازی 
را عالوه بر حافظه داخلی )درایوهای موجود در  هارد( در حافظه ای خارجی )هارد اکسترنال، فلش مموری و...( و حتی در 

شبکه اینترنت )ایمیل، فضای ابری و ...( انجام دهید. 
1 در قسمت »تنظیمات« و از بخش عملیات گزینه »تهیه نسخه پشتیبان جدید« را انتخاب نمایید.

انتخاب اطالعات »  عنوان «، » نام سرور«، »  مسیر فایل بر روي سرور«، »  نام فایل« و »  تاریخ « اجباري است. 
2 گزینه» عنوان« به صورت پیش فرض با ساختار زیر پر مي شود: 

»نسخه پشتیبان تاریخ......... ساعت.........«
3 »نام سرور« نام کامپیوتري است که بانک اطالعاتي روي آن نصب است و قابل تغییر نیست. فایل پشتیبان روي دستگاهي 

ذخیره مي شود که بانک اطالعاتي روي آن دستگاه نصب شده است. 
4 در گـزینه »مسیر فـایل بر روي سرور« امکان دو انتخاب وجود دارد. یکـي اینکه بـا زدن کلید  مسیر پیش فرض 
SQL SERVER براي تهیه پشتیبان را انتخاب کنید و دیگري اینکه با زدن کلید  ، مسیر مورد نظر خودتان را براي تهیه 

فایل پشتیبان بر روي سرور انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که مسیرهایي که به شما نمایش داده مي شود همه مسیر ها 

نکته
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برنامه سپیدار سیستم استفاده  براي  از نسخه شبکه  اگر  بانک اطالعاتي روي آن نصب است و  روي دستگاهي است که 
مي کنید، این مسیر ها ممکن است روي دستگاه شما نباشد. 

دقت داشته باشید که در مسیري که انتخاب مي کنید اگر  قباًلً فایلي با همین نام وجود داشته باشد، فایل جدید بر روي 
آن نوشته مي شود و فایل قبلي از بین مي رود. 

5 در گزینه »نام فایل« مي توانید نام فایلي را که ساخته مي شود تعیین کنید. به صورت پیش فرض نام فایل طبق ساختار 
زیر تعیین مي شود: 

 »Backup« ساعت و دقیقهـ تاریخـ نام بانک اطالعاتيـ »bak«
6 در گزینه»تاریخ« نیز تاریخ و ساعت تهیه فایل پشتیبان نمایش داده مي شود و قابل تغییر نیست.

7  با زدن تیک گزینه »با اعمال کلمه عبور« می توانید امنیت فایل پشتیبان را افزایش داده و قابلیت رمزگذاری آن را فعال 
نمایید.

8  با زدن کلید تهیه نسخه پشتیبان  در نوار ابزار باالي فرم، نسخه پشتیبان در مسیري که تعیین کرده اید و با نامي 

که تعیین شده تهیه مي شود. پس از اتمام تهیه فایل پشتیبان، در سمت راست نوار پایین فرم پیغام  
نمایش داده مي شود. 

هـ( بازیابي اطالعات 

1  در صورت نیاز به بازیابي اطالعات، پس از ورودبه سیستم وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت فهرست، گزینه»نسخه هاي 
پشتیبان« را انتخاب کنید. 

2 در لیست پشتیبان هاي تهیه شده، پشتیباني را که در نظر دارید اطالعات آن بازیابي شود، انتخاب کنید. 

3 با زدن کلید »بازیابي« در نوار باالي فرم، اطالعات فایلي که نام آن در »نام فایل« نوشته شده برگردانده مي شود. 
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4 با زدن کلید »بازیابي از فایل« در نوار باالي فرم، می توانید مسیر دلخواه خود را انتخاب و سپس نسبت به بازیابی اقدام 
نمایید.

به منظور بازیابی اطالعات، نکات زیر را مدنظر داشته باشید: 
از بانک اطالعاتي یک نسخه پشتیبان تهیه کنید زیرا با بازیابي بانک اطالعاتي، کلیه  1  قبل از بازیابي اطالعات، حتماً 
اطالعات به وضعیت زمان تهیه پشتیبان قبلي بر مي گردد و ممکن است اطالعاتي را که در فاصله زماني بین تهیه پشتیبان 

قبلي و بازیابي کنوني وارد سیستم کرده اید از دست بدهید. 
2  پس از شروع بازیابي اطالعات، ارتباط همه کاربران با بانک اطالعاتي قطع شده و سیستم بسته شده و پس از بازیابي 

باید مجدداً وارد سیستم شوید. 
3  اگر قباًل پس از تهیه فایل پشتیبان، نام فایل مورد نظر را تغییر داده اید، نام کنوني فایل پشتیبان را در گزینه»نام فایل« 

باید وارد کنید. 
4  اگر به هر دلیلي در نظر دارید که فایلي به جز فایلي که اطالعات آن در این قسمت نمایش داده مي شود بازیابي شود، 

مي توانید آن فایل را در مسیر فوق کپي کرده و نام آن را به نام فایل مورد نظر تغییر دهید سپس کلید بازیابي را بزنید. 
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حذف فایل های پشتیبان:
را  نظر  یا موارد مورد  فایل هاي پشتیبان، مورد  لیست  تهیه شده  ،   از  فایل هاي پشتیبان  به حذف اطالعات  نیاز  در صورت 

انتخاب کرده و کلید حذف را زده یا از Ctrl+D استفاده کنید. 

