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 تعاریف پایه
 سرفصل های حسابداری

سرفصل های  <<تعاریف پایه  <<منوی اصلی برنامه 

 حسابداری

ی تعریف رین و مهمترین قسمت های برنامه حسابداریکی از اصلی ت

. طبقه بندی اصولی و کاربردی می باشد سرفصلهای حسابداری

حسابداری و تهیه گزارشات ، مستلزم تعریف دقیق سرفصل ها اسناد 

 می باشد.

تفاوتی تقسیم بندی می در حسابداری سرفصلها به گروه های م

 ارتند از :شوند که عب

 . دارایی 1

 . بدهی 0

 . درآمد 4

 . هزینه ها 4

 . فروش 5

 . خرید 6

 . سرمایه 7

 ابداریسرفصل های حسهمانطور که در تصویر مشاهده می کنید 

تعریف  حساب کل ، معین و ریز معیندر سه سطح  گروهدر هر 

 (1شده اند. ) تصویر 

کلیک  کافی است روی دکمه  تعریف سرفصل جدیدبرای 

 کنید تا فرم مربوطه باز شود .

نکته مهم در نحوه تعریف سرفصل این است که شما باید یک 

 کلیک کنید. سطح بالاتر را انتخاب و سپس روی دکمه 

را در سطح  «موجودی نقد »  سرفصلبه عنوان مثال اگر بخواهیم 

تعریف کنیم لازم است  «داراییهای جاری » معین سرفصل 

کلیک کنید  سرفصل داراییهای جاری را انتخاب و روی دکمه 

 ( 4) تصویر  باز شود. «تعریف حساب معین » فرم تا 

د کرده و روی همانطور که مشاهده می کنید کد و نام حساب را وار

کلیک کنید. برای تعریف حساب کل و ریز معین  «ذخیره » دکمه 

 هم به همین روش عمل می کنیم.

نکته مهم و حایز اهمیت در تعریف حساب ریزمعین این است 

که شما می توانید برای هر حساب شناورهای مورد نظر را 

انتخاب کرده تا در زمان ثبت سند امکان اتصال سند به یک 

 ور خاص را داشته باشید.شنا

حسابهای شناور به گروه های مختلفی از قبیل انبار ، بانک ، پرسنل 

 ، فروشندگان ، بخش ها و ... تقسیم بندی شده اند.

 

 
 : سرفصل های حسابداری 1 ریتصو

 
 : تعریف حساب کل2 ریتصو

 
 : تعریف حساب معین  3 ریتصو

 
 : تعریف حساب ریز معین 4 ریتصو
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 تعریف حساب های رابط بین بخش های درمانی و حسابداری :

همانطور که می دانید در بخشهای درمانی به ازای ثبت تمامی 

اطلاعات نرم افزار به صورت اتوماتیک اسنادی را ثبت می کند که 

برای انتقال این اسناد به بخش حسابداری باید حساب های متناظر 

را بهم متصل کنید. برای انجام این کار لازم است روی این دکمه 

حساب های رابط بین بخشهای لیست » کلیک کنید تا فرم 

 ( 5باز شود. ) تