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 ات و قابليت هاي سيستمامكان

 سيستم نقدينگي ، امكانات متنوع بسياري دارد. امكانات اصلي اين نرم افزار را مي توان در قالب طبقه بندي هاي زير برشمرد:

 

 بانك و صندوق

                            تعريف بانك ها ، شعب بانك ، حسابهاي بانكي، دسته چك و انواع برداشت از حساب 
  

 ارز

  معرفي انواع ارز، تعريف نرخ هاي ثابت و روزانه ،نرخ هاي تبد يل ارز هاي مختلف به يكديگر براي صدور سند تسعير ارز

  در صورت تغيير نرخ هاي ثابت
 

 منابع و مصارف

  تعريف منابع و مصارف وجوه  براي شناسائي و مشخص كردن كد حساب معين طرف مقابل هر دريافت و پرداخت به

  دور صحيح سند حسابداريمنظور ص
 



 دريافت و پرداخت

 دريافت و پرداخت نقدي ، چك و اسناد بهادار به صورت عادي، تضميني و ارزي  

  استرداد چك و اسناد بهادار دريافتي و پرداختي ، تسويه آنها به صورت نقدي ، واريز يا برداشت و صدور يا دريافت چك 

 نك ها با اعمال كنترل بر روي اسنادانتقال اسناد و وجوه بين صندوق ها و با  

 تبديل اسناد دريافتني و پرداختني تضميني به عادي  

 تبديل مدت زمان اسناد پرداختني از بلند مدت به كوتاه مدت و كوتاه مدت به روز  

 

 عمليات بانكي

 صدور اعالميه واگذاري چك ها و اسناد بهادار به بانك و ثبت وصول يا واخواست آنها  

 صورتحساب از فايل دريافت  

 

 تنخواه

 تعريف انواع تنخواه گردان، تنخواه دار و سقف تنخواه گردان  

 تامين موجودي تنخواه گردان از طريق پرداخت چك و وجه نقد با كنترل سقف  تنخواه گردان  

 كنترل اسناد و جلوگيري از ايجاد تغيير در اسناد پس از تائيد كنترل كننده  

 يات به صورت خودكارصدور اسناد كليه عمل  

 

 

 گزارش هاي سيستم

 با استفاده از سيستم نقدينگي ، مي توان گزارش هاي مفيد بسياري را تهيه كرد. نمونه هايي از اين گزارش ها به شرح زير است:

  دريافت ها بر حسب پرداخت كنندگان، موارد دريافت )تجاري و غير تجاري و تضميني( و شكل دريافت )نقد ، چك و

 ته و...( سف

  پرداخت ها بر حسب دريافت كنندگان، موارد پرداخت)تجاري و غير تجاري و تضميني( و شكل پرداخت )نقد ، چك و

 سفته و ...(

  اسناد نزد صندوق، واگذار شده به بانك، وصول شده و واخواست شده 

  و پرداختيپيش بيني وضعيت نقدينگي براي دوره مورد نياز بر مبناي اسناد مدت دار دريافتي 

 وضعيت نقدينگي در مقاطع مورد نياز 

 عملكرد طرف حساب ها بر حسب دريافت و پرداخت 

 گزارش وضعيت تنخواه گردان ها 

 

 پيش نياز هاي اطالعاتي سيستم

 براي استقرار مناسب و موفق سيستم ، جمع آوري اطالعات به هنگام در زمان استقرار سيستم از اهميت به سزايي برخوردار است و

 در واقع مبناي اطالعاتي سيستم قلمداد مي شود.

بدين منظور ضروري است تاريخ و زمان واگذاري مديريت نقدينگي به نرم افزار تعيين شود و اطالعات مورد نياز زير تا زمان ياد 

 شده ، جمع آوري و وارد گردد:

 

 اطالعات مربوط  به صندوق ها

 تر شركتمانده هر صندوق در تاريخ استقرار طبق دفا 

 چك هاي دريافتني نزد هر صندوق در تاريخ استقرار 



  چك هاي تضميني نزد هر صندوق در تاريخ استقرار 

 سفته هاي دريافتني نزد هر صندوق در تاريخ استقرار 

 سفته هاي تضميني نزد هر صندوق در تاريخ استقرار 

 

 

 

 اطالعات مربوط به بانك ها

 يخ استقرار طبق دفاتر شركتمانده هر يك از حسابهاي بانكي در تار 

 مانده هر يك از حسابهاي بانكي در تاريخ استقرار طبق صورتحساب بانك 

  چك هاي معوق مربوط به هر حساب بانكي)چك هاي روزي كه توسط شركت صادر شده ولي هنوز توسط مشتري از

 حساب برداشت نشده است(.

 چك پرداختني هر حساب بانكي 

 چك تضميني هر حساب بانكي 

 

 اطالعات مربوط به سفته هاي ارائه شده به مشتريان

 ريز سفته هاي پرداختني در تاريخ استقرار  

 ريز سفته هاي تضميني پرداختني در تاريخ استقرار  

 

 داده هاي نقدينگي  

 

بر بايستي جهت معرفي در ابتداي ورود با انتخاب گزينه داده ها ، گزينه هايي در قالبهاي زير جهت معرفي كاربر وجود دارد، كه كار

 هر بخش به شكل زير عمل نمايد.

 

 معرفي بانك ها

  بانك ها را تعريف كنيد. .1

  شعبه هايي را كه سازمان شما در آن حساب بانكي دارد تعريف كنيد. .2

  حساب هاي بانكي مختلف سازمان را تعريف كنيد. .3

  دسته چك حساب هاي بانكي را تعريف كنيد. .4

  ريف كنيد.انواع چك هاي رايج را تع .5

  انواع برداشت وجوه از حساب هاي سازمان توسط بانك را تعريف كنيد. .6

 

 . تعريف بانك 1

براي معرفي بانك هاي مورد استفاده سيستم و حسابهاي مختلف مرتبط با آنها بايد در فرم     داده ها برگه بانك را انتخاب كرده و 

انتخاب نمود، حال مي توان نام بانك و ساير اطالعات مربوط به هر يك از  سپس در برگه فوق از ليست كشويي گزينه بانك ها را

 حساب هاي سازمان را به شكل زير تعريف كرد:

 



   
 

 

  
   
 

 تعريف شعبه يا شعبات . 2

 با انتخاب گزينه شعبات ، نام شعب بانك هاي طرف حساب سازمان را به شكل زير معرفي كنيد.

 اده از كليد اينتر ليست بانك هاي معرفي شده را باز و بانك مورد نظر را انتخاب كنيد.در ستون بانك با استف – 2.1

 
 

 با مشخص كردن بانك به ترتيب نام شعبه، نشاني ، تلفن و دورنگار را در قسمت شعبات معرفي كنيد. -2.2

  
 



ل ، شماره حساب، نوع ارز درصورت در اين قسمت جهت هر كدام از حساب هاي بانكي ، مشخصات تكميلي حساب از قبي -2.3

 سرفصل "نرخ ارز جهت اطالع از آخرين تغييرات خريد و فروش ارز و نهايتا ارزي بودن حساب، بدهكاري و بستانكاري ريالي و ارزي

 هاي مرتبط حسابداري معرفي مي گردد.
ل و معين و تفصيلي دوم اسناد در سرفصل هاي حسابداري حساب بانك در كل و معين و تفصيلي اول، اسناد پرداختني در ك

سر فصل حسابهاي انتظامي در كل و معين و تفضيلي چهارم انتخاب مي  "جريان وصول در كل و معين و تفصيلي سوم و نهايتا

 شود. 

 

 

 
  

 

 

 

 . تعريف دسته چك 3

 با انتخاب گزينه دسته چك، دسته چك حسابهاي بانكي سازمان به شكل زير معرفي ميشود:

 تفاده از كليد اينتر از فهرست باز شده بانك مورد نظر را انتخاب كنيدبا اس

 

 
 

 

بعد از مشخص شدن بانك، اولين و آخرين شماره دسته چك، سري چك ، فرم چاپ چك و مسؤل صدور چك سازمان معرفي مي 

 گردد.



 

 
 

 

 

 . تعريف انواع چك 4

 ل تضميني و عادي و ... معرفي مي گردد.بعد از انتخاب گزينه انواع چك نوع چك هاي موجود از قبي

 
 

 

 . تعريف برداشت ها5

با استفاده از اين گزينه  انواع برداشت از قبيل كارمزد دسته چك، كارمزد انواع ضمانتنامه و ... از حساب توسط بانك معرفي مي 

 گردد سرفصل حساب هاي مرتبط نيز بايستي در ستون كل و معين و... مشخص گردد.

 
 

 

 طراحي چاپ چك . 6

 فرم چاپ چك جهت فرمت هاي مختلف چك را در اين گزينه مي توان طراحي و نتيجه را جهت رويت چاپ نمود.



 
 

 معرفي ارز 

 ارز هاي رايج و مورد استفاده سازمان را در اين منو معرفي مي كنيم.

 نرخ فروش پنجره ثبت نرخ ارز، قابل تعريف است. الزم به ذكر است تغييرات نرخ ارز )خريد و فروش( با دوبار كليك بر روي ستون

 

 

 
 

 معرفي كاركنان

در اين قسمت كاركناني كه در واحد هاي مختلف سازمان به هر طريق با دريافت و پرداخت وجوه و اسناد ارتباط دارند معرفي مي 

 شوند، به همين جهت ابتدا بايستي واحدهاي سازمان به شكل زير معرفي گردند.

 اب گزينه كاركنان و انتخاب واحد سازماني از جعبه موجود در منو باز شده واحدهاي سازمان تعريف مي شوند.با انتخ -1

 

 
 

 بعد از معرفي واحد هاي سازمان، كاركناني كه در اين واحد ها فعاليت دارند به شكل زير معرفي مي شوند. – 2

واحد سازماني ، نوع فعاليت در رابطه با داخلي يا خارجي بودن فعاليت در ركورد ايجاد شده كد پرسنلي فرد، نام و نام خانوادگي، 

 مالي فرد و در پايان سر فصل هاي مالي فرد معرفي شده در واحد حسابداري معرفي مي گردد.

 
 



 معرفي صندوق

 در اينجا،صندوق يا صندوق هاي مختلفي كه متصدي دريافت و پرداخت وجوه و اسناد هستند آورده مي شود.

هت معرفي صندوق در قسمت داده ها گزينه صندوق را انتخاب و اطالعات تكميلي از قبيل كد و نام صندوق،بدهكاري و ج

 بستانكاري اوليه ريالي و ارزي ودر نهايت حساب طرف هاي مالي جهت ثبت در سيستم مالي سازمان معرفي مي گردد.

هت دار يك سطر در زير آخرين رديف ايجاد شده اضافه كرده و جهت معرفي صندوق جديد كافيست با استفاده از كليد هاي ج

 مراحل باال را جهت حساب جديد تكرار كنيد.

 

 
 

 معرفي تنخواه گردان

 در اين قسمت مشخصات تنخواه گردان هاي مختلف سازمان مشخص مي شود.

تنخواه گردان،مبلغ بدهكاري و بستانكاري  جهت معرفي تنخواه گردان،در قسمت داده ها گزينه تنخواه گردان را انتخاب،كد و نام

 اوليه هر تنخواه گردان و طرف حساب مالي)حسابداري( حساب مربوطه را وارد مي نمائيم.

جهت معرفي تنخواه گردان جديد كافيست با استفاده از كليد هاي جهت دار يك سطر در زير آخرين رديف ايجاد شده اضافه كرده 

 ديد تكرار كنيد.و مراحل باال را جهت حساب ج

 

 
 

 

 

 معرفي عوامل مجوز پرداخت

 در اين قسمت كليه مواردي كه در بخش صدور چك به جمع كل پرداخت چك ،اضافه يا كسر مي شود معرفي مي گردد.

در ز پرداخت،اين موارد مي تواند آيتم هائي مانند ماليات،عوارض ،بيمه و ... را در بر بگيرد،جهت اين كار با انتخاب گزينه عوامل مجو

سرفصل حساب را معرفي  "منو باز شده كد و نام عامل پرداخت ، نرخ )درصد( كسر يا اضافه را با عالمت منفي يا مثبت، و نهايتا

 نمائيد.

 
 

 معرفي منابع و مصارف وجوه

سابداري از اين قسمت براي شناسائي و مشخص كردن كد حساب طرف مقابل هر دريافت و پرداخت به منظور صدور سند ح

 استفاده مي شود.