و( حساب ها
1 قبل ازهرگونه تغییری درحساب ها، الزم است که از قسمت تنظیمات برنامه، زبانه حسابداری را فعال نموده و نسبت به 
اعمال تغییرات احتمالی بر مبنای سطح فعالیت، تنوع عملیات حسابداری و تعدد حساب های مورد نیاز مبادرت نمایید زیرا 

بعد از تعریف حساب امکان برخی تغییرات وجود نخواهد داشت.

3 وارد قسمت حسابداري شده و در قسمت عملیات روي گزینه »درختواره حساب ها« کلیک کنید.

با صفحه ای خالی مواجه  این بخش شده و حسابی در سیستم فعال نیست  اولین بار وارد  برای  این مورد که  به  با توجه 
می شویم که بعد از تأیید پیام نمایش داده شده روی آن، نسبت به درج حساب دلخواه اقدام خواهیم نمود.

2 پس از ورود به سیستم در منوي عمودي، بر روي قسمت »حسابداري« کلیک کنید.
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حساب هایي  گزینه»درج  از  و  نموده  کلیک  فرم  باالي  در  برنامه  آیکون  روي  بر  حساب ها«،  »درختواره  پنجره  در   4
پیش  فرض« یکي از چهار کدینگ پیشنهادي سیستم را ـ شامل کدینگ بازرگاني، کدینگ خدماتي، کدینگ تولیدي و 
کدینگ پیمانکاری   ـ بعد از تأیید پیام سیستم انتخاب نمایید. با این عمل، کدینگ استاندارد انتخابي در درختواره حساب ها 

ایجاد مي گردد.

5 براي ایجاد حساب جدید )گروه، کل و معین( بر روي شاخه مربوطه قرار گرفته و عالمت جدید باالي فرم را کلیک یا بر 
روي شاخه مربوطه راست کلیک نموده و گزینه جدید را انتخاب نمایید.
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6 بعد از زدن عـالمت جدید بـاالي 
در  حساب «  »  تعریف  پنجره  فـرم، 
اختیار شما قـرار مـي گیرد تـا بتوانید 
را  به حساب جدید  اطالعات مربوط 
تکمیل نموده و آن را ذخیره نمایید. 
براي  »  فعال«  گزینه  که  در صورتي 
آن  شود،  فعال  غیر  معین  حساب 
حساب معین دیگر در سیستم قابل 
سوابقش  ولي  بود  نخواهد  انتخاب 
وجود داشته و در گزارش ها نمایش 

داده خواهد شد.

نکاتی مهم در ایجاد حساب
الف( توجه داشته باشید که در ایجاد حساب جدید، اگر بر روي شاخه اصلي »حساب ها« قرار گرفته و کلید جدید را بزنیم، 

سیستم به صورت پیش فرض فرم تعریف حساب »گروه« را نمایش مي دهد. 
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گروه: به اولین طبقه در طبقه بندي حساب ها، گـروه می گوینـد کـه سرفصـل هـاي اصلی در صورت هاي مالی را تشکیل 
می دهند. نوع حساب در این طبقه تعیین می گردد و در نتیجه زیرمجموعه هر گروه داراي انواع یکسانی می باشند. براي 

مثال اگر نوع یک گروه ترازنامه اي باشـد، حساب های معین زیرمجموعه این گروه نیز ترازنامه اي خواهند بود.
ب( همچنین اگر بر روي یک شاخه حساب گروه قرار گرفته و کلید جدید را بزنیم، سیستم به صورت پیش فرض فرم تعریف 

حساب »کل« را نمایش مي دهد. 

حساب کل: این طبقه از حساب ها اقالم صورت هاي مالی را تشکیل می دهند و همچنین در نوشتن دفاتر و گزارش گیري 
از آنها استفاده می شود. ماهیت حساب ها در سطح کل )بدهکار، بستانکار و مهم نیست( تعریف می گردد. 

ج( همین طور اگر بر روي یک شاخه حساب کل قرار گرفته و کلید جدید را بزنیم، سیستم به صورت پیش فرض فرم تعریف 
حساب »معین« را نمایش مي دهد.
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حساب معین:
سطح معین آخرین سطح اصلی حساب ها است. این سطح همچنین سطح عملیاتی سیستم نیز می باشد که در صدور سند 
شرکت می نماید. ماهیت یک حساب از نظر بدهکار یا بستانکار بودن در این سطح تعریف می شود.عالوه بر این سیستم هایی 
که یک حساب در فرایند صدور سند آن سیستم شرکت می کند در این سطح تعریف می گردد. در این سطح ویژگی هاي 
یک حساب شامل ویژگی هاي کنترل ماهیت اول دوره، تفصیلی پذیر ، ارزي ، تسعیر پذیر و پیگیري نیز قابل تعریف می باشند.

