نحوه ثبت عملیات اعالمیه پرداخت در خزانه داری تا مرحله صدور سند

سالم مجدد خدمت کاربران گرامی امیدوارم که تا کنون موفق به انتقال مانده های بانکی در دفتر کل به حساب  7401و
استقرار مانده های درست بانکها در خزانه داری شده باشید .
در این فایل آموزشی سعی بر این دارم تا بتوانم با شیوه ای بسیار کارآمد و ساده به تفصیل  ،آموزش صدور اعالمیه
پرداخت تا مرحله صدور سند حسابداری را به شما عزیزان ارائه دهم بنابراین تقاضا دارم این فایل را به دقت مطالع
نمایید تا مشکلی در روند صدوراعالمیه پرداخت نداشته باشید .
در این آموزش نحوه ثبت حسابداری چند هزینه با یک چک در یک اعالمیه پرداخت را خدمتتان آموزش میدهم که
چگونه یک برگ چک را به چند هزینه تخصیص دهید ( مراجعه سریع  :مرحله شماره )1
مراحل را به ترتیب طبق تصاویر زیر انجام دهید .
 -1طبق عکس زیر فرم اعالمیه پرداخت را ااز میکنی

 -2طبق عکس زیر فرم اعالمیه پرداخت را ارای صدور چک آماده میکنی

 -7شعبه پیش فرض را انتخاب کنید ( برای انتخاب همیشگی شعبه پیش فرض به فایل آموزشی آن که قبال تولید
شده است مراجعه نمایید) .
 -2تاریخ اعالمیه را مشخص نمایید ( با این تاریخی که ثبت میکنید بعدا میتوانیم به همین تاریخ سند حسابداری
ثبت نماییم )
 -3نوع پرداخت فقط از نوع عادی باشد حتی اگر بخواهیم به تنخواه داران مبلغی ارائه نماییم .
 -0این تب هایی که مشاهده مینمایید برای پرداخت قلم های مختلف میباشد یعنی اگر بخواهیم چک صادر کنیم
باید تب اول را انتخاب کنیم اگر بخواهیم سفته پرداخت کنیم تب شماره  0-7را انتخاب و به ترتیب تب های
مختلف را انتخاب میکنیم  .در این پرداخت قصد داریم صدور چک را انجام دهیم .
 -5دکمه  +را انتخاب میکنیم تا یک رکورد جدید برای صدور چک ثبت شود  .با این دکمه میتوانید در یک اعالمیه
پرداخت چند برگ چک هم صادر کنید البته این مورد بسته به سیاست های مجموعه میباشد و اجباری نیست
که حتما در یک اعالمیه چند برگ چک صادر کنید.

 -3طبق تصویر زیر فیلدهای مختلف یک چک و سند را تکمیل مینمایی

 -7طرف مقابل  :در این قسمت باید تفصیلی شخصی که قرار است به ایشان پولی پرداخت شود را وارد مینماییم
( نکته مهم اینکه برای ایجاد حساب تفصیلی طبق تصمیمات مدیریتی حتما با ستاد باید تماس گرفته شود)
 -2کد عملیات حسابداری :در این قسمت که قبال آموزش داده ایم میتوانید کد مربوط به معین بستانکار چک را
انتخاب کنید اگر کد  714را انتخاب کنید چک به حساب اسناد پرداختنی منتقل میشود و بعد از اینکه چک توسط
بانک وصول شد با استفاده از ماژول " تغییر مدت اسناد پرداختنی" چک مورد نظر را وصول نمایید و اگر
مطمئن هستید که حسابتان موجودی دارد و چک به روز پاس میشود میتوانید از کد  70استفاده کنید این کد
مستقیما چک را به حساب بانک منظور مینماید و حساب بانکی که در ادامه انتخاب میکنیم را بستانکار
مینماید .
 -3عامل گردش نقدینگی :در این قسمت میتوانید معین بدهکار این چک را انتخاب نمایید که ما در این آموزش از
یک کد دلخواه استفاده کرده ایم .
 -0در این قسمت ما میتوانیم حساب بانکی که میخواهیم چک را از آن صادر نماییم انتخاب کنیم .
 -5در این قسمت باید شماره چک مورد نظر انتخاب کنیم ( نکته مهم در این قسمت برای اینکه بتوانیم برگ چک
مورد نظر خود را مشاهده کنیم باید حتما برگ چک های باقیمانده از تاریخ  7331/40/34را درسیستم
استقرار دهیم برای درک بهتر این موضوع به فایل آموزشی استقرار برگ چک و قالب پیش فرض ان مراجعه
کنید )