براي سهولت شناسائي عوامل دريافت و پرداخت بهتر است آن را به دو شاخه اصلي منابع وجوه)دريافت ها( و مصارف 

 وجوه)پرداخت ها( تقسيم شوند.

 

 معرفي گروه منابع و مصارف.  1  

م گروه تامين كننده و مصرف كننده وجوه را در در اين قسمت گزينه گروه را از ليست باز شونده مانند شكل انتخاب و كد و نا

 سازمان معرفي كنيد.

 
 

 . معرفي زير گروه منابع و مصارف 2  

در اين قسمت بعد از انتخاب گزينه زير گروه منابع و مصارف از ليست بازشدني،ابتدا كد حساب و بعد نام زير گروه مورد نظر را با 

 )تامين كننده يا مصرف كننده(معرفي مي كنيم.توجه به گروهي كه حساب به آن تعلق دارد

 

 
 

 . معرفي منابع و مصارف نهائي 3  

در اين قسمت با انتخاب گزينه معرفي منابع و مصارف نهائي از ليست باز شدني واقع در منابع و مصارف،با مشخص كردن كد هاي 

رد نظر را معرفي كرده و در صورتي كه از محل حساب معرفي شده در قسمت هاي قبل )گروه و زير گروه(كد و نام نهائي حساب مو

هاي فوق دريافت يا پرداختي صورت مي گيرد با انتخاب گزينه هاي بلي/خير آن را مشخص مي كنيم و در نهايت سر فصل حساب 

 را معرفي مي نمائيم.

 

 
 

 

 سازمان دهي نرم افزار

با نرم افزار با ورود به قسمت مديريت و سازماندهي نرم افزار، برنامه را به  بعد از تكميل اطالعات پايه نقدينگي و قبل از شروع به كار

 لحاظ برخي گزينه هاي مديريتي تنظيم ميكنيم. 

          



               
 اين گزينه ها شامل موارد زير است:

سند تكميل ميشود كه بعد از تكميل  نوع سند حسابداي : اين قسمت قبل از شروع به كار با نرم افزار و قبل از ثبت هرگونه  -

 وتاييد ديگر قابل تغيير نيست.

مدرك: درصورت انتخاب اين گزينه اسناد حسابداري مربوط به كليه عمليات نقدينگي بالفاصله پس از ثبت عمليات با          

 شماره خاص خود بطور خودكار ثبت ميشود.

سته از عمليات نقدينگي بر اساس تاريخ ثبت در هر روز خالصه شده و طي يك روزانه: در صورت انتخاب اين گزنيه هر د        

 شماره سند ثبت ميشود.

استفاده از منابع و مصارف وجوه: در صورت تيكدار كردن اين گزينه در كليه قسمتهاي مربوط به رويدادهاي نقدينگي، ستوني بر  -

 ه بيانگر منابع و مصارف وجوه واسناد دريافتي و پرداختي مي باشد.حسب نياز با عنوان منابع يا مصارف قابل رويت ميباشد ك

صدور چك فقط با مجوز صدور چك: با تيكدار كردن اين قسمت صدور و پرداخت چك منوط به صدور مجوز براي چك مورد نظر  -

 وتاييد آن توسط مدير مالي و مدير عامل ميباشد.

دن اين گزينه، در قسمت شرح كليه اسناد نقدينگي به طور خودكار شماره سريال درج شماره سريال در شرح سند: با تيكدار كر -

 سند ثبت ميشود.        

 تغييرات را ثبت مي كنيم.  پس ازاعمال تغييرات مورد نظر در اين قسمت با استفاده از دكمه 

 

 

 

 رويدادهاي نقدينگي 

 

 عمليات وجه نقد

 رسيد پرداخت صندوق 

 رسيد دريافت صندوق 

 نتقال وجه نقد از يك صندوق به صندوق هاي ديگرا 

 انتقال وجه نقد از يك صندوق به بانك 

 پرداخت وجه نقد به تنخواه گردان 

 دريافت وجه نقد از تنخواه گردان 

 دريافت وجه نقد يك تنخواه گردان از تنخواه گران ديگر 

 پرداخت وجه نقد بابت منابع و مصارف 

 ارفدريافت وجه نقد بابت منابع و مص 

 



 

 مشخصات رسيد پرداخت صندوق

 از گزينه رويدادهاي نقدينگي منو پرداخت صندوق را انتخاب كرده و اطالعات تكميلي را به شكل زير معرفي مي كنيم.

در قسمت سريال،سريال رسيد به شكل خودكار توسط سيستم ثبت مي گردد،باانتخاب صندوق،ليست صندوق هاي معرفي شده 

 ان صندوق مورد نظر را انتخاب كرد.نمايان شده و مي تو

 
 

در صورتي كه  در شماره گذاري اسناد، شماره سند به صورت دستي انتخاب شود مي توان در اين قسمت از شماره اسناد موجود)اسناد 

 د.چاپ شده(استفاده و در صورتي كه سيستم اين عمل را انجام دهد به صورت خودكار آخرين شماره رابايستي معرفي نمو

در قسمت شرح،شرح مورد نظر رسيد را وارد كنيد و در صورتي كه بخواهيد از شرح هاي تعريف شده استفاده كنيد با استفاده از 

  راست كليك موس 

مي توانيد براي هر يك از رسيد ها شرح هاي استاندارد تعريف و ذخيره كرده و در صورت نياز از اين شرح ها در رسيد هاي مختلف 

 كنيد. استفاده

 در قسمت مبلغ نيز ميزان وجه نقد دريافتي صندوق راجهت نمايش در طرف حساب وارد كنيد.

 

 
الزم به ذكر است شرح تايپ شده در اين قسمت شرح طرف بستانكار سند حسابداري فعلي  مي باشد. در قسمت طرف حساب به دو 

 شكل مي توان سرفصلهاي مالي را جهت ثبت اطالعات معرفي نمود.

 

 طرف حساب هاي سازمان -الف 

 

 ساير  حساب هاي سازمان -ب   

 جهت ثبت اطالعات در قسمت طرف حساب با دوبار كليك بر روي قسمت حساب طرف حساب منو زير نمايان مي شود: 1-الف 

 
 

ابع و مصارف و در در اين قسمت بسته به نوع دريافت طرف هاي مختلف داخلي از جمله صندوق،تنخواه گردان حسابهاي بانكي،من

 پايان در صورت صدور دستور پرداخت صندوق از نرم افزار هاي مرتبط اسناد مختلفي صادر مي گردد.

 



 

 صندوق)دريافت(– 1.1الف 

با انتخاب اين گزينه عمليات دريافت يك صندوق از صندوق ديگر صورت مي گيرد به اين صورت كه با انتخاب گزينه صندوق)دريافت( 

 اي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر صندوقي كه دريافت كننده وجه است راانتخاب مي نمايد.منو صندوق ه

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب دريافت وجه مبلغ پرداخت به صورت خودكار در سند درج     مي شود.

سمت پرداخت صندوق، با عنوان در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در ق

مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه از صندوق بابت انجام هزينه ها در مواردي كه به عنوان عوامل مصرف كننده وجوه 

 در سازمان معرفي گرديده اند.

تي ثبت سرفصل حسابداري در پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درس

در صورت حذف سند ازدكمه  در صورت ابطال دكمه  مي باشد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

استفاده مي شود. در صورتيكه سند را ابطال نماييم سند حسابداري  ودرصورت انصراف از ثبت سند دكمه  

 معكوس اين سند صادر مي شود. 

 

 

 
 

 )دريافت(تنخواه گردان  – 1.2الف 

با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، عمليات دريافت وجه توسط تنخواه گردان از صندوق صورت مي گيرد به اين 

صورت كه با انتخاب گزينه تنخواه گردان)دريافت( منو تنخواه گردان هاي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر تنخواه گرداني 

 را انتخاب مي نمايد.كه دريافت كننده وجه است 

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب دريافت وجه مبلغ پرداخت به صورت خودكار در سند درج مي شود.

در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت پرداخت صندوق، با عنوان 

از صندوق بابت انجام هزينه ها در مواردي كه به عنوان عوامل مصرف كننده وجوه مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه 

 در سازمان معرفي گرديده اند.



در پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي ثبت سرفصل حسابداري 

در صورت حذف سند ازدكمه  ال دكمه در صورت ابط مي باشد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

 استفاده مي شود. ودرصورت  انصراف از ثبت سند دكمه  

 

 

 
 

 حساب بانكي)واريز نقدي( -1.3الف 

با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب،عمليات واريز وجه به حساب بانك از صندوق صورت مي گيرد به اين صورت كه با 

نكي)واريز نقدي( منو حساب هاي بانكي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر حساب بانكي را كه دريافت انتخاب گزينه حساب با

 كننده وجه است انتخاب مي نمايد.

 
 بعد از انتخاب طرف حساب دريافت وجه مبلغ پرداخت به صورت خودكاردر سند درج مي شود.

منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت پرداخت صندوق، با عنوان در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل 

مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه از صندوق بابت انجام هزينه ها در مواردي كه به عنوان عوامل مصرف كننده وجوه 

 در سازمان معرفي گرديده اند.

اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي ثبت سرفصل حسابداري  در پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور

در صورت حذف سند ازدكمه  در صورت ابطال دكمه  مي باشد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

 استفاده مي شود. ودرصورت  انصراف از ثبت سند دكمه  

 

 

 
 



 منابع و مصارف – 1.4الف 

 ساب، عمليات پرداخت به صورت مستقيم در حساب مصارف معرفي شده، ثبت مي گردد.با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف ح

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب دريافت وجه مبلغ پرداخت به صورت خودكاردر سند درج مي شود.

عنوان  در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت پرداخت صندوق، با

مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه از صندوق بابت انجام هزينه ها در مواردي كه به عنوان عوامل مصرف كننده وجوه 

 در سازمان معرفي گرديده اند.

 يدر پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي ثبت سرفصل حسابدار

در صورت حذف سند ازدكمه  در صورت ابطال دكمه  مي باشد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

 استفاده مي شود. ودرصورت انصراف از ثبت سند دكمه  

 

 

 
 

 

 : پرداخت صندوق به ساير حساب هاي سازمان 1-ب 

پرداختي صورت بگيرد با انتخاب سرفصل  "در اين گزينه در صورتي كه بخواهيم از محل صندوق به طرف حساب خاصي مستقيما

كل و معين و ... آن حساب، پرداخت صورت   مي گيرد. بعد از انتخاب طرف حساب دريافت وجه مبلغ پرداختي به صورت خودكار 

 در سند درج مي شود.

ت صندوق، با عنوان در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت پرداخ

مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه از صندوق بابت انجام هزينه ها در مواردي كه به عنوان عوامل مصرف كننده وجوه 

 در سازمان معرفي گرديده اند ميباشد.

 ثبت سرفصل حسابداري در پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي

در صورت حذف سند ازدكمه  در صورت ابطال دكمه  مي باشد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

 استفاده مي شود. ودرصورت  انصراف از ثبت سند دكمه  



رح و مبلغ، جهت اصالح رسيدهاي پرداخت صندوق سريال رسيد مورد نظر را وارد كرده و پس از تاييد يا اصالح شماره، تاريخ، ش

جهت دسترسي سريع براي انتخاب رسيد پرداخت مورد نظر و ثبت شده  جزييات ديگر رسيد را اصالح نماييد، همچنين گزينه 

 كاربر در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 
 

 
 

 مشخصات رسيد دريافت صندوق

 ي را به شكل زير معرفي مي كنيم.از گزينه رويدادهاي نقدينگي منو دريافت صندوق را انتخاب كرده و اطالعات تكميل

 در قسمت سريال، سريال رسيد به شكل خودكار توسط سيستم ثبت مي گردد، با انتخاب 

 صندوق ليست صندوق هاي معرفي شده نمايان شده ، صندوق مورد نظر را انتخاب كنيد.

 

 
  

توان در اين قسمت از شماره سريال اسناد  در صورتي كه در شماره گذاري اسناد، شماره سند به صورت دستي انتخاب شود مي

موجود)اسناد چاپ شده( استفاده و در صورتي كه سيستم اين عمل را انجام دهد به صورت خودكار آخرين شماره را بايستي معرفي 

 نمود.