حساب تفصیلی:
زیر مجموعه حساب های معین است که ریز اطالعات مربوط به حساب های معین در آن نگهداري می شود.

عالوه بر طبقات اصلي حساب ها ) گروه، کل و معین ( سطح شناوري نیز تحت عنوان سطح تفصیلي در سیستم وجود دارد 
که امکان ایجاد یک سطح تفصیلي براي هر حساب را به کاربر مي دهد. کد حساب هاي تفصیلي کامالً مستقل از حساب های 
اصلي و به صورت جداگانه در سیستم تعریف مي گردد. انواع مختلفي از حساب های تفصیلي در سیستم وجود دارد که از 
مهم ترین آنها مي توان به طرف حساب ها )اشخاص حقیقي و اشخاص حقوقي(، حساب های جاري، صندوق ها، مراکز هزینه 

و سایر اشاره کرد.
کلیه مواردي را که نتوان در سطوح دیگر تفصیلي طبقه بندي نمود مي توان در قسمت »تفصیلي سایر« ایجاد کرد.

تفصیلی سایر:

گزینه »تفصیلي  روي  عملیات  از بخش  و  وارد قسمت حسابداري شده  راست،  منوي سمت  در  به سیستم  ورود  از  پس 
سایرجدید« کلیک کنید. 

اطالعات »عنوان تفصیلي« و »کد تفصیلي« که نمی تواند در این بخش تکراری باشد را وارد نموده و ذخیره نمایید.
در صورت عدم درج کد تفصیلی، در زمان ذخیره سیستم کدی را به آن اختصاص خواهد داد.
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بعد از ایجاد تفصیلي سایر، هنگام صدور سند حسابداري در سیستم »حسابداري« و سایر بخش های مرتبط با این حساب 
مي توان از تفصیلي سایر استفاده نمود. 

گزینه  روي  فهرست  این  در  و  شده  حسابداري  قسمت  وارد  شده،  تعریف  سایر«  »تفصیلي هاي  لیست  مشاهده  براي 
»تفصیلي هاي سایر« کلیک کنید. 

7  براي مشاهده لیست حساب ها، وارد قسمت حسابداري شده و در قسمت فهرست، روي گزینه »حساب ها« کلیک کنید.
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                    وجوه نقد )دریافت ها و پرداخت ها ( 
     

از بخش عملیات این قسمت، فرایند دریافت و پرداخت را انتخاب می نماییم.

الف( صندوق 
در پنجره باز شده از فرایند دریافت و پرداخت، صندوق را انتخاب نموده و نسبت به درج داده ها به شرح ذیل اقدام نمایید:

1  عنوان: در پنجره صندوق »عنوان« صندوق را وارد می کنیم.

2  عنوان تفصیل: با ورود اطالعات »عنوان«، سیستم به صورت خودکار »عنوان تفصیل« رابا عنوان صندوق نمایش خواهد 
داد که قابل ویرایش می باشد.

3  حساب تفصیل: با توجه به دستی بودن روش شماره گذاري صندوق، »حساب تفصیل« فعال بوده و کد تفصیلی را وارد 
نمایید.

در صورت وارد ننمودن کد تفصیلي، هنگام ذخیره اطالعات سیستم به صورت خودکار، کد تفصیل اختصاص خواهد داد.
اطالعات »عنوان تفصیل« و »حساب تفصیل« وارد شده براي »صندوق هاي« مختلف نمي توانند تکراري باشند. 

4  ارز: هنگام معرفي صندوق جدید سیستم به صورت پیش فرض، ارز پایه را نمایش  مي دهد و شما مي توانید ارز مورد نظر 
خود را براي صندوق انتخاب نمایید و با انتخاب ارزي به غیر از ارز پایه، نرخ ارز فعال شده و مي توانید نرخ ارز را به صورت 

دستي و یا از طریق کلید مربوطه،آخرین نرخ را وارد نمایید. 
5  موجودی اولیه: اگر در تاریخ معرفي صندوق، صندوق مورد نظر مانده اولیه اي دارد، مي توانید در این قسمت،مبلغ آن 

را وارد نمایید. 
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در همه جاي سیستم هرجا نیاز به مشاهده، نمایش یا انتخاب صندوق باشد، اطالعات »کد تفصیلي«، 
»عنوان صندوق« و »موجودي اولیه« به عنوان مشخصات صندوق نمایش داده مي شوند. 

6  تاریخ افتتاح: سیستم به صورت پیش فرض آخرین روز سال مالي قبل را نمایش مي دهد و شما مي توانید با زدن کلید 
»  ضربدر« تاریخ را حذف نموده و به صورت دستي وارد نمایید و یا با زدن کلید »   روزجاری « این مشخصه را تکمیل نمایید.
7  فعال: تیک خوردن این گزینه، موجب مي شود بتوانید از این صندوق در سیستم استفاده کنید. در صورت غیرفعال بودن 
یک صندوق، امکان مشاهده و صدور اسناد جدید براي این صندوق در سیستم وجود نخواهد داشت. ولي مي توانید اسنادي 

که  قباًل صادر شده را مشاهده کنید و یا گزارش هاي مربوط به آن صندوق را تهیه نمایید. 
8  ذخیره: داده های وارد شده را ذخیره نمایید.