 -4طبق عکس زیر میتوانید ادامه قسمت های رکورد یک چک را ثبت کنید و آن را ذخیره نمایید

 -6مبلغ چک را وارد نمایید
 -1تاریخ چک را انتخاب نمایید .
 -0یک شرح برای چک خود انتخاب تایپ نمایید .
 -3سند را ذخیره کنید .

 -5طبق عکس زیر میتوانید اعالمیه خود را تایید و اه سراغ ثبت سند حسااداری آن اروید

 -7بعد از اینکه فرم خود را ذخیره کردید میتوانید یک شرح برای اعالمیه خود انتخاب نماییید (اینکار را قبل از
ذخیره کردن اعالمیه هم میتوانید انجام دهید اما به هررحال اگ به اشتباه فرم را ذخیره کردید میتوانید شرح
اعالمیه را واررد کنید و مجددا دکمه ذخیره را انتخاب کنید )
 -2بعد از ذخیره کردن سند ایتم ثبت موقت نمایان میشود که با انتخاب دکمه

و فشردن تایید فرم را تایید

نمایید و به سراغ اطالعات حسابداری طبق تصاویر بعدی بروید ( نکته مهم تا قبل از ذخیره فرم این آیتم
نشان داده نمیشود )

 -6طبق تصویر زیر مشاهد میکنید که فرم ما تایید شده و اا انتخاب مراحل حسااداری میتوانی ارای اعالمیه
سند حسااداری صادر نمایی

 -7دکمه حسابداری را انتخاب میکنیم
 -2نمایش اطالعات حسابداری را انتخاب میکنیم

 -7طبق تصویر زیر میتوانی اطالعات حسااداری را کنترل نموده و در صورت تایید سند آن را طبق مراحل
مشخص شده صادر نمایی

 -7ابتدا بعد از کنترل حساب بدهکار و بستانکار در صورت صحت فررم را ذخیره میکنیم تا قسمت صدور سند
حسابداری برای ما نمایان شود
 -2بعد دکمه ذخیره وضعیت به حالت ثبت شده در می آید و سپس میتوانیم صدور سند حسابداری را انجام
دهیم .
(نکته خیلی مهم  :کاربرانی که میخواهند یک برگ چک را در یک اعالمیه پرداخت به چند معین هزینه تخصیص
دهند در همین فرم قبال از فشردن دکمه سند حسابداری میتوانند با انتخاب دکمه  +سبز رنگ پایین همین فرم
رکورد های جدید بدهکار یا بستانکار ایجاد کنند و مبلغ را به حساب های مختلف خورد نموده و تخصیص دهند
سپس صدور سند حسابداری را انجام دهند  ،توجه داشته باشید در این قسمت مبلغ و معین و تفصیل
بستانکاری که متعلق به اطالعات اصلی چک هست را نمیتوانید تغییر دهید و فقط اطالعات متغییر بدهکار را
میتوانید تغییر دهید اگر مبلغ چک ایراد دارد به مرحله  6بازگردید مجددا دکمه