ك د با راست كليدر قسمت شرح، شرح مورد نظر را وارد كنيد.در صورتي كه بخواهيد از شرح هاي از پيش تعريف شده استفاده كني

 گزينهيا دكمه تركيبي

مي توانيد براي هر يك از رسيد هاي مختلف شرح هاي استاندارد تعريف و ذخيره كرده و در صورت نياز از اين شرح ها در 

 رسيدهاي مختلف استفاده كنيد.

 در قسمت مبلغ نيز ميزان وجه نقد دريافتي صندوق را جهت نمايش در طرف حساب وارد نمائيد.

 



  
 الزم به ذكر است شرح تايپ شده در اين قسمت شرح طرف بدهكار سند حسابداري سند فعلي مي باشد.

 در قسمت طرف حساب به دو شكل مي توان سرفصلهاي مالي را جهت ثبت اطالعات معرفي نمود.

 طرف حساب هاي سازمان -الف 

 ساير  حساب هاي سازمان -ب   

 

 مت طرف حساب با دوبل كليك بر روي قسمت طرف حساب منو زير نمايان مي شود:جهت ثبت اطالعات در قس:  1 -الف

  
 

در اين قسمت بسته به نوع دريافت طرف هاي مختلف داخلي از جمله صندوق،تنخواه گردان، حساب هاي بانكي، منابع و مصارف و 

 تلفي صادر مي گردد.در پايان در صورت صدور دستور پرداخت صندوق از نرم افزار هاي مرتبط اسناد مخ

 

 

 صندوق )پرداخت( – 1.1الف 

با انتخاب اين گزينه عمليات پرداخت يك صندوق به صندوق ديگر صورت مي گيرد به اين صورت كه با انتخاب گزينه 

صندوق)پرداخت( منو صندوق هاي معرفي شده صندوق هاي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر صندوقي كه پرداخت كننده 

 است را انتخاب مي نمايد.وجه 

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب پرداخت وجه مبلغ دريافت به صورت خودكار در سند درج مي شود.

در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت دريافت صندوق، با عنوان منابع 

شد و بيانگر پرداخت  سازمان مي قابل رويت مي با شده به عنوان منابع تامين وجوه در  صندوق از محل درآمد هاي معرفي  وجه به 

 باشد.

در پايين پنجره فوق اطالعات حساااب گزارش شااده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صااحت درسااتي ثبت ساارفصاال 

شد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه  سابداري مي با صورت ابطال دكمه  ح صور در  سند در  ت حذف 

 استفاده مي شود. ودرصورت  انصراف از ثبت سند دكمه  ازدكمه 



 

 
 

 

 تنخواه گردان)پرداخت( – 1.2الف 

با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، عمليات پرداخت وجه توسط تنخواه گردان به  صندوق صورت مي گيرد به اين 

يافت( منو تنخواه گردان هاي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر تنخواه گرداني طريق كه با انتخاب گزينه تنخواه گردان )در

 كه دريافت كننده وجه است را انتخاب مي نمايد.

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب پرداخت وجه مبلغ دريافت به صورت خودكار در سند درج مي شود.

بع و مصارف زده شده باشد در قسمت دريافت صندوق، با عنوان منابع در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منا

سازمان مي  شده به عنوان منابع تامين وجوه در  صندوق از محل درآمد هاي معرفي  شد و بيانگر پرداخت وجه به  قابل رويت مي با

 باشد.

صااحت درسااتي ثبت ساارفصاال  در پايين پنجره فوق اطالعات حساااب گزارش شااده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن

شد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه  سابداري مي با صورت ابطال دكمه  ح سند  در  صورت حذف  در 

 استفاده مي شود.  ودرصورت انصراف از ثبت سند دكمه  ازدكمه 

 

 

 
 

 منابع و مصارف – 1.3الف 



 رت مستقيم در حساب منابع معرفي شده ثبت مي گردد.با انتخاب اين گزينه از منوانتخاب طرف حساب، عمليات دريافت به صو

 

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب پرداخت وجه مبلغ دريافت به صورت خودكار در سند درج مي شود.

در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت دريافت صندوق، با عنوان منابع 

سازمان مي قابل رويت م شده به عنوان منابع تامين وجوه در  صندوق از محل درآمد هاي معرفي  شد و بيانگر پرداخت وجه به  ي با

 باشد.

در پايين پنجره فوق اطالعات حساااب گزارش شااده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صااحت درسااتي ثبت ساارفصاال 

شد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه  سابداري مي با ص ح سند  ورت ابطال دكمه در  صورت حذف  در 

 استفاده مي شود.  ودرصورت انصراف از ثبت سند دكمه  ازدكمه 

 

 

 
 

 

 : دريافت صندوق از ساير حساب هاي سازمان1-ب 

،دريافتي توسط صندوق صورت بگيرد با انتخاب حساب كل  "در اين گزينه درصورتي كه بخواهيم از طرف حساب خاصي مستقيما

 و ... آن حساب، دريافت وجه صورت مي گيرد.و معين 

 بعد از انتخاب طرف حساب پرداخت وجه مبلغ دريافت به صورت خودكار در سند درج مي شود. 

در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت دريافت صندوق، با عنوان منابع 

شد و ب سازمان مي قابل رويت مي با شده به عنوان منابع تامين وجوه در  صندوق از محل درآمد هاي معرفي  يانگر پرداخت وجه به 

 باشد.

در پايين پنجره فوق اطالعات حساااب گزارش شااده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صااحت درسااتي ثبت ساارفصاال 

شد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه  سابداري مي با صورت ابطال  ح سند  دكمه در  صورت حذف  در 

 استفاده مي شود.  ودرصورت انصراف از ثبت سند دكمه  ازدكمه 

 



جهت اصالح رسيدهاي دريافت صندوق سريال رسيد مورد نظر را وراد كرده و پس از تاييد يا اصالح شماره، تاريخ، شرح و مبلغ، 

سريع براي انتخاب رسيد دريافت مورد نظر و ثبت شده جهت دسترسي  جزييات ديگر رسيد را اصالح نماييد، همچنين گزينه 

 كاربر در نظر گرفته شده است.

 

 

 
 

 

 
 

 

 مشخصات رسيد تنخواه گردان

 از گزينه رويدادهاي نقدينگي منو تنخواه گردان را انتخاب كرده و اطالعات تكميلي را به شكل زير معرفي نمائيد .

 توسط سيستم ثبت گرديده است.در قسمت سريال،سريال رسيد به شكل خودكار 

 با انتخاب تنخواه گردان ليست تنخواه گردان هاي معرفي شده نمايان شده ، تنخواه گردان مورد نظر را انتخاب كنيد.

 
 

در قسمت شرح، شرح مورد نظر رسيد را وارد كنيد. در صورتي كه بخواهيد از شرح هاي از پيش تعريف شده استفاده كنيد با 

 راست كليك استفاده از 

تعريف و ذخيره كرده و در صورت نياز از اين شرح ها در رسيد  "مي توانيد براي هر يك از رسيد ها شرح استاندارد متناسب را قبال

 (1)هاي مختلف استفاده كنيد.

 الزم به ذكر مي باشد شرح تايپ شده در اين قسمت شرح بستانكار سند حسابداري سند فعلي مي باشد.

تاكنوني و مانده تاكنوني بيانگر ميزان گردش تنخواه گردان و مانده نهائي آن تنخواه گردان تا زمان ثبت سند  قسمت گردش 

 (2)حسابداري مي باشد



 
 با ثبت اطالعات در قسمت باالي سند، جهت انتخاب و معرفي سرفصل هاي حسابداري به دو شكل مي توان عمل كرد.

   

 

 طرف حساب هاي داخلي –الف 

 ساير حساب هاي سازمان  -ب 

 

 جهت ثبت اطالعات در قسمت طرف حساب با دوبل كليك بر روي قسمت طرف حساب منو زير نمايان مي شود.:  1-الف 

 

  
 

در اين قسمت بسته به نوع دريافت،طرف هاي مختلف داخلي از جمله صندوق،تنخواه گردان،حساب هاي بانكي،منابع و مصارف و 

 دور دستور پرداخت صندوق از نرم افزارهاي مرتبط اسناد مختلفي صادر مي گردند.در پايان در صورت ص

 

 

 : صندوق )دريافت( 1.1الف 

با انتخاب اين گزينه عمليات دريافت يك صندوق از تنخواه گردان صورت مي گيرد به اين صورت كه با انتخاب گزينه 

ه و كاربر صندوقي كه دريافت كننده وجه است را انتخاب مي صندوق)دريافت( ليست صندوق هاي معرفي شده جهت ثبت باز شد

 نمايد.

 

  
 

 

 بعد از انتخاب طرف حساب دريافت، وجه مبلغ پرداخت شده در سند درج مي شود. 

در صااورتي كه در قساامت سااازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصااارف زده شااده باشااد در قساامت تنخواه گردان ، با عنوان 

بل رويت مي باشااد و بيانگر دريافت وجه از تنخواه گردان بابت انجام هزينه ها ويا كليه عواملي اساات كه به عنوان عوامل مصااارف قا

 مصرف كننده وجوه در سازمان معرفي گرديده اند.

در پايين پنجره فوق اطالعات حساااب گزارش شااده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صااحت درسااتي ثبت ساارفصاال 

درزمان  وحذف  دكمه ابطال  اري مي باشاااد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه حساااابد

 استفاده مي شود.  بازنگري سند بنا به نيازودرصورت انصراف از ثبت سند دكمه 

 



 

 
 

 

 : تنخواه گردان)دريافت( 1.2الف 

توسط تنخواه گردان از تنخواه گردان هاي  با انتخاب اين گزينه )تنخواه گردان دريافت( از منو طرف حساب، عمليات دريافت وجه

ديگر سازمان صورت مي گيرد به ااين كه با انتخاب گزينه تنخواه گردان)دريافت( ليست تنخواه گردان هاي معرفي شده جهت ثبت 

 باز شده و كاربر تنخواه گرداني كه دريافت كننده وجه است را انتخاب مي نمايد.

 

 
 

 افت وجه مبلغ پرداخت شده بايستي در سند درج شودبعد از انتخاب طرف حساب دري

در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت تنخواه گردان ، با عنوان 

نوان عوامل مصرف مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه از تنخواه گردان بابت انجام هزينه ها در مواردي است كه به ع

 كننده وجوه در سازمان معرفي گرديده اند.

در پايين پنجره فوق اطالعات حساااب گزارش شااده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صااحت درسااتي ثبت ساارفصاال 

درزمان  وحذف  دكمه ابطال  حساااابداري مي باشاااد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

 استفاده مي شود.  انصراف از ثبت سند دكمه   بازنگري سند بنا به نيازودرصورت

 

 

 
 

 

 

 

 : حساب بانكي)واريز نقدي( 1.3الف 



با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، عمليات واريز وجه به حساب بانك از تنخواه گردان صورت مي گيرد به اين صورت 

بانكي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر حساب بانكي را كه كه با انتخاب گزينه حساب بانكي)واريز نقدي( منو حساب هاي 

 دريافت كننده وجه است را انتخاب مي نمايد.

 

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب دريافت وجه مبلغ پرداخت شده بايستي در سند درج شود

مت تنخواه گردان ، با عنوان در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قس

مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه از تنخواه گردان بابت انجام هزينه ها در مواردي است كه به عنوان عوامل مصرف 

 كننده وجوه در سازمان معرفي گرديده اند.

ردن صااحت درسااتي ثبت ساارفصاال در پايين پنجره فوق اطالعات حساااب گزارش شااده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك ك

درزمان  وحذف  دكمه ابطال  حساااابداري مي باشاااد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

 استفاده مي شود.  بازنگري سند بنا به نيازودرصورت  انصراف از ثبت سند دكمه 

 

 

 
 

 

 

 : منابع و مصارف1.4الف 

داخت از تنخواه گردان به صورت مستقيم در حساب مصارف معرفي شده، با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، عمليات پر

 ثبت مي گردد.

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب دريافت وجه مبلغ پرداخت به صورت خودكاردر سند درج مي شود.

با عنوان در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت پرداخت صندوق، 

مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه از صندوق بابت انجام هزينه ها در مواردي كه به عنوان عوامل مصرف كننده وجوه 

 در سازمان معرفي گرديده اند.