نکته

9  از بخش » فهرست« در منوی »  دریافت و پرداخت « می توانید به فهرست صندوق های معرفی شده دسترسی و نسبت 
به اعمال تغییرات اقدام نمایید.

در صورتي که براي کاربر، حقوق دسترسي ویرایش اطالعات صندوق تعریف شده باشد، کلیه اطالعات تعریف صندوق به 
غیر  از »  ارز « و »  موجودي اولیه « )در صورت صدور سند عملیات اول دوره( در هر شرایطي امکان پذیر است. 
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سیستم  دیگر  قسمت هاي  در  صندوق  این  از  که  بود  خواهد  حذف  قابل  در صورتي  صندوق  یک 
استفاده اي نشده باشد. در صورت استفاده از این صندوق در سایر قسمت هاي سیستم )مثالً در رسید 

دریافت یا...(، ابتدا باید آن اطالعات از سیستم حذف شوند تا بتوان صندوق را حذف کرد. 

اگر اطالعات وابسته به صندوق قابل حذف نیستند ولي نمي خواهید دیگر از این صندوق در سیستم استفاده کنید، باید این 
صندوق را غیر فعال کنید.

ب( بانک

حساب ها به دو دسته عمده تقسیم مي شوند: 
حساب هاي جاري )حساب هایي که داراي دسته چک هستند( 

حساب هاي غیر جاري )حساب هایي که فاقد دسته چک هستند( 
براي معرفي حساب هاي بانکي الزم است، ابتدا بانک ها و شعبه هاي بانکي تعریف شوند و سپس در فرم معرفی حساب های 

بانکی اقدام به تعریف حساب بانکي نمود. 
در پنجره باز شده از فرایند دریافت و پرداخت، »   حساب بانکی « را انتخاب نموده و نسبت به درج داده ها به شرح ذیل اقدام 

نمایید:

نکته



کار با نرم افزار

235

1 بانک و شعبه: زبانه انتخابی )سلکتور   ( در انتهای بخش بانک و شعبه را انتخاب نمایید. 
در لیست باز شده، راست کلیک و یا از سمت چپ نوار پایین فرم گزینه »جدید« را انتخاب کنید تا فرم معرفی شعبه باز 

شود. 

در فرم معرفی شعبه بر روي سلکتور بانک کلیک نمایید.  
در لیست باز شده، به صورت پیش فرض اسامی اکثر بانک ها موجود می باشد. اگر نیاز بـه تعریـف بانک یا مؤسسه جدیدي 

بود، در لیست بانک ها راست کلیـک نمـوده و گزینه »   جدید  « را انتخاب کنید تا فرم معرفی بانک باز شود. 

سپس با درج عنوان بانک در فرم 
باز شده و ذخیره آن، بانک جدید 

ایجاد می گردد.
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بانک مورد نظر را انتخاب نموده و با درج »کد« و »عنوان شعبه«، شهر مورد نظر را از نشانگر مربوطه انتخاب و کلید ذخیره 
را کلیک کرده تا شعبه جدید ایجاد شود. سپس شعبه ایجاد شده را انتخاب کنید. 

عنوان،  درج  با  حساب(  )نوع  شده  باز  فرم  در 
انتخاب نوع، تعیین داشتن یا نداشتن دسته چک 
و ذخیره آن، نسبت به ایجاد حساب دلخواه در 

فرم »  نوع حساب« اقدام نمایید. 

در مرحله انتخاب شهر نیز می توانید درصورت عدم وجود مورد دلخواه، نسبت به ایجاد آن اقدام نمایید.

2  شماره حساب: شماره حساب بانکی را درج 
نمایید.

3  نوع حساب: به مانند مورد اول، نوع حساب 
را از نشانگر موجود در این بخش انتخاب نمایید.
شده  باز  لیست  در  حساب  نوع  که  در صورتی 
موجود نبود، مجددا راست کلیک نموده و گزینه 

جدید را انتخاب نمایید. 
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4  عنوان تفصیل: این گزینه ترکیبی از بانک، شعبه و شماره حساب خواهد بـود که در صورت لـزوم می توانید آن را تغییر 
دهید.

با توجه به دستی بودن روش شماره گذاري صندوق، »   حساب تفصیل« فعال بوده و می توانید کد  5  حساب تفصیل: 
تفصیلی را وارد نمایید. در صورت وارد ننمودن کد تفصیلي، هنگام ذخیره اطالعات سیستم به صورت خودکار، کد تفصیل 

اختصاص خواهد داد.
6  ارز: به صورت پیش فرض با ارز پایه نمایش داده می شود که در صورت انتخاب ارزي به غیر از ارز پایه، گزینه »نرخ« 

فعال شده و شما می توانید نرخ ارز را وارد نمایید. 
7  موجودی اولیه: مانده اولیه حساب بانکی را در صورت وجود، وارد نمایید.

8  تاریخ افتتاح: سیستم به صورت پیش فرض آخرین روز سال مالي قبل را نمایش مي دهد و شما مي توانید با زدن کلید 
»  ضربدر« تاریخ را حذف نموده و به صورت دستي وارد نمایید و یا با زدن کلید »  روزجاری« این مشخصه را تکمیل نمایید.