را انتخاب کنید و بازگشت

از تایید را بزنید تا بتوانید مبلغ چک را تغییرر دهید ضمنا در این مرحله اگر چند معین هزینه داشتید تکمیل
اطالعاتی مثل نوع قلم و شماره قلم الزامی که با باز کردن باکس مربوطه میتوانید انها را انتخاب کنید و در قسمت
عامل گردش نقدینگی کد مربوط به معین بدهکار و بستانکاری که میخواهید عدد بدهکاراولیه را خورد نمایید را
ثبت کنید و مبلغ مورد نظر را به آن تخصیص دهید )

 -8طبق تصویر زیر میتوانید سند حسااداری را طبق مراحل انجام دهید

 -7صدور سند به تاریخ مبنا  :انتخاب این دکمه سند را به تاریخی ثبت مینماید که در فرم اعالمیه پرداخت ثبت
کرده اید (برای درک بهتر مرحله شماره  2را مجددا رویت نمایید )
 -2صدور سند  :سند را به تاریخ روز ثبت مینماید ( اگر اعالمیه و تاریخ سند یکسان است همین گزینه دوم را
انتخاب کنید .

 -9طبق تصویر زیر مشاهده میکنید که سند حسااداری ما صادر شده است و ه اکنون میخواهی چاپ آن را
طبق مراحل زیر انجام دهی

 -11طبق مراحل تصویر زیر اقدام اه گرفتن چاپ کاغذی مینمایی

 -11تصویر زیر تنظیمات مراوط اه سند را نشان میدهد ( این ادین معنی است که شما میخواهید اسنادتان
همیشه اه این ترتیب ها صادر شود و اعد از انجام این تغییرات استاندارد از دفعات اعدی میتوانید در مرحله
قبلی چاپ مستقی سند را انتخاب کنید منتها یکبار ااید حتما تنظیمات سند را انجام دهید )

 -12تصویر زیر آخرین قسمت ارای پیش نمایش و چاپ میباشد اعد از انتخاب دکمه پرینت میتوانید نسخه
کاغذی سند را دریافت نمایید

سند ما صادر شده است و اگر به مرحله  6برگردیم و طبق تصویر زیر فرم را رفرش کنیم میبینیم که سند ما صادر
شده است و در مرور حساب ها قابل رویت میباشد .

موارد پایانی و تکمیلی :
اگر بخواهیم اعالمیه ای که صادر شده است و برای ان ثبت سند حسابداری صورت گرفته است حذف یا ویرایش کنیم
باید طبق مراحل زیر پیش برویم :
 -7مراجعه به قسمت دریافت و پرداخت > پرداخت > فهرست ها > اعالمیه پرداخت
 -2جستجوی شماره اعالمیه مربوطه در باالی فرم و فشردن دکمه اینتر
 -3دابل کلیک روی اعالمیه مربوطه تا فررم باز شود
 -0ابتدا در باالی فرم روی دکمه حسابداری کلیک کرده و "حذف اطالعات حسابداری"را میزنیم تا وضعیت از " سند
صادر شده" به "تایید شده" دربیاید ( .اینکار منوط به داشتن دسترسی الزم برای حذف سند حسابداری
میباشد اگر دسرسی ندارید با ستاد هماهنگی های الزم را به عمل اورید)
 -5روی دکمه

کلیک کرده و برگشت از تایید را انتخاب میکنیم .

 -6سپس فرم را ویرایش و یا با استفاده از دکمه

در کنار دکمه ذخیره فرم مربوطه را حذف نمایید ( اینکار

هم نیازمند داشتن دسترسی الزم میباشد)

امیدوارم که این فایل آموزشی براتون موثر باشه و به دقت مطالعه کنید  .در کنار تمام این فایل ها از کتاب آموزشی و
فیلم های مورد نظر در خصوص دریافت و پرداخت که توسط همکاران ما در ستاد مرکزی همکاران سیستم آماده
شده است استفاده کنید اگر فیلم ها در اختیارتون نیست با خانم ختائی داخلی  7332در ستاد دخانیات تماس حاصل
فرمائید .

شاد و موثر باشید – وحید صدر کارشناس مالی و خزانه داری