ري ادر پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي ثبت سرفصل حسابد

در صورت حذف سند ازدكمه  در صورت ابطال دكمه  مي باشد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

 استفاده مي شود. ودرصورت  انصراف از ثبت سند دكمه  

 

 

 
 

 

 : پرداخت تنخواه گردان به ساير حساب هاي سازمان 1-ب 

پرداختي صورت بگيرد با انتخاب  "حساب خاصي مستقيمادر اين گزينه در صورتي كه بخواهيم از محل تنخواه گردان به طرف 

سرفصل كل و معين و ... آن حساب، پرداخت صورت مي گيرد. بعد از انتخاب طرف حساب دريافت وجه مبلغ پرداختي به صورت 

 خودكار در سند درج مي شود.

د در قسمت پرداخت تنخواه گردان، با عنوان در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باش

مصارف قابل رويت مي باشد و بيانگر دريافت وجه از تنخواه گردان بابت انجام هزينه ها در مواردي كه به عنوان عوامل مصرف كننده 

 وجوه در سازمان معرفي گرديده اند ميباشد.

 

 
 

 

د نظر را وراد كرده و پس از تاييد يا اصالح شماره، تاريخ، شرح و جهت اصالح رسيدهاي پرداخت تنخواه گردان سريال رسيد مور

جهت دسترسي سريع براي انتخاب رسيد تنخواه گردان مورد نظر  مبلغ، جزييات ديگر رسيد را اصالح نماييد، همچنين گزينه 

 و ثبت شده كاربر در نظر گرفته شده است.

 

 مشخصات حواله بانكي



اين منو استفاده ميشود.شماره سريال به طورخودكار ثبت ميشود. پس از تاييد سريال، حساب بانكي  جهت ثبت حواله هاي بانكي از

 كه وجه به آن حواله شده را از داخل ليست حسابهاي بانكي انتخاب نموده و شماره حواله را وارد نماييد.

                                

    
   

ننده از داخل ليست مربوطه، مشخصات شعبه حواله كننده و شخص حواله كننده را وارد نماييد. پس از انتخاب نام بانك حواله ك 

همچنين شرح مربوط به حواله كه همان شرح طرف بدهكار سند حسابداري فعلي مي باشد را ثبت نماييد. عالوه بر اين با استفاده از 

 قسمت مبلغ ميزان وجه حواله را وارد نماييد.   راست كليك موس ميتوان از شرحهاي ثبت شده استفاده نمود. در

 در قسمت طرف حساب به دو شكل ميتوان سر فصلهاي مالي را مشخص نمود:

 

 طرف حسابهاي داخلي -الف

 ساير طرف حسابهاي سازمان -ب

 

 طرف حسابهاي داخلي -الف

 ر نمايان مي شود.جهت ثبت اطالعات در قسمت طرف حساب با دوبل كليك بر روي قسمت طرف حساب منو زي

 در اين قسمت يكي از دو طرف حساب داخلي كه شامل منابع و مصارف و دستور)دريافت( ميباشد انتخاب مي شود.

 

 
 

 

 :  منابع و مصارف1-الف

 با انتخاب اين گزينه عمليات دريافت به صورت مستقيم در حساب منابع معرفي شده ثبت مي گردد.

 

 
 اخت وجه مبلغ دريافت به صورت خودكار در سند درج مي شود.بعد از انتخاب طرف حساب پرد



سمت حواله بانكي، با عنوان منابع  شد در ق شده با صارف زده  سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و م سمت  صورتي كه در ق در 

 قابل رويت مي باشد.

 

 ساير طرف حسابهاي سازمان -ب

م به طرف حساب خاصي تخصيص يابد از اين گزينه استفاده ميشود. در اين در صورتيكه بخواهيم وجه حواله به صورت مستقي

 حالت با انتخاب سر فصل هاي كل، معين و... طرف حساب مورد نظر را انتخاب ميكنيم.

سمت حواله بانكي، با عنوان منابع  شد در ق شده با صارف زده  سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و م سمت  صورتي كه در ق در 

 بل رويت مي باشد.قا

در پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي ثبت سرفصل حسابداري 

در صورت حذف سند ازدكمه  در صورت ابطال دكمه  مي باشد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه 

 استفاده مي شود. ودرصورت  انصراف از ثبت سند دكمه  

            
جهت اصالح حواله هاي ثبت شده سريال حواله مورد نظر را وارد كرده و پس از تاييد يا اصالح حساب بانكي،شماره حواله، 

جهت  تاريخ،بانك حواله كننده،شعبه،شخص حواله كننده  و مبلغ، جزييات ديگرحواله را اصالح نماييد، همچنين گزينه 

 له هاي مورد نظر و ثبت شده كاربر در نظر گرفته شده است.دسترسي سريع براي انتخاب حوا

 

   
 

 برداشت بانك

براي ثبت برداشتهايي كه از حسابهاي بانكي سازمان توسط بانك صورت گرفته از گزينه رويدادهاي نقدينگي منو برداشت بانك را 

 انتخاب كرده و اطالعات تكميلي را شكل زير معرفي مي كنيم.

طور خودكار ثبت مي شود.حساب بانكي را از داخل ليست مربوطه انتخاب نموده و شماره و تاريخ برداشت را وارد شماره سريال به 

شرح مربوط به برداشت كه همان شرح طرف بستانكار سند حسابداري فعلي مي باشد را ثبت نماييد. عالوه بر اين با استفاده ميكنيم. 

 شده استفاده نمود. در قسمت مبلغ ميزان مبلغ برداشتي را وارد نماييد.  از راست كليك موس ميتوان از شرحهاي ثبت 

 از داخل ليست برداشتها گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.

 

    



در پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي ثبت سرفصل حسابداري 

در صورت حذف سند ازدكمه  در صورت ابطال دكمه  ثبت نهايي دكمه مي باشد در پايان جهت 

 استفاده مي شود. ودرصورت  انصراف از ثبت سند دكمه  

جهت اصالح برداشتهاي  ثبت شده سريال برداشت مورد نظر را وارد كرده و پس از تاييد يا اصالح حساب بانكي،شماره برداشت، 

 ا اصالح نماييد.تاريخ،شرح و مبلغ، جزييات ديگر ر

 

          
 

 واريز بانك

با استفاده  از گزينه واريز بانك در قسمت رويدادهاي نقدينگي اسناد كليه وجوه واريزي به حسابهاي بانكي سازمان ثبت ميشود. 

 عمليات مربوط به اين قسمت به شرح زير است:

خل ليست حسابهاي بانكي انتخاب مي كنيم. شماره واريزي سريال به طور خودكار ثبت ميگردد.حساب بانكي مورد نظر را از دا

 ،تاريخ، و شخص واريز كننده، شرح و نيز مبلغ واريزي را وارد مي كنيم.

 

 طرف حساب هاي داخلي -الف 

 ساير حساب هاي سازمان –ب 

 

 طرف حسابهاي داخلي -الف

 اب منو زير نمايان مي شود.جهت ثبت اطالعات در قسمت طرف حساب با دوبل كليك بر روي قسمت طرف حس

 

     
در اين قسمت يكي از طرف حسابهاي داخلي كه شامل صندوق )پرداخت(، تنخوه گردان )پرداخت(، منابع و مصارف، 

 دستور)دريافت( را انتخاب ميكنيم.

 

 

 

 :صندوق)پرداخت(1-الف

ميگيرد. به اين صورت كه با انتخاب گزينه  با انتخاب اين گزينه عمليات پرداخت يك صندوق به حساب بانكي مورد نظر صورت

 صندوق)پرداخت( منوي صندوق هاي معرفي شده جهت ثبت باز ميشود و كاربر ميتواند صندوق مربوطه را انتخاب نمايد.

 بعد از انتخاب طرف حساب وجه مبلغ واريزي به صورت خودكار در سند درج مي شود.

تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت واريز بانك، با عنوان منابع قابل در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار 

 رويت مي باشد. 



 
 

 

 : تنخواه گردان)پرداخت(2-الف

با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، عمليات پرداخت وجه توسط تنخواه گردان به  حساب بانكي صورت مي گيرد به 

ب گزينه تنخواه گردان)پرداخت( منو تنخواه گردان هاي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر تنخواه اين طريق كه با انتخا

 گرداني كه پرداخت كننده وجه است را انتخاب مي نمايد.

 

 
 

 بعد از انتخاب طرف حساب پرداخت وجه مبلغ واريزي به صورت خودكار در سند درج مي شود.

نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت واريز بانك، با عنوان منابع قابل  در صورتي كه در قسمت سازماندهي

 رويت مي باشد.

 

 : منابع و مصارف3-الف

 با انتخاب اين گزينه از منوانتخاب طرف حساب، عمليات واريز به صورت مستقيم در حساب منابع معرفي شده ثبت مي گردد.

 

 
 

 اب پرداخت وجه، مبلغ واريزي به صورت خودكار در سند درج مي شود.بعد از انتخاب طرف حس

در صورتي كه در قسمت سازماندهي نرم افزار تيك كنترل منابع و مصارف زده شده باشد در قسمت دريافت صندوق، با عنوان 

 منابع قابل رويت مي باشد.

 

 ساير حساب هاي سازمان -ب 

در صورتيكه بخواهيم سند واريز وجهي را كه  توسط طرف حساب خاصي مستقيما به حساب بانكي واريز شده، ثبت نماييم از اين 

 گزينه استفاده ميكنيم. اين عمل با انتخاب حساب كل، معين و... مورد نظر انجام ميشود.

 ود.بعد از انتخاب طرف حساب مبلغ واريزي به صورت خودكار در سند درج ميش

در پايين پنجره فوق اطالعات حساااب گزارش شااده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صااحت درسااتي ثبت ساارفصاال 

شد در پايان جهت ثبت نهايي دكمه  سابداري مي با صورت ابطال دكمه  ح سند  در  صورت حذف  در 

 استفاده مي شود.  ودرصورت انصراف از ثبت سند دكمه  ازدكمه 



 

     
 

اصالح اسناد واريز بانك، سريال واريزي مورد نظر را وارد كرده و پس از تاييد يا اصالح حساب بانكي،شماره واريزي، جهت 

 تاريخ،واريز كننده، شرح و مبلغ، جزييات ديگر را اصالح نماييد.

 

   
 

 پرداخت چك

حسابها از اين گزينه استفاده جهت ثبت مشخصات چكهايي كه به طرف حسابها پرداخت ميشود و نيز ثبت مشخصات طرف 

 ميكنيم. 

 

    
را تيك دار نماييم قبل از پرداخت چك حتما بايد  فقط با مجوز صدور چك صدور چكاگر در قسمت مديريت نرم افزار گزينه 

ا را انجام دهيم،كه در اين صورت براي پرداخت چك از دسته چكهاي تعريف شده وي تاييد صدور مجوزو  صدور مجوزعمليات 

امكان  صدور مجوزدريافت شده نياز به مجوز پرداخت مي باشد، در اين حالت پرداخت چك تنها به طرف حساب تعيين شده در 

پذير است.به منظور جلوگيري از ايجاد ابهام پيشنهاد ميشود قبل از مطالعه اين قسمت گزينه هاي صدور و تاييد صدور مجوز را 

 (44مطالعه نماييد) صفحه 

تيك دار نباشد پرداخت چك بدون نياز به  فقط با مجوز صدور چك صدور چككه در قسمت مديريت نرم افزار گزينه در صورتي

 صدور مجوز نيز امكان پذير است.

شماره سريال بطور خودكار ثبت ميشود. براي پرداخت چك از چكهاي داراي مجوز، مجوز پرداخت مورد نظر را از داخل ليست 

مجوز پرداخت آنها صادر شده انتخاب نماييد. دراين حالت مشخصات چك و طرف حساب كه از قبل تعيين مربوط به چكهايي كه 

 شده  به طور خودكار نمودار ميشود.    

وضعيت چك را با  چك/ خرج چك صدوربراي پرداخت چكهاي بدون مجوز پس از تعيين تاريخ صدور در قسمت وضعيت چك  

مشخص كنيد. در  صورتيكه بخواهيد براي پرداخت چك از چكهاي دريافت شده از  Spaseه دوبل كليك يا با استفاده از دكم

و چنانچه بخواهيد براي پرداخت چك از چكهاي تعريف شده استفاده نماييد گزينه  خرج چكمشتريان استفاده نماييد گزينه 

 را انتخاب نماييد.  صدور چك

د نظر را با دوبل كليك كردن از داخل حسابهاي بانكي و سپس چك شماره حساب مور صدور چكدر صورت انتخاب گزينه  

مربوطه را با دوبل كليك كردن از داخل ليست چكها انتخاب نماييد.مبلغ چك،بحواله كرد يا تضميني بودن، سررسيد چك، و شرح 

 مربوطه را ثبت نموده و براي رديفهاي بعد عمليات فوق را تكرار نماييد.



مشخصات طرف حساب را ثبت ميكنيم، به عبارتي ديگر تعيين ميكنيم كه چك صادره براي كدام بت طرف حساب/بادر قسمت 

 طرف حساب و بابت چه چيزي صادر شده است.

 طرف حساب مورد نظر را ميتوان از گزينه هاي زير انتخاب نمود:

 

 طرف حساب هاي داخلي -الف 

 ساير حساب هاي سازمان –ب 

 

 طرف حسابهاي داخلي -الف

 هت ثبت اطالعات در قسمت طرف حساب با دوبل كليك بر روي قسمت طرف حساب منو زير نمايان مي شود.ج

    
در اين قسمت يكي از طرف حسابهاي داخلي كه شامل صندوق )دريافت(، تنخوه گردان )دريافت(، حساب بانك، منابع و مصارف، 

 دستور)پرداخت( را انتخاب ميكنيم.

 

 : صندوق دريافت1-الف

با انتخاب اين گزينه عمليات پرداخت چك به صندوق مورد نظر صورت مي گيرد به اين صورت كه با انتخاب گزينه صندوق)دريافت(  

 منو صندوق هاي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر صندوقي كه دريافت كننده چك است راانتخاب مي نمايد.

    
   

 : تنخواه گردان )دريافت(2-الف 

اب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، عمليات پرداخت چك به تنخواه گردان صورت مي گيرد به اين صورت كه با با انتخ

انتخاب گزينه تنخواه گردان)دريافت( منو تنخواه گردان هاي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر تنخواه گرداني كه دريافت 

 كننده چك است را انتخاب مي نمايد.

     
 

 : حساب بانك3-فال

با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب،عمليات پرداخت چك به حساب بانك مورد نظر صورت مي گيرد، به اين صورت كه 

با انتخاب گزينه حساب بانكي)واريز نقدي( منو حساب هاي بانكي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر حساب بانكي را كه دريافت 

 نتخاب مي نمايد.كننده چك است ا



    
 

 

 

 : منابع و مصارف4-الف

با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، عمليات پرداخت چك به صورت مستقيم در حساب مصارف معرفي شده، ثبت مي 

 گردد.

    
 

 ساير حساب هاي سازمان –ب 

ي سازمان صادره شده باشد از اين گزينه استفاده اگر چك مورد نظر مستقيما بابت طرف حساب خاصي غير از طرف حسابهاي داخل

 ميشود. در اين حالت با انتخاب سر فصل كل،معين و... مورد نظر طرف حساب دريافت كننده چك را مشخص ميكنيم.

در پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي ثبت سرفصل 

د. در پايان براي تاييد چكهايي كه تاريخ سررسيد آنها با تاريخ صدور چك برابر است )چكهاي روز( ازدكمهحسابداري مي باش

و براي چكهاي داراي تاريخ صدور   استفاده ميكنيم. همچنين براي چكهاي اول دوره از دكمه   

صراف سند از دكمه و در صورت ان ، در صورت حذف سند از دكمه  مغاير با تاريخ سر رسيد از دكمه 

 استفاده ميكنيم.  

 

جهت اصالح سند چكهاي پرداخت شده  سريال سند مورد نظر را وراد كرده و پس از تاييد يا اصالح مجوز و تاريخ، جزييات ديگر را 

ده جهت دسترسي سريع براي انتخاب اسناد مورد نظر و ثبت شده كاربر در نظر گرفته ش  اصالح نماييد، همچنين گزينه 

 است.

            



 

 دريافت چك 

به هنگام دريافت چك از طرف حسابهاي سازمان جهت ثبت مشخصات چك و طرف حساب پرداخت كننده و نيز طرف حساب 

 دريافت كننده چك)طرف حساب هاي داخلي/ساير حساب هاي سازمان( از اين گزينه  استفاده ميشود.

از وارد كردن تاريخ صدور چك اطالعات مربوط به چك از جمله  سرفصل هاي كل،  شماره سريال به طور خودكار ثبت ميشود. پس

معين و... ،سري چك، شماره چك، مبلغ، بحواله كرد، سررسيد چك، در وجه، شرح، بانك، شعبه، شماره حساب و نوع چك) چك 

 بعد عمليات فوق را تكرار ميكنيم.اول دوره/ چك طي دوره/ چك تضميني( را وارد كنيد. براي ثبت چكهاي بعدي در رديفهاي 

 در قسمت طرف حساب/ بابت، مشخصات طرف حسابي كه دريافت كننده چك است درج ميشود. 

 طرف حساب مورد نظر را ميتوان از گزينه هاي زير انتخاب نمود:

 

 طرف حساب هاي داخلي -الف 

 ساير حساب هاي سازمان –ب 

 

 طرف حسابهاي داخلي -الف

 در قسمت طرف حساب با دوبل كليك بر روي قسمت طرف حساب منو زير نمايان مي شود. جهت ثبت اطالعات

 

        
 

 : منابع و مصارف1-الف

با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، عمليات دريافت چك به صورت مستقيم در حساب منابع معرفي شده، ثبت مي 

 گردد.

 

 ساير حساب هاي سازمان -ب 

يم چك دريافتي را مستقيما به حساب طرف حساب خاصي وارد نماييم، با انتخاب سر فصلهاي كل، معين و... مربوطه اگر بخواه

 طرف حساب مورد نظر را انتخاب ميكنيم. 

 

در پايين پنجره فوق اطالعات حساب گزارش شده كه به منظور اطالع كاربرجهت چك كردن صحت درستي ثبت سرفصل 

، در  تاييد از دكمه و براي  پايان براي ثبت چكهاي اول دوره از دكمه    حسابداري مي باشد. در

 استفاده ميكنيم.  و در صورت انصراف سند از دكمه  صورت حذف سند از دكمه 

 

ح جهت اصالح سند چكهاي دريافت شده  سريال سند مورد نظر را وراد كرده و پس از تاييد يا اصالح  تاريخ، جزييات ديگر را اصال

 جهت دسترسي سريع براي انتخاب اسناد مورد نظر و ثبت شده كاربر در نظر گرفته شده است.نماييد، همچنين گزينه 

 

 عمليات چك



به منظور ثبت عمليات مختلفي همچون برداشت، واخواست، كسرموجودي و برگشت چك و... در مورد چكهاي پرداختي و نيز 

چك، واخواست چك، كسر موجودي و حذف عمليات قبلي و...  در مورد چكهاي عملياتي همچون برگشت از جريان، وصول 

 استفاده ميشود.  عمليات چكدريافتي از منو 

 براي شروع يكي از گزينه هاي چك هاي پرداختي و چكهاي دريافتي را بر حسب نياز انتخاب نموده سپس با استفاده از آيكون 

 و يا ماه انتخاب كنيد. شرايط مورد نظر را بر اساس محدوده تاريخ

ميتوانيد بانك، شعبه و حساب بانكي مورد نظر را  عالوه بر اين در قسمت   

تعيين نماييد،همچنين اگر تنها يك چك براي اعمال تغييرات در نظر داشته باشيد ميتوانيد با تيك زدن آيكون 

ليست چكهاي موجود در F5 ا دكمه ي شماره چك را دراين قسمت ثبت نماييد،اكنون با استفاده از آيكون 

 محدوده انتخابي شما نمايان ميشود.

آخرين اگر عمليات شما بر روي چكهاي پرداختي باشد پس از تهيه ليست چكها با در نظرگرفتن گزينه درج شده در ستون 

 انتخاب نماييد: Spaseدكمه  يكي از موارد زير را بر حسب نياز با استفاده از دوبار كليك يا عمليات جاري، در ستون  عمليات

برداشت/ واخواست/ كسر موجودي/ برگشت چك/حذف عمليات قبلي و...كه عمليات ذكر شده به تناسب آخرين عمليات تغيير مي 

 كند.

          
 

ن وهمچنين اگر عمليات شما بر روي چكهاي دريافتي باشد پس از تهيه ليست چكها با در نظر گرفتن گزينه درج شده در ست 

 يكي از موارد زير را بر حسب نياز با استفاده از دوبل كليك انتخاب نماييد: عمليات جاري ، در ستونآخرين عمليات

 برگشت از در جريان/ وصول چك/ واخواست چك/ كسر موجودي/ برگشت از خرج چك/ حذف عمليات قبلي و...      

           
 

 اعمالي را ثبت نماييد.تغييرات   در پايان با استفاده از دكمه 

 

 

 ابطال برگه چك

 جهت ثبت چكهاي ابطالي سازمان از منوي ابطال برگه چك استفاده ميشود.

 



             
 

مشخصات چك مورد نظراز جمله شماره چك، بانك و شعبه مربوطه، و همچنين سر فصل هاي كل، معين و... را  وارد نموده و با 

 استفاده كنيد. طال را خاتمه دهيد. در صورت انصراف ميتوانيد از دكمه عمليات اب استفاده از دكمه 

 

 برگشت ابطال برگه چك

براي بازيابي چكهاي باطل شده سازمان با ورود به منو برگشت ابطال برگه چك، مشخصات چك باطل شده را طبق توضيحات داده 

 برگشت ابطال چك را تاييد نماييد.   هوارد كنيد. سپس با استفاده از دكمابطال برگه چك شده در قسمت 

 استفاده كنيد. در صورت انصراف ميتوانيد از دكمه 

 

 ارسال چك به بانك

براي انتخاب و ثبت چكهاي دريافتي ارسال شده به بانك از اين منو استفاده ميشود. براي شروع در قسمت 

  فاده از آيكونبانكهاي مروبط به چكهاي مورد نظر را انتخاب نموده وبا است   

ليست چكها را آماده نماييد. در ستون انتخاب،   شرايط دلخواه مربوط به تاريخ و ماه را ايجاد كنيد.سپس با استفاده از آيكون 

 تيك دارنماييد. Spaceچكهاي مورد نظر را با دوبل كليك كردن يا دكمه  

 

          
 

 يشود:اكنون با فشردن دكمه چاپ پنجره زير نمودار م 

 

                                 
 



مي توانيد  در اين قسمت شما مي توانيد مشخصات چاپ چك از جمله فرم چاپ را تعيين نماييد. با استفاده از دكمه 

چاپ چك را خاتمه دهيد. در صورت انصراف  عمليات چكهاي انتخابي را در حالت چاپ شده مالحظه نماييد وبا دكمه 

 استفاده نماييد.  از دكمه 

 استفاده ميشود.   و براي انصراف از دكمه  درنهايت براي تاييد و ارسال چكهاي مورد نظر از دكمه  

  

 

 

 صدور مجوز

در قسمت مديريت نرم افزار فقط با مجوز صدور چك  صدور چكبراي استفاده از صدور مجوز اجباري به تيكدار كردن گزينه 

 صدور چكبيان شد اگر در قسمت مديريت نرم افزار گزينه  پرداخت چككه درتوضيحات مربوط به نمي باشد، اما همانطور 

را انجام  تاييد صدور مجوزو  صدور مجوزرا تيكدار نماييم قبل از پرداخت چك حتما بايد عمليات  فقط با مجوز صدور چك

ريافت شده نياز به مجوز پرداخت مي باشد، در اين دهيم، كه در اين صورت براي پرداخت چك از دسته چكهاي تعريف شده ويا د

 امكان پذير است. براي شروع به صورت زير عمل ميكنيم: صدور مجوزحالت پرداخت چك تنها به طرف حساب تعين شده در 

ر و دشماره سريال بطور خودكار ثبت ميشود، تاريخ صدورمجوز را وارد نماييد. در پنجره بااليي صفحه مشخصات مربوط به چك 

 پنجره پايين مشخصات مربوط به طرف حساب گيرنده چك ثبت ميشود.