9  فرمت چاپ کلر: از نشانگر انتهای بخش، فرمت چاپ کلر را انتخاب کنید.
10  نام صاحب حساب: به صورت پیش فرض نام شرکت است که در صورت لزوم می توانید تغییر دهید.

11  فعال: تیک خوردن این گزینه، موجب مي شود بتوانید از این حساب بانکی در سیستم استفاده کنید. در صورتی که گزینه 

»   فعال« براي حساب بانکی غیر فعال شود، آن حساب بانکی دیگر درسیستم قابل انتخاب نخواهد بود ولی سوابقش وجود 
داشته و در گزارش ها نمایش داده خواهد.

12  ذخیره: داده های وارد شده را ذخیره و سایر حساب های بانکی را نیز به همین شیوه درج نمایید.
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13  مشاهده لیست حساب های بانکی: برای مشاهده لیست حساب های بـانکی، وارد قسـمت دریافـت و پرداخـت شـده و 

در قسـمت فهرست، روي گزینه »   حساب های بانکی« کلیک کنید. 

ج( تعریف کارت خوان

امروزه و با رشد تکنولوژی، اغلب واحد های اقتصادی به جاي دریافت وجه نقد از مشتري، دریافت هاي خود را از طریق 
دستگاه  کارت خوان انجام مي دهند. در این فرم، شما مي توانید بعد از معرفي دستگاه  کارت خوان، عملیات مربوط به دریافت 

و تسویه  کارت خوان را در فرم هاي مخصوص به خود ثبت نمایید. 
در پنجره باز شده از فرایند دریافت و پرداخت، »  کارت خوان« را انتخاب نموده و نسبت به درج داده ها به شرح ذیل اقدام 

نمایید:
1 حساب بانکي: سلکتور حساب بانکي را باز نموده و از لیست حساب بانکي تعریف شده، حساب بانکي مربوطه را انتخاب 

نمایید. 

2 شماره ترمینال: هر دستگاه کارت خواني یک شماره ترمینال دارد که شما باید در این قسمت شماره مربوطه را وارد 
نمایید. 

3  ارز: این گزینه غیر فعال بوده و با توجه به نوع ارز انتخابي هنگام معرفي حساب بانکي، پر خواهد شد. 
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4 عنوان تفصیل: بعد از درج شماره ترمینال، سیستم به طور خودکار عنوانی را نمایش می دهد که در صورت نیاز می توانید 
»  عنوان تفصیل « را تغییر دهید. 

5  عنوان تفصیل)2(: مرتبط با استفاده از امکانات زبان دوم

6 حساب تفصیل: با توجه به روش شماره گذاري دستي، »  حساب تفصیل« فعال بوده و شما مي توانید کد تفصیلي را 
وارد نمایید و در صورت وارد ننمودن کد تفصیلي، هنگام ذخیره اطالعات سیستم به صورت خودکار، کد تفصیل اختصاص 

خواهد داد.
ـ در همه جاي سیستم هرجا نیاز به مشاهده، نمایش یا انتخاب دستگاه کارت خوان باشد، اطالعات »  کد تفصیلي«، »شماره 

ترمینال«، »عنوان حساب بانکي« و »موجودي« به عنوان مشخصات دستگاه کارت خوان نمایش داده مي شوند. 
ـ اطالعات »عنوان تفصیل« و »حساب تفصیل« وارد شده براي »  دستگاه کارت خوان هاي« مختلف نمي توانند تکراري باشند. 

7 فعال: تیک خوردن این گزینه امکان استفاده از دستگاه را فعال می کند. 
در صورت غیر فعال بودن یک دستگاه کارت خوان، امکان مشاهده و صدور اسناد جدید براي این دستگاه  کارت خوان در 
سیستم وجود نخواهد داشت. ولي مي توانید اسنادي که  قباًلً صادر شده را مشاهده کنید و یا گزارش هاي مربوط به آن 

دستگاه  کارت خوان را تهیه نمایید. 
8  ذخیره: اطالعات را ذخیره نمایید.

د( تعریف دسته چک 
بسیاری از امور مرتبط با دریافت و پرداخت به خصوص براي مبادالت با مبالغ باال از طرق دسته چک انجام می شود. اشخاص 
بعد از افتتاح حساب جاري نزد یکي از شعبات بانکي، دسته چکی را از بانک اخذ نموده و عملیات پرداخت را از طریق دسته 

چک انجام مي دهند. 
پس از ورود به سیستم در منوي سمت راست، وارد قسمت »  دریافت و پرداخت « شده و از بخش عملیات روي گزینه   »  دسته 

چک جدید« کلیک کنید. 
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1  حساب بانکي: سلکتور حساب بانکي را باز نموده و از لیست حساب بانکي تعریف شده، حساب بانکي مربوطه را انتخاب 
نمایید. 

2  سریال شروع: سریال شروع دسته چک اخذ شده از بانک را وارد نمایید.
اطالعات »سریال شروع« وارد شده براي »دسته چک هاي« مختلف از یک حساب بانکي نمي توانند تکراري باشند. 

