نحوه انتقال مانده حساب های بانکی از کدهای مختلف بانکی به حساب معین 7401

با سالم خدمت کاربران گرامی امیدوارم که تا کنون موفق به انتقال مانده های بانکی در سیستم دفتر کل شده
باشید و استقرار حساب های بانکی را در سیستم خزانه داری ثبت کرده باشید  .از این رو با توجه به اینکه هنوز
برخی از کاربران اینکار را انجام نداده اند طی سه فایل آموزشی تصمیم دارم این موارد را آموزش بدهم تا روند
انجام اینکار راحتتر صورت پذیرد .
برای شروع کار با سیستم خزانه داری حتما نیاز است تا مانده های دفتر کل با مانده های خزانه داری در کدهای
یکسان که از این به بعد کد مذکور  7401میباشد یکسان باشد  .بنابراین طبق تصاویر زیر عمل میکنیم .

 -1طبق تصویر زیر وارد مرور حساب ها می شویم برای کنترل مانده

 -2طبق تصویر زیر محدوده تاریخی و کد گروه و کل آن حساب را مشخص
مینماییم .
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محدوده اسناد را کلیک و محدوده تاریخی را در ادامه مشخص مینماییم .

 -2تاریخ را روی آبان  71انتخاب میکنیم .
 -3روی حساب های گروه کلیک میکنیم .
 -0روی حساب دارائیهای جاری کلیک میکنیم تا حساب مورد نظر به صورت زرد رنگ در بیاید .
 -5سپس روی ذره بین مقابل حساب های کل کلیک میکنیم تا بتوانیم ریز حساب های کل مربوط به گروه داراییهای جاری را
مشاهده نماییم ( دقت کنید حتما روی ذره بین کلیک کنید در غیر اینصورت فیلتر شما تغییر خواهد کرد ) اگر اشتباه روزی
عنوان کل کلیک کردید این مراحل را مجددا تکرارکنید .
نکته  :تا زمانی که روی یک حساب کلیک نکرده باشیم و آن حساب زرد رنگ نشده باشد ذره بین های سطوح نمایان نمیشود .

 -3طبق عکس زیر معین مروبط به حساب کل موجودی نقد و بانک را مشخص
مینماییم .

 -4طبق عکس زیر مشاهده میکنیم حسابهایی مربوط به بانک وجود دارد که در کد
 1441نیست و هنوز در معین های قبلی مانده دار میباشد .

به طور مثال روی معین  7422کلیک کرده و ذره بین مقابل سطح چهارم را کلیک میکنیم تا تفصیلی های مربوط به ان
حساب مشاهده کنیم .

 -5طبق عکس زیر حساب تفصیلی مربوط به معین  1422را مشاهده میکنیم که مبلغ
 1144244512ریال مانده دارد و باید طی یک سند حسابداری مانده آن را به حساب  1441ببندیم.

 -6طبق عکس به محیط صدور سند حسابداری میرویم .

 -6طبق عکس زیر اقدام به ثبت سند انتقال مانده میکنیم .

 -7تاریخ سند را به تاریخ  7371/47/47میگذاریم .
 -2شعبه پیش فرض را شعبه ای که در ان مشغول به کار هستیم میگذاریم .
 -3دکمه  +را انتخاب میکنیم تا یک رکورد سند حسابداری برای ما باز شود .

-1طبق عکس زیر ثبت انتقال مانده را انجام میدهیم .

 -7معین  7401را انتخاب میکنیم
 -2حساب تفصیلی که در عکس شماره  5بدست آوردیم را انتخاب میکنیم برای اینکار میتوانیم در باکس باز شده
تفصیل مربوطه را تایپ نماییم ( سیستم به صورت پویا تفصیل مربوطه را بعد از تایپ جستجو کرده و نمایش
میدهد) آن را انتخا میکنیم  .شرح مرتبط را تایپ میکنیم  ،در این تصویر ما شرح را "بابت انتقالی " انتخاب کرده ایم
 -3مانده حسابی که طبق عکس  5بدست آورده ایم را در قسمت بدهکار ثبت مینماییم در ادامه با فشردن چند باره
دکمه  TABروی کیبرد به سطر بعدی میرویم و یا دکمه  +سبز رنگ پایین صفحه را مجددا انتخاب میکنیم .
 -0معین  7422را انتخاب میکنیم .
 -5حساب تفصیل سطر باالیی را مجددا انتخاب میکنیم .
 -6مبلغ سطر بدهکار را مجددا برای بستانکار ثبت مینماییم
 -1دکمه ذخیره را انتخاب میکنیم تا سند مربوطه ذخیره گردد.

نکات مهم :
 -7حتما اسناد به تاریخ  7371/47/47باشد .
 -2عملیات انتقال مانده را قبل از انجام هر عملیاتی ثبت نمایید .
 -3میتوانید تمام مانده های بانک را در یک سند انجام دهید .
 -0حتما بعد از ثبت سند مانده خود را کنترل نمایید که صفر شده باشد برای اینکار میتوانید مراحل  7تا  0را مجدد
انجام دهید با این تفاوت که فییلتر ماه را در محدوده تاریخی بعد از ثبت سند مربوطه روی اذر ماه قرار دهید .

در پایان خواهش میکنم حتما این فایل های آموزشی که به زحمت و به جزئی ترین حالت آموزشی طراحی شده را به
دقت مطالعه نمایید و در صورت وجود مورد مبهم ایمیل بزنید و مشکل خودتون رو مطرح کنید حجم تماس ها
بسیار زیاده و بعضا شرمنده دوستان برای پاسخ گویی به موقع میشوم .بعد از مطالعه ایمیل شما حتما با شماره
تماس های موجود در ایمیل تماس خواهم گرفت .

با تشکر – وحید صدر کارشناس مالی و خزانه داری