 براي ثبت مشخصات چك بدين صورت عمل ميكنيم:

به منظور صدور مجوز براي چكهاي تعريف شده سازمان است و  صدور چكوضعيت چك را تعيين كنيد، در اين قسمت گزينه 

 شده وموجود از طرف حسابها ميباشد. به منظورصدور مجوز براي چكهاي دريافت  خرج چكگزينه 

 

 :صدور چك

در صورت انتخاب گزينه صدور چك براي تعين شماره حساب با دوبل كليك كردن در قسمت مربوطه حساب بانكي مورد نظر را 

ل دوبانتخاب نماييد. با اين انتخاب سرفصلهاي مربوطه به طور خودكار جايگزين ميشود.سري چك را از داخل ليست مربوطه با 

كليك مشخص نمماييد. سپس مبلغ مجوز، مبلغ عوامل، بحواله كرد يا تضميني بودن، سر رسيد، در وجه و شرح مربوطه را تعيين 

 كنيد.براي وارد نمودن مشخصات چكهاي بعدي در رديفهاي بعد اعمال فوق را تكرار كنيد.

        
 

 خرج چك:

ظر را از داخل ليست چكهاي دريافتي انتخاب نماييد. در اين صورت در صورت انتخاب خرج چك در ستون چك، چك مورد ن

قسمتهاي مربوط به سرفصلهاي كل،معين و...، مبلغ مجوز، مبلغ چك، سر رسيد و وجه بطور خودكار جايگزين ميشود. بحواله كرد 

 نماييد. يا تضميني بودن ونيز شرح مربوطه را تعيين نماييد. بري رديف هاي بعدي اعمال فوق را تكرار



        
 ثبت مشخصات طرف حساب/ بابت:

 طرف حساب مورد نظر را ميتوان از گزينه هاي زير انتخاب نمود:

 

 طرف حساب هاي داخلي -الف 

 ساير حساب هاي سازمان –ب 

 

 طرف حسابهاي داخلي -الف

 يان مي شود.جهت ثبت اطالعات در قسمت طرف حساب با دوبل كليك بر روي قسمت طرف حساب منو زير نما

    
در اين قسمت يكي از طرف حسابهاي داخلي كه شامل صندوق )دريافت(، تنخوه گردان )دريافت(، حساب بانك، منابع و مصارف، 

 دستور)پرداخت( را انتخاب ميكنيم.

 

 : صندوق)دريافت(1-الف

صورت كه با انتخاب گزينه صندوق)دريافت( با انتخاب اين گزينه، مجوز پرداخت چك براي صندوق مورد نظر صادر مي شود. به اين 

 منو صندوق هاي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر صندوق مربوطه راانتخاب مي نمايد.

    
 

 

 : تنخواه گردان )دريافت(2-الف 

اين صورت كه با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، مجوز پرداخت چك براي تنخواه گردان مورد نظرصادر مي شود. به 

با انتخاب گزينه تنخواه گردان)دريافت( منو تنخواه گردان هاي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر تنخواه گردان مربوطه را 

 انتخاب مي نمايد.

     
 : حساب بانك3-الف

شود، به اين صورت كه با  با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب،مجوز پرداخت چك براي حساب بانك مورد نظر صادر مي

 انتخاب گزينه حساب بانكي منو حساب هاي بانكي معرفي شده جهت ثبت باز شده و كاربر حساب بانكي مربوطه را انتخاب مي نمايد.



    
 

 : منابع و مصارف4-الف

معرفي شده، صادر مي با انتخاب اين گزينه از منو انتخاب طرف حساب، مجوز پرداخت چك به صورت مستقيم براي حساب مصارف 

 گردد.

 

    
 

 

 ساير حساب هاي سازمان –ب 

اگر مجوز مورد نظر مستقيما بابت طرف حساب خاصي غير از طرف حسابهاي داخلي سازمان صادره شده باشد از اين گزينه 

 نيم.استفاده ميشود. در اين حالت با انتخاب سر فصل كل،معين و... مورد نظر طرف حساب مربوطه را مشخص ميك

 

استفاده   و در صورت انصراف از دكمه  و براي حذف از دكمه   در نهايت براي تاييد از دكمه

 نماييد.

جهت   جهت اصالح مجوزهاي صادر شده  سريال مجوز مورد نظر را وراد كرده ومجوز را اصالح نماييد، همچنين گزينه 

 كاربر در نظر گرفته شده است.دسترسي سريع براي انتخاب مجوزهاي مورد نظر و ثبت شده 

 

 

 تاييد صدور مجوز

براي استفاده از كليه چكهايي كه برايشان مجوز پرداخت صادر نموده ايم نياز به تاييد از طرف مدير مالي و مدير عامل سازمان 

 داريم. براي اين كار به صورت زير عمل ميكنيم:

تاييد را وارد نماييد، سپس بر حسب نياز در قسمت  را تيكدار نموده و تاريخ   ابتدا گزينه مدير مالي  

يكي از گزينه ها و يا هر دو را تيكدار كرده و شماره سريالهاي مورد نظر يا تاريخ هاي مورد نظر و   

چك با انتخاب  تاييدليست چكهاي داراي مجوز را تهيه كنيد. در ستون   يا هر دو را وارد نماييد. اكنون با استفاده از آيكون 

 عمليات تاييد صدور مجوز را خاتمه دهيد.هاي مورد نظر و با استفاده از دكمه 

 



         
 

 

 نيز تكرار نماييد.   اين عمليات را براي گزينه مدير عامل 

 عمليات را كامل ميكنيم.  براي ابطال مجوز در ستون ابطال، چكهاي مورد نظر را تيكدار نموده و با دكمه 

     

        
    

      

 

 پرداخت سفته

 براي ثبت سفته هاي پرداختي از اين منو استفاده ميكنيم. 

شماره سريال بطور خودكار ثبت ميشود. تاريخ صدور را وارد نماييد. پنجره بااليي صفحه جهت ثبت مشخصات سفته و پنجره 

 پاييني جهت ثبت مشخصات طرف حساب گيرنده سفته در نظر گرفته شده.

مشخصات سفته سرفصلهاي مربوطه، سري و شماره  سفته  را وارد نموده و در ادامه بحواله كرد يا تضميني بودن سفته، در قسمت 

 سر رسيد، مبلغ سقف سفته، مبلغ تعهد، نام متهد، شرح و... را وارد كنيد.

          
 

 در پنجره پاييني مشخصات طرف حساب/ بابت را وارد نماييد. 

         
، براي   و براي تاييد سفته هاي پرداختي از دكمه   ان براي تاييد سفته هاي اول دوره از دكمه در پاي

 استفاده نماييد.   و براي انصراف از دكمه  حذف از دكمه 

 

 دريافت سفته

 براي ثبت سفته هاي دريافتي از اين منو استفاده ميكنيم. 



. شماره سريال بطور خودكار ثبت ميشود. تاريخ صدور را وارد نماييد. پنجره بااليي عمليات اين منو كامال مشابه منو قبل ميباشد 

 صفحه جهت ثبت مشخصات سفته و پنجره پاييني جهت ثبت مشخصات طرف حساب گيرنده چك در نظر گرفته شده.

كرد يا تضميني بودن سفته،  در قسمت مشخصات سفته سرفصلهاي مربوطه، سري و شماره  سفته  را وارد نموده و در ادامه بحواله

 سر رسيد، مبلغ سقف سفته، مبلغ تعهد، نام متهد، شرح و... را وارد كنيد.

 در پنجره پاييني مشخصات طرف حساب/ بابت را وارد نماييد. 

، براي  و براي تاييد سفته هاي پرداختي از دكمه   در پايان براي تاييد سفته هاي اول دوره از دكمه 

 استفاده نماييد.   و براي انصراف از دكمه   حذف از دكمه

 

 

 عمليات سفته

به منظور ثبت عمليات مختلفي همچون برگشت سفته، در جريان وصول و حذف عمليات قبلي در مورد سفته هاي پرداختي و 

 استفاده ميشود.  عمليات سفتهدريافتي از منو 

فته هاي دريافتي را بر حسب نياز انتخاب نموده سپس با استفاده از براي شروع يكي از گزينه هاي سفته هاي پرداختي و يا س

 شرايط مورد نظر را بر اساس محدوده تاريخ و يا ماه انتخاب كنيد. آيكون 

           
 

ميتوان محدوده سفته هاي مورد نظر بر    عالوه بر اين در قسمت

ليست سفته  ه خاص مشخص نمود. اكنون با استفاده از آيكون اساس شماره وسري آنها از سري و شماره خاص تا سري و شمار

يكي از گزينه  spaceبا استفاده از دوبل كليك يا كمه  عمليات جاريهاي مورد نظر را تهيه كنيد. پس از تهيه ليست در ستون 

آخرين شده در ستون  برگشت سفته، در جريان وصول و يا حذف عمليات قبلي را بر حسب نياز و با توجه به گزينه درجهاي 

 انتخاب كنيد. عمليات

          
 

 عمليات را ثبت نماييد.   توسط دكمه  

 

 شرح ثابت

براي ثبت شرح هايي كه به طور مكرر در بيشتر اسناد استفاده ميشوند، از منو شرح ثابت استفاده ميكنيم. شرح ثابت را مي توان 

 از سر فصل تعريف نمود. براي سر فصل حسابداري خاص و يا به طور مستقل

 در اين صورت به هنگام ثبت اسناد ميتوان از شرح هاي ثبت شده بدون نياز به تايپ مجدد استفاده نمود.

 

             



 

 

 

 جستجو

 كليه اسناد ثبت شده در قسمتهاي مختلف نرم افزار نقدينگي را ميتوان در اين منو جستجو و بازنگري كرد. اسناد مورد نظر ممكن

 است در يكي از منوهاي زير ثبت شده باشد:

 دريافت -پرداخت سفته-دريافت چك -پرداخت چك -واريز بانك -برداشت بانك -حواله بانكي -تنخواه گردان -صندوق

 

         
 

ده هاي حدوبراي جستجوي سند دلخواه، بر حسب نياز بر روي يكي از منوها كليك كنيد. اكنون شرايط دلخواه را با تعيين كردن م

ليست اسناد مورد نظر را   f5يا دكمه مربوط به تاريخ، شماره، مبلغ، شرح و... مورد نظر ايجاد كنيد، سپس با استفاده از آيكون

  تهيه نماييد. 

           
 

رد كه به جاي طريقه كار در كليه منوها مشابه هم است. عالوه بر جستجوي اسناد در اين قسمت اين امكان براي كاربر وجود دا

شرح هاي موجود در اسناد انتخابي شرح جديدي را جايگزين نمايد. به اين منظور در شكل زير در قسمت شرح، شرحي را كه مي 

 خواهيم تغيير دهيم تايپ كرده و اسنادي را كه داراي اين شرح هستند جستجو ميكنيم، سپس درقسمت

 
شرح جديد را جايگزين ميكنيم. سپس هردو قسمت شرح و جايگزين  f5يا دكمه  جايگزين شرح جديد را تايپ نموده وبا آيكون 

 يا دكمه را انتخاب ميكنيم، بدين صورت شرح جديد جايگزين شده را ميتوانيد ببينيد. را حذف و دوباره آيكون 

 

 

 امكانات كليك راست در ثبت اسناد نقدينگي)رويدادها( 

 نقدينگي عمليات زير را ميتوان انجام داد:  با كليك راست كردن در محيط كليه اسناد

ايجاد سند جديد، جستجو در ستونهاي مختلف، تغيير وضعيت و ثبت وضعيت جديد ستونها، كپي رديف به حافظه، بازيابي رديف از 

 حافظه، بازيابي شرح ثابت، حذف رديف، چاپ و طراحي فرم چاپ اسناد. 