3  تعداد: تعداد برگ دسته چک اخذ شده از بانک را وارد نمایید. )اختالف بین شماره سریال شروع و پایان + عدد یک(

4  سری: اگر دسته چک اخذ شده داری »سری« بود وارد نموده و در غیر این صورت خالی بگذارید.

5  قالب چک: اگر می خواهید هنگام پرداخت چک، به جاي نوشتن چک پرداختي به صورت دستي، اطالعات آن را بر 
روي چک چاپ نمایید، بایستي از گزینه »قالب چاپ«، قالب مربوط به بانک مورد نظر را انتخاب نمایید. ضمناً در صورت 

عدم وجود در سلکتور مربوطه، می توانید نسبت به طراحی آن اقدام نمایید.
6 ذخیره: اطالعات را ذخیره نمایید.
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                    سیستم حسابداری  

الف( عملیات ابتدای دوره ـ سند افتتاحیه

در اولین سال فعالیت سیستم و بعد از ایجاد و معرفی کلیه حساب های دارای مانده ابتدای دوره، نسبت به انجام عملیات 
حسابداری مربوط به آن اقدام نمایید.

سند عملیات اول دوره در حکم سند افتتاحیه است، با این تفاوت که عملیات اول دوره فقط در سال استقرار سیستم مورد 
استفاده قرار گرفته و با استفاده از آن، امکان صدور سند افتتاحیه در این سال وجود دارد. 

پس از ورود به سیستم در منوي سمت راست، وارد قسمت »  شرکت« شده و از بخش »  عملیات« گزینه »  عملیات اول دوره« 
را انتخاب و مراحل زیر را طی نمایید:

1 بعد از درج و یا اصالح تاریخ و نوشتن شرح مناسب در قسمت »توضیحات«، معین افتتاحیه را با معرفی حسابی مرتبط 
)تراز افتتاحی و...( مشخص نمایید.

2  سپس هر یک از زبانه های پنجره باز شده را مرور کرده و در صورت اطمینان نسبت به صحت مشخصات و مبالغ درج 
شده، با قرار دادن عالمت »« در کنار هر مورد نسبت به بررسی و تأیید یا رد آن ها اقدام کنید.
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این موارد در زمان تکمیل فرم های مربوطه که با برخی از آنها )صندوق و بانک(  قباًلً آشنا شده اید، دارای موجودی ابتدای 
دوره بوده اند: 

ـ »   مشتریان  «  : اشخاصی که هنگام تعریف آنها در فرم » تعریف طرف حساب «، مانده اول دوره براي آنها وارد شده است. 
ـ »  تامین کنندگان «   : اشخاصی که هنگام تعریف آنها در فرم »تعریف طرف حساب «، مانده اول دوره براي آنها وارد شده است. 
ـ »  کاال  «  : کاال هایي را نمایش مي دهد که هنگام ثبت آنها در فرم »  رسید انبار «، از نوع موجودي اول دوره ثبت شده اند. 

ـ » بانک ها «  : بانک هایي را نمایش مي دهد که هنگام تعریف آنها در فرم » حساب بانکي«، موجودي اولیه براي آنها وارد 
شده است. 

ـ »  صندوق ها  «: صندوق هایي را نمایش مي دهد که هنگام تعریف آنها در فرم»صندوق«، موجودي اولیه براي آنها وارد شده 
است. 

ـ » چک هاي استقرار پرداختي «  : چک هاي مدت دار وصول نشده ای را نمایش  مي دهد که هنگام ثبت آنها در فرم »  اعالمیه 
پرداخت «، از نوع استقرار ثبت شده اند. 

ـ »  چک هاي استقرار دریافتي  «  : چک هایي مدت دار وصول یا واگذار نشده ای را نمایش مي دهد که هنگام ثبت آنها در فرم 
»   رسید دریافت«، از نوع استقرار ثبت شده اند. 

3  شما مي توانید در صورت نیاز، اطالعات اقالم صفحات عملیات اول دوره را تغییر دهید. براي این کار، بر روي قلم مورد 
نظر دابل کلیک نمایید تا فرم مربوط به آن باز شده و تغییرات را انجام دهید. توجه کنید که بعد از اعمال تغییرات، فرم 

عملیات اول دوره را بسته و مجدداً وارد فرم شوید، تا اطالعات فرم به روز شود. 
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4  هنگامي که فرم عملیات اول دوره را باز مي کنید، اطالعات نمایش داده شده در صفحات، به صورت پیش فرض در 
وضعیت بررسي نشده هستند. جهت صدور سند عملیات اول دوره باید تمامي اقالم صفحات به وضعیت بررسي شده تبدیل 

گردند. در صورتي که اقالمي را مردود نموده و نیاز به بررسي بیشتر باشد، وضعیت را به حال »رد شده« تبدیل کنید. 
توجه کنید؛ شما مي توانید در هر وضعیتي اطالعات را ذخیره نمایید ولي براي صدور سند حسابداري عملیات اول دوره، باید 

تمامي اقالم صفحات به وضعیت بررسي شده تبدیل گردند. 

