دستورالعمل نحوه دریافت وجوه در راه برای ماژول فروش و ارتباط آن با خزانه داری

با سالم خدمت کاربران گرامی  ،یکی از موارد مهمی که اخیرا توسط یکی از کاربران مطرح شده در خصوص
وجوه در راهی است که هنوز به بانک واریز نشده است ولی میبایست در سیستم خزانه داری به ازای پولی
که پرداخت میکند در حساب  9911بدهکار شود و در حساب  9431بستانکار شوند و همچنین بعد از
واریز مبلغ به حساب ،از بدهکاری حساب  9911خارج و به بدهکاری  9931بانک منتقل شود.

در این راستا چند نکته مهم است که حتما باید هنگام صدور رسید دریافت توجه نمایید.
 -9زمان صدور رسید دریافت در مرحله اول یعنی هنگامی که فقط میخواهیم دریافت از ویزیتور را ثبت
نماییم باید دقت کنیم کد عملیات حسابداری حتما  61باشد یعنی با کد  9911و بانک مربوطه بدهکار
میشود و در حساب  9431با کد تفصیل شخص بستانکار میشود  .به تصویر زیر توجه کنید .

 -6زمانی که مبلغ به حساب بانک واریز میشود باید از بدهکاری  9911خارج شود و به حساب 9931
منتقل شود اما دو نکته خیلی مهم وجود دارد که حتما باید به آن توجه کنید .
نکته اول  :زمانی که میخواهیم رسید دریافت دوم را صادر کنیم و آن را به حساب  9931بانک منتقل
کنیم باید حتما حساب طرف مقابل را حذف کنیم که مجدد در حساب فروش اثرگذاری نکند و سپس
کد عملیات حسابداری را برابر  1قرار دهیم تا اعالمیه واریز ریالی شود و کد معین عامل گردش نقدینگی
را به  9911تغییر میدهیم.
برای اینکار طبق تصویر زیر عمل میکنیم.

نکته دوم  :زمانی که در مرحله اول سند حسابداری صادر میکنیم سند آن به شرح ذیل صادر میشود
یعنی حساب تفصیل سطح  3مربوط به بانک است و باید از همان کد تفصیل خارج شود و به حساب
 9931بدهکار شود تصویر زیر مربوط به ثبت اولیه است.

تصویر زیر مربوط به قسمت دوم است روی سطح چهارم قسمت بستانکار دابل کلیک میکنیم و کد آن را
برابر کدتفصیل بدهکار مرحله اول قرار میدهیم تا از همان حساب خارج شود .
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