 

 

 



 گزارشهاي نقدينگي  

 

 گزارش صندوق:

 اين قسمت از برنامه، گزارش صندوق/صندوق ها را مي توان مشاهده نمود. در

انتخااااب نمائياااد ساااپس صندوق/صاااندوق  ابتااادا شااارايط گااازارش را بااار اساس)تاريخ،شاااماره و ياااا مااااه( از آيكااان 

هاااي مااورد نظاار را در قساامت از/ تااا بااا اسااتفاده از دكمااه اينتاار انتخاااب كنيااد، بعااد از انجااام خواسااته هاااي فااوق 

هااام باااه شااارايط گزارشاااگيري كااااربر ماااي تواناااد تم هاااايي از قبيااال ابطاااال و طااارف حسااااب آيااا

كماااك نماياااد باااه صاااورتي كاااه باااا انتخااااب ايااان گزيناااه هاااا در صاااورتي كاااه در صاااندوق/ صاااندوق هاااا ماااورد 

گزارشااگيري سااند ابطااالي صااادر شااده و يااا سااند هااائي كااه در آنهااااز گزينااه طاارف حساااب )حساااب هاااي درون 

 شده باشد نيز در گزارش جهت رويت و گزارش دهي در اختيار كاربر قرار مي گيرد.سازماني( استفاده 

آخااارين گزيناااه جهااات گزارشاااگيري انتخااااب گزيناااه هااااي گردش،دريافااات و پرداخااات از جعباااه بااااز شاااونده ايااان 

كاااه هااار كااادام از ايااان گزيناااه هاااا گزارشاااهاي منحصااار باااه خاااود را در قسااامت ماااي باشاااد 

صااورتي كااه بااا انتخاااب گزينااه گااردش، تمااام عمليااات صااورت گرفتااه در صااندوق اختيااار كاااربر قاارار مااي دهااد بااه 

اعااام از دريافااات و پرداخااات ، باااا انتخااااب دريافااات عملياااات دريافتهاااا و باااا انتخااااب پرداخااات فقاااط عملياااات مرباااوط 

 به پرداخت هاي صندوق/ صندوق ها گزارش داده مي شود.

گاازارش تهيااه مااي شااود الزم بااه ذكاار مااي  F5كليااد  يااا پااس از انتخاااب شاارايط ذكاار شااده بااا اسااتفاده ازآيكااون 

در اختياااار كااااربر قااارار داده شاااده كاااه ماااوارد  باشاااد در ايااان آيكاااون امكانااااتي از فبيااال 

 استفاده هر كدام از آنها به شرح ذيل مي باشد.

 (:Ctrl+Nگزارش جديد)

 رداند. با استفاده از اين آيتم كاربر مي تواند سيستم را به حالت گزارش گيري مجدد برگ

 (:Ctrl+Oباز كردن گزارش موجود)

گزارش/گاازارش هااايي را بااا عناااوين مااورد نظاارش ذخيااره  "در اياان قساامت كاااربر مااي توانااد در صااورتي كااه قاابال

 كرده باشد از ليست گزارش ها انتخاب نموده گزارش فوق را به سرعت مشاهده نمايد

  

 
 

 (:Ctrl+Sذخيره گزارش بانام)

تواند گزارش هايي را با نام هاي مختلف ذخيره كرده ، در موارد نياز آن گزارش ها را بازيابي و بررسي  در اين قسمت كاربر مي

  كند.

 

 (:F5نمايش گزارش)

 اين گزينه جهت گزارشگيري مستقيم و يا بعد انتخاب شرايط مورد استفاده قرار مي گيرد.

 



 

 گزارش تنخواه گردان:

 اه/تنخواه گردان ها را مي توان مشاهده نمود.در اين قسمت از برنامه، گزارش تنخو

انتخااااب نمائياااد ساااپس تنخواه/تنخاااواه  ابتااادا شااارايط گااازارش را بااار اساس)تاريخ،شاااماره و ياااا مااااه( از آيكااان 

گااردان هااا مااورد نظاار را در قساامت از/ تااا بااا اسااتفاده از دكمااه اينتاار انتخاااب كنيااد، بعااد از انجااام خواسااته هاااي 

هااام باااه شااارايط گزارشاااگيري كااااربر ماااي ابطاااال و طااارف حسااااب فاااوق آياااتم هاااايي از قبيااال 

توانااد كمااك نمايااد بااه صااورتي كااه بااا انتخاااب اياان گزينااه هااا در صااورتي كااه در تنخواه/تنخااواه گااردان هااا مااورد 

گزارشااگيري سااند ابطااالي صااادر شااده و يااا سااند هااائي كااه در آنهااااز گزينااه طاارف حساااب )حساااب هاااي درون 

 نيز در گزارش جهت رويت و گزارش دهي در اختيار كاربر قرار مي گيرد.سازماني( استفاده شده باشد 

آخااارين گزيناااه جهااات گزارشاااگيري انتخااااب گزيناااه هااااي گردش،دريافااات و پرداخااات از جعباااه بااااز شاااونده ايااان 

كاااه هااار كااادام از ايااان گزيناااه هاااا گزارشاااهاي منحصااار باااه خاااود را در قسااامت ماااي باشاااد 

بااا انتخاااب گزينااه گااردش، تمااام عمليااات صااورت گرفتااه تنخااواه اختيااار كاااربر قاارار مااي دهااد بااه صااورتي كااه 

گاااردان اعااام از دريافااات و پرداخااات ، باااا انتخااااب دريافااات عملياااات دريافتهاااا و باااا انتخااااب پرداخااات فقاااط عملياااات 

 مربوط به پرداخت هاي تنخواه/تنخواه گردان ها گزارش داده مي شود.

 گزارش تهيه مي شود. F5يا كليد  پس از انتخاب شرايط ذكر شده با استفاده ازآيكون 

 

 گزارش حواله هاي بانكي:

 در اين قسمت از برنامه ،گزارش حواله هاي بانكي را مي توان مشاهده نمود.

انتخااااب نمائياااد ساااپس حسااااب هااااي  ابتااادا شااارايط گااازارش را بااار اساس)تاريخ،شاااماره و ياااا مااااه( از آيكااان 

ز دكمااه اينتاار انتخاااب كنيااد، بعااد از انجااام خواسااته هاااي فااوق بااانكي مااورد نظاار را در قساامت از/ تااا بااا اسااتفاده ا

هااام باااه شااارايط گزارشاااگيري كااااربر ماااي تواناااد آياااتم هاااايي از قبيااال ابطاااال و طااارف حسااااب 

كمااك نمايااد بااه صااورتي كااه بااا انتخاااب اياان گزينااه هااا در صااورتي كااه در حساااب هاااي بااانكي مااورد گزارشااگيري 

آنهاااااز گزيناااه طااارف حسااااب )حسااااب هااااي درون ساااازماني(  ساااند ابطاااالي صاااادر شاااده و ياااا ساااند هاااائي كاااه در

 استفاده شده باشد نيز در گزارش جهت رويت و گزارش دهي در اختيار كاربر قرار مي گيرد.

 گزارش تهيه مي شود . F5يا كليد  پس از انتخاب شرايط ذكر شده با استفاده ازآيكون 

 

 گزارش برداشت هاي بانك:

ارش برداشاات هااااي صااورت گرفتاااه از حساااب / حسااااب هاااي ساااازمان را مااي تاااوان در اياان قسااامت از برنامااه ،گاااز

 مشاهده نمود.

انتخااااب نمائياااد ساااپس حسااااب / حسااااب  ابتااادا شااارايط گااازارش را بااار اساس)تاريخ،شاااماره و ياااا مااااه( از آيكااان 

باااا هاااا و همچناااين اناااواع برداشااات هااااي ماااورد نظااار را در قسااامت ازحسااااب/ تاحسااااب و از برداشااات/تا برداشااات را 

اساااتفاده از دكماااه اينتااار انتخااااب كنياااد، بعاااد از انجاااام خواساااته هااااي فاااوق آياااتم هاااايي از قبيااال ابطاااال و طااارف 

هااام باااه شااارايط گزارشاااگيري كااااربر ماااي تواناااد كماااك نماياااد باااه صاااورتي كاااه باااا حسااااب 

انتخاااب اياان گزينااه هااا در صااورتي كااه در حساااب / حساااب هاااي مااورد گزارشااگيري سااند ابطااالي صااادر شااده و 

ند هاااائي كاااه در آنهاااااز گزيناااه طااارف حسااااب )حسااااب هااااي درون ساااازماني( اساااتفاده شاااده باشاااد نياااز در ياااا سااا

 گزارش جهت رويت و گزارش دهي در اختيار كاربر قرار مي گيرد.

 گزارش تهيه مي شود . F5يا كليد  پس از انتخاب شرايط ذكر شده با استفاده ازآيكون 



 

 گزارش واريز بانك:

ناماااه ،گااازارش وارياااز هااااي انجاااام شاااده در حساب/حسااااب هاااا باااانكي ساااازمان را ماااي تاااوان در ايااان قسااامت از بر

 مشاهده نمود.

انتخاااب نمائيااد سااپس حساب/حساااب هااا ي مااورد  ابتاادا شاارايط گاازارش را باار اساااس)تاريخ يااا ماااه( از آيكاان 

جاااام خواساااته هااااي نظاار را در قسااامت ازحسااااب/ تاحسااااب را باااا اساااتفاده از دكماااه اينتاار انتخااااب كنياااد، بعاااد از ان

هااام باااه شااارايط گزارشاااگيري كااااربر ماااي فاااوق آياااتم هاااايي از قبيااال ابطاااال و طااارف حسااااب 

تواناااد كماااك نماياااد باااه صاااورتي كاااه باااا انتخااااب ايااان گزيناااه هاااا در صاااورتي كاااه در حساب/حسااااب هاااا ماااورد 

 گزارشااگيري سااند ابطااالي صااادر شااده و يااا سااند هااائي كااه در آنهااااز گزينااه طاارف حساااب )حساااب هاااي درون

 سازماني( استفاده شده باشد نيز در گزارش جهت رويت و گزارش دهي در اختيار كاربر قرار مي گيرد.

 گزارش تهيه مي شود . F5يا كليد  پس از انتخاب شرايط ذكر شده با استفاده ازآيكون 

 

 

 گزارش حساب هاي بانكي:

 وان مشاهده نمود.در اين قسمت از برنامه ،گزارش حساب/حساب ها بانكي سازمان را مي ت

انتخاااب نمائيااد سااپس حساب/حساااب هااا مااورد  ابتاادا شاارايط گاازارش را باار اساااس)تاريخ  يااا ماااه( از آيكاان  

 نظر را در قسمت از/ تا با استفاده از دكمه اينتر انتخاب كنيد

در صاااورتي كاااه كاربرتمايااال باااه گزارشاااگيري كلاااي )گاااردش حسااااب(و ياااا تكي)دريافت،پرداخااات( داشاااته باشاااد باااا 

انتخااااب گزيناااه هااااي گردش،دريافااات و پرداخااات از جعباااه بااااز شاااونده ايااان قسااامت ماااي تواناااد گااازارش گياااري  

كاااه هااار كااادام از ايااان گزيناااه هاااا گزارشاااهاي منحصااار باااه خاااود را در اختياااار كااااربر نماياااد

قاارار مااي دهااد بااه صااورتي كااه بااا انتخاااب گزينااه گااردش، تمااام عمليااات صااورت گرفتااه تنخااواه گااردان اعاام از 

و پرداخااات ، باااا انتخااااب دريافااات عملياااات دريافتهاااا و باااا انتخااااب پرداخااات فقاااط عملياااات مرباااوط باااه دريافااات 

 پرداخت هاي تنخواه/تنخواه گردان ها گزارش داده مي شود.

 گزارش تهيه مي شود. F5يا كليد  پس از انتخاب شرايط ذكر شده با استفاده ازآيكون 

 

 گزارش منابع و مصارف:

ه، گاازارش منااابع و مصااارف سااازمان  را مااي تااوان باار اساااس دسااته بناادي تعريااف شااده در اياان قساامت از برناماا

هااار كااادام از آياااتم  توساااط سيساااتم و كااااربر  مشااااهده نماااود. بااادين شاااكل كاااه باااا انتخااااب 

 هاي ذكر شده گزارش بر پايه همان انتخاب مشاهده مي شود.