ضمناً با حذف یا تغییر اطالعات تأیید شده در صدور سند افتتاحیه بی تأثیر است. 

5  بعد از وارد نمودن اطالعات فرم و بررسي اقالم، 
شما مي توانید با زدن کلید »صدور سند افتتاحیه« 
باالي فرم، سند عملیات اول دوره را صادر نمایید. 

6  براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي 
»نمایش  کلید  فرم  باالي  در  دوره،  اول  عملیات 
»حذف  کلید  آن  حذف  براي  و  افتتاحیه«  سند 

سند افتتاحیه« را بزنید. 
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ضمناً بعد از صدور سند عملیات اول دوره، امکان ویرایش سند مربوطه وجود دارد. 

ب( صدور سند حسابداري 

پس از ورود به سیستم در منوي سمت راست، وارد قسمت »حسابداری« شده و از بخش »عملیات« روي گزینه »سند 
حسابداری جدید« کلیک کنید. 
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1  شماره سند: با توجه به تنظیمات در حالت دستی بودن روش شماره گذاري سند حسابداري، می توانید شماره سند را 
وارد کنید و در صورت عدم درج شماره، سیستم به طور خودکار شماره سند را بعد از ذخیره نمودن وارد می کند.

در زمان صدور سند در حالت خودکار، شماره سند برابر شماره عطف سند صادر شده و بعد از شماره گذاري اسناد به ترتیب 
تاریخ مرتب خواهد گردید، شماره سند که نشان  دهنده تعداد اسناد موجود درسیستم مي باشد با هربار حذف و اضافه کردن 

اسناد تغییر مي کند. 
2 تارخ سند: سال و ماه و روز با فرمت "YYMMDD" درج شود.

3 شماره فرعی: این شماره در اختیار کاربر است که به صورت اختیاري مي تواند آن را وارد کرده و یا به صورت خالي باقي 
بماند. از ویژگي هاي »شماره فرعي« تکرار پذیر بودن آن است. به طور مثال مي توانید چند سند خاص را با شماره 100 ایجاد 

نمایید و در قسمت لیست اسناد تمامي سندهایي که با شماره فرعي 100 مي باشند را فیلتر و مشاهده نمایید. 
4  شماره عطف: به ترتیب ورود اسناد صادر شده و سیستم به طور خودکار به سند ذخیره شده، شماره عطف اختصاص 

می دهد.
شماره عطف یک سند هرگز تغییر نمي کند و با حذف اسناد، شماره عطف آن نیز حذف و به سند دیگر اختصاص نمي یابد 
مگر زماني که سند حذف شده آخرین سند باشد که در این صورت سند جدید ایجاد شده، شماره آخرین عطف را به خود 

اختصاص خواهد داد. از طریق این شماره مي توان ترتیب ورود اسناد در سیستم را پیگیري نمود. 
5  نوع سند: اسنادي که از طریق فرم »سند حسابداري جدید« صادر و ذخیره مي شوند، نوع سند آنها »عمومي« خواهد 

بود ولی اسنادي که از طریق سایر سیستم ها صادر می گردند، نوع سند آنها »سایر سیستم ها« خواهد بود.

6  وضعیت: اسناد در این مرحله با وضعیت »موقت« در سیستم ذخیره مي شوند. ولي بعدا از طریق فرم »تبدیل اسناد 
موقت به دائم« مي توان وضعیت اسناد را به دائم تبدیل نمود. 
7  شماره روزانه: ترتیب اسناد در هر روز را مشخص می کند.

8  سیستم صادر کننده: نشان دهنده صادر کننده سند، توسط سیستم مربوطه است.برای مثال اگر سند از طریق سیستم 
دریافت و پرداخت صادر شده باشد، سیستم صادر کننده »دریافت وپرداخت« خواهد بود.

9 توضیحات: شرح کلی سند که قابلیت ذخیره به عنوان شرح پیش فرض برای استفاده درشرح های تکراری اسناد آتی را 
دارا می باشد.

10  توضیحات 2: شرح کلی سند مربوط به سیستم های حسابداری دو زبانه که در صورت خالی ماندن با شرح نوشته شده 

در بند قبل تکمیل می گردد.
11  افزودن سطر: براي افزودن سطر به سند، کلید  در پایین فرم و یا کلیدهای ترکیبي Ctrl+Insert را زده و اطالعات 

آرتیکل سند را وارد نمایید. 
با زدن کلید   و یا کلید های ترکیبی Ctrl+Delete مي توانید آرتیکل مربوطه را حذف نمایید. 
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همچنین با زدن کلید هاي انتقال )      ( مي توانید آرتیکل مربوطه را بین سطرهاي سند جابه جا نمایید. 
در صورتی که سندي از طریق سایر سیستم ها صادر شده باشد، شما می توانید با زدن کلید »نمایش سند مرتبط« سند 

مرتبط با صادر کننده را در همان سیستم مشاهده نمایید. 
12  ردیف: شماره ردیف از طریق سیستم به صورت اتوماتیک وارد مي شود. 

13  کد معین: براي ایجاد کد معین یا به صورت دستي کد معین را وارد نموده و یا روي سلکتور مربوطه کلیک نموده و از 

لیست باز شده معین مورد نظر را انتخاب نمایید )براي باز نمودن سلکتور مي توان از کلید ترکیبي Alt+Down و براي 
حذف مقدار از Alt+Delete استفاده نمود (. 

14  کد تفصیلی: اگرحساب معین تفصیل پذیر باشد به همین ترتیب »کد تفصیل« مورد نظر را انتخاب و وارد نمایید. 

اگر در قسمت »تنظیمات/حسابداری  « گزینه »در صورت خالي  اما  اجباري است  آرتیکل  وارد نمودن »شرح«  15  شرح: 

بودن شرح قلم، با شرح سند پر شود« »  « خورده باشد، شرح آرتیکل در صورت خالی ماندن به صورت اتوماتیک با شرح 
»توضیحات« پر خواهد شد. 

16 بدهکار و بستانکار 

17  ارز: اگر معین مورد نظر ویژگی ارزي را داشته باشد، سه ستون »مبلغ ارز، ارز و نرخ ارز« فعال شده و شما می توانید 

اطالعات ارزي مورد نیاز را وارد نمایید.
18 پیگیری: چنانچه براي معین مورد نظر ویژگی پیگیري فعال باشد، دو ستون »شماره پیگیري« و »تاریخ پیگیري« فعال 

شده و امکان درج اطالعات در آن ها وجود دارد.
بستانکارمشاهده  با  بدهکار  آرتیکل هاي  جمع  اختالف  و  تفصیلی  معین،  عناوین  قسمت  این  در  فرم:  پایین  قسمت    19

می شوند.

را  پیامی رقم اختالف  با  ندارد و سیستم  امکان ثبت سند وجود  باشد  با بستانکار  ارقام بدهکار  بین مجموع  اگر اختالفی 
یادآوری می کند.
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20 ذخیره: اطالعات وارد شده را ذخیره نموده و بعد از مشاهده پیام »اطالعات با موفقیت ثبت شد« نسبت به ایجاد سایر 

اسناد اقدام نمایید.

21  فهرست اسناد حسابداری: براي مشاهده لیست »اسناد حسابداري«، وارد قسمت حسابداري شده و از بخش فهرست 

روي گزینه »اسناد حسابداري« کلیک کنید.

در این بخش، امکان ایجاد، ویرایش، حذف و تکثیر سند حسابداري و همچنین امکان 
تبدیل اسناد موقت به دائم، صدور سند اختتامیه و افتتاحیه، بستن حساب های سود و 
زیاني، اصالح طبقه بندی حساب ها، شماره گذاري مجدد اسناد و صدور سند تسعیر ارز 
وجود دارد که با کلیک برروي آیکون باالي فرم و انتخاب گزینه مربوطه عملیات مورد 

نظر انجام می گیرد.
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ج( تبدیل اسناد موقت به دائم

پس از ورود به سیستم در منوي سمت راست، از بخش عملیات سیستم حسابداری روي گزینه »تبدیل اسناد موقت به 
دائم« کلیک کنید. 

جهت تبدیل اسناد موقت به دائم، موارد و نکات زیر را مدنظر داشته باشید: 
1  آخرین سند دائم: اگر در سال مالي جاري اسنادي قطعي شده باشد، شماره و تاریخ آخرین سند دائم قابل مشاهده است. 

درنتیجه خالی بودن این قسمت نشانه موقت بودن تمامی سند های موجود است. 
2  مبنای دائمی نمودن اسناد: امکان دائمی کردن اسناد هم بر اساس تاریخ و هم بر اساس شماره سند وجود دارد. 

سیستم به صورت پیش فرض »اسناد تا تاریخ« را با تاریخ روز نمایش مي دهد. شما مي توانید با زدن کلید  تاریخ را خالي 
نموده و تاریخ را به صورت دستي وارد نمایید و یا با زدن کلید  تاریخ روز را جایگزین نمایید. 

شما مي توانید با زدن گزینه »تا شماره« شماره سند مد نظرتان را وارد نموده واسناد را تا همان شماره دائم نمایید. 
3  دائمی نمودن اسناد 

 بعد از انجام عملیات تبدیل اسناد موقت به دائم امکان صدور سند حسابداري به تاریخي کوچک تر از تاریخ آخرین سند 
دائم و همچنین امکان ویرایش و یا حذف اسناد دائم در سیستم وجود نخواهد داشت و عملیات شماره گذاري مجدد اسناد 

توسط سیستم به صورت اتوماتیک انجام مي شود. 

تبدیل اسناد دائم به موقت
 

با کلیک روی آیکون نرم افزار می توانید نسبت به موقت نمودن اسناد دائمی شده اقدام نمایید.
اگر در سال مالي مورد نظر، سند اختتامیه صادر شده باشد، امکان تبدیل اسناد دائم به موقت وجود نخواهد داشت، مگر 
اینکه سند اختتامیه حذف گردیده و سپس عملیات مربوطه انجام گیرد.ضمناً بعد از عملیات تبدیل اسناد دائم به موقت، 

امکان ویرایش و یا حذف اسناد موقت در سیستم وجود خواهد داشت. 
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