انتخااااب نمائياااد ساااپس مناااابع و ياااا  ابتااادا شااارايط گااازارش را بااار اساس)تاريخ،شاااماره و ياااا مااااه( از آيكااان 

مصااارف  مااورد نظاار را در قساامت از/ تااا بااا اسااتفاده از دكمااه اينتاار انتخاااب كنيااد، بعااد از انجااام خواسااته هاااي 

فااوق آيااتم هااايي از قبياال منااابع ،مصااارف و خالصااه هاام بااه شاارايط گزارشااگيري كاااربر مااي توانااد كمااك نمايااد بااه 

ان شاارايط خاصااي جهاات گزارشااگيري مهيااا نمااود بااه طااوري كااه بااا صااورتي كااه بااا انتخاااب اياان گزينااه هااا مااي تااو

 منابع فقط منابع آن حساب خاص گزارش داده مي شود   "انتخاب فرضا

 گزارش تهيه مي شود. F5يا كليد  پس از انتخاب شرايط ذكر شده با استفاده ازآيكون 

 

 گزارش چكها:



 4سازمان از اين منو استفاده استفاده ميشود. اين منو شامل جهت گزارشگيري از كليه چكهاي پرداخت شده و دريافت شده 

 قسمت زير است: 

 گردش چك پرداختي، چكهاي در گردش)پرداختي(، گردش چك دريافتي، چكهاي در گردش)دريافتي(  

 

          
 

 

 

 گردش چك پرداختي -

ن مشاهده نمود. براي گزارشگيري با استفاده از در اين گزارش كليه چكهاي پرداتي را در هر مرحله از گردش كه باشند مي توا

  شرايط گزارش را بر اساس تاريخ سررسيد، تاريخ پرداخت وماه مشخص نموده و در قسمت   آيكون 

محدوده چكهاي مورد نظر را بر اساس سري و شماره چك انتخاب نماييد. در نهايت پس از آماده نمودن شرايط گزارش با استفاده 

، خالصهبر حسب نياز، مي توانيد با تيكدار كردن گزينه   ارش را تهيه نماييد.    همچنين در قسمت گزاز آيكون

 فقط آخرين وضعيت چكها را در آخرين وضعيتگزارش را بر اساس بانك هاي مربوطه خالصه نماييد و نيز با تيكدار كردن گزينه 

 گزارش مشاهده كنيد. 

 چكهاي در گردش)پرداختي( -

ين گزارش با گزارش قبلي در قابليت تفكيك اين گزارش است. به اين معني كه در اين قسمت ميتوان گزارش چكها را بر تفاوت ا

 اساس نوع عملياتي كه در مورد چك ها اعمال شده تفكيك نمود. 

قسمت شرايط گزارش را بر اساس تاريخ سررسيد، تاريخ پرداخت وماه مشخص نموده و در   با استفاده از آيكون 

نوع عمليات اعمال شده بر روي چكهاي مورد نظر را انتخاب نماييد. اين عمليات ممكن است صدور چك،  

برداشت چك، واخواست چك، كسري موجودي، ابطال چك و... باشد كه بر حسب نياز انتخاب ميشود. سپس با استفاده  از آيكون 

 گزارش را تهيه كنيد. 

 

 گردش چك دريافتي -

ارش كليه چكهاي دريافتي را در هر مرحله از گردش كه باشند مي توان مشاهده نمود. براي گزارشگيري با استفاده از در اين گز

  شرايط گزارش را بر اساس تاريخ سررسيد، تاريخ پرداخت وماه مشخص نموده و در قسمت   آيكون 

در نهايت پس از آماده نمودن شرايط گزارش با استفاده محدوده چكهاي مورد نظر را بر اساس سري و شماره چك انتخاب نماييد. 

، خالصهبر حسب نياز، مي توانيد با تيكدار كردن گزينه   گزارش را تهيه نماييد.    همچنين در قسمت از آيكون

ها را در ك، فقط آخرين وضعيت چآخرين وضعيتگزارش را بر اساس بانك هاي مربوطه خالصه نماييد و نيز با تيكدار كردن گزينه 

 گزارش مشاهده كنيد. 

 

 چكهاي در گردش)دريافتي( -

تفاوت اين گزارش با گزارش قبلي در قابليت تفكيك اين گزارش است. به اين معني كه در اين قسمت ميتوان گزارش چكها را بر 

 اساس نوع عملياتي كه در مورد چك ها اعمال شده تفكيك نمود. 



ارش را بر اساس تاريخ سررسيد، تاريخ پرداخت وماه مشخص نموده و در قسمت شرايط گز  با استفاده از آيكون 

چك،  دريافت نوع عمليات اعمال شده بر روي چكهاي مورد نظر را انتخاب نماييد. اين عمليات ممكن است 

گزارش را  ون وصول چك، واخواست چك، كسري موجودي و... باشد كه بر حسب نياز انتخاب ميشود. سپس با استفاده  از آيك

 تهيه كنيد.

 

 گزارش دسته چكها:

از اين منو براي بررسي وضعيت دسته چكهاي سازمان استفاده ميشود. براي شروع در قسمت  

محدوده حسابهاي بانكي مربوط به چكهاي مورد نظررا تعيين نماييد. به اين    

خر حسابهاي بانكي دلخواه را انتخاب ميكنيد. همچنين در قسمت ترتيب كه ابتدا با دوبل كليك كردن، بانكها و بعد شعبه ها و در آ

ميتوانيد محدوده كاركناني را كه دسته چكهاي مورد نظر در اختيار آنهاست مشخص نماييد.   

 گزارش وضعيت دسته چكها را تهيه كنيد. اكنون با استفاده از آيكون 

           
 

 

 گزارش چك افراد:

پرداخت شده به طرف حسابها و نيز چكهاي دريافت شده از طرف حسابها را به تفكيك مواردي از جمله اين گزارش كليه چكهاي 

پرداخت چك، برداشت چك، دريافت چك، در جريان وصول و... نشان ميدهد. در واقع دراين گزارش چكهاي پرداختي و دريافتي را 

تعيين  ه اين منظور ابتدا شرايط گزارش با استفاده از آيكون ميتوان بر اساس گزينه هاي موجود در صفحه طبقه بندي نمود. ب

طرف حسابهاي مورد نظر   ميكنيم. سپس در قسمت 

گزارش دلخواه را تهيه  را انتخاب نموده و گزينه هاي تفكيكي مورد نظر را تيكدار ميكنيم، اكنون ميتوانيد  با استفاده از آيكون 

 نماييد. 

گزارش چكهاي پرداخت شده به طرف حسابهاي خاصي را كه توسط طرف حسابها برداشت شده تهيه به طور مثال اگر بخواهيم 

مشخص نموده و محدوده طرف حسابها را تعيين مكنيم، سپس با تيكدار كردن گزينه   كنيم ابتدا شرايط گزارش را با آيكون

 گزارش را آماده ميكنيم.با استفاده از آيكون  

 



              
 

 

 

 

 

 گزارش مجوز پرداخت:

اين گزارش امكان مشاهده چكهاي داراي مجوز پرداخت را به ما ميدهد. گزارش را ميتوان بر اساس شماره سريال مجوزها و يا 

 تاريخ  صدور مجوزها تنظيم نمود. عالوه بر اين، نوع گزارش ميتواند بر اساس وارد زير باش:

 مجوزهاي صادر شده -

 توسط مدير ماليمجوزهاي تاييد نشده  -

 مجوزهاي تاييد شده توسط مدير مالي -

 مجوزهاي تاييد نشده توسط مديرعامل -                   

 مجوزهاي تاييد شده توسط مدير عامل -

 مجوزهاي تاييد شده توسط مدير مالي و مديرعامل  -

 نيم.گزارش را تهيه ميك بعد از آماده سازي شرايط دلخواه با استفاده از آيكون 

           
 

 

 



 گزارش سفته ها:

قسمت زير  4جهت گزارشگيري از كليه سفته هاي پرداخت شده و دريافت شده از اين منو استفاده استفاده ميشود. اين منو شامل 

 است: 

 گردش سفته پرداختي، سفته هاي در گردش)پرداختي(، گردش سفته دريافتي، سفته هاي در گردش)دريافتي( 

           
 

 گردش سفته پرداختي -

هاي پرداتي را در هر مرحله از گردش كه باشند مي توان مشاهده نمود. براي گزارشگيري با استفاده از  در اين گزارش كليه سفته

  شرايط گزارش را بر اساس تاريخ سررسيد، تاريخ پرداخت وماه مشخص نموده و در قسمت   آيكون 

انتخاب نماييد. در نهايت پس از آماده نمودن شرايط گزارش با  سفتهر اساس سري و شماره هاي مورد نظر را ب سفتهمحدوده 

بر حسب نياز، مي توانيد با تيكدار كردن گزينه   گزارش را تهيه نماييد.    همچنين در قسمت استفاده از آيكون

ها را در گزارش مشاهده  سفتهخرين وضعيت فقط آ آخرين وضعيت، گزارش را خالصه نموده و نيزبا تيكدار كردن گزينه خالصه

 كنيد. 

 

 

 

 

 

 هاي در گردش)پرداختي(سفته  -

ها را بر  فتهستفاوت اين گزارش با گزارش قبلي در قابليت تفكيك اين گزارش است. به اين معني كه در اين قسمت ميتوان گزارش 

 ها اعمال شده تفكيك نمود.  سفتهاساس نوع عملياتي كه در مورد 

شرايط گزارش را بر اساس تاريخ سررسيد، تاريخ پرداخت وماه مشخص نموده و در قسمت   ستفاده از آيكون با ا

 سفتههاي مورد نظر را انتخاب نماييد. اين عمليات ممكن است صدور  سفتهنوع عمليات اعمال شده بر روي  

 از انتخاب ميشود. سپس با استفاده  از آيكون ، كسري موجودي و... باشد كه بر حسب ني سفته، واخواست  سفته، برداشت 

 گزارش را تهيه كنيد.

 

 دريافتي سفتهگردش  -

هاي دريافتي را در هر مرحله از گردش كه باشند مي توان مشاهده نمود. براي گزارشگيري با استفاده از  در اين گزارش كليه سفته

  داخت وماه مشخص نموده و در قسمت شرايط گزارش را بر اساس تاريخ سررسيد، تاريخ پر  آيكون 

انتخاب نماييد. در نهايت پس از آماده نمودن شرايط گزارش با  سفتههاي مورد نظر را بر اساس سري و شماره   سفته محدوده

بر حسب نياز، مي توانيد با تيكدار كردن گزينه   گزارش را تهيه نماييد.    همچنين در قسمت استفاده از آيكون

ها را در گزارش  سفته، فقط آخرين وضعيت آخرين وضعيتگزارش را خالصه نماييد و نيز با تيكدار كردن گزينه ، خالصه

 مشاهده كنيد. 

 

 هاي در گردش)دريافتي(سفته  -



ها را بر  فتهستفاوت اين گزارش با گزارش قبلي در قابليت تفكيك اين گزارش است. به اين معني كه در اين قسمت ميتوان گزارش 

 ها اعمال شده تفكيك نمود.  سفتهاساس نوع عملياتي كه در مورد 

شرايط گزارش را بر اساس تاريخ سررسيد، تاريخ پرداخت وماه مشخص نموده و در قسمت   با استفاده از آيكون 

 سفته دريافت هاي مورد نظر را انتخاب نماييد. اين عمليات ممكن است سفتهنوع عمليات اعمال شده بر روي  

گزارش  ، كسري موجودي و... باشد كه بر حسب نياز انتخاب ميشود. سپس با استفاده  از آيكون  سفته، واخواست  سفته، وصول 

 را تهيه كنيد.

 

 

 امكانات كليك راست درگزارشات نقدينگي 

 با كليك راست كردن در محيط كليه گزارشات نقدينگي عمليات زير را ميتوان انجام داد:

ون هاي مورد نظر، تغير وضعيت و ثبت وضعيت جديد در ستون ها، ارسل گزارش به محيط هاي جستجو در ست

 (، نمودارهاي ستوني و سطري اطالعات، پااليش و مشخصات، چاپ گزارش و...Excel,word,HTMLديگر)

 

 

 ساير امكانات نرم افزار نقدينگي  

 

 بررسي

مده در نرم افزار نقدينگي از اين منو استفاده ميشود. به اين منظور با استفاده از براي پيگيري و رفع اشكاالت جداول واسناد بوجود آ

گزارش اشكاالت را آماده ميكنيم. در اين گزارش نوع مدرك يا سند داراي اشكال، مشكل موجود و راه حل پيشنهادي آيكون

بدون اشكال خواهند شد. همچنين با استفاده از  ء راه حل ارايه شده مشكل بر طرف شده و اسنادمشاهده ميشود. در صورت اجرا

 اشكاالت موجود رفع خواهد شد.  

 در صورتيكه در اسناد و جداول نرم افزار هيچگونه اشكالي يافت نشود پيام زير مشاهده ميشود. 

 

                                    
                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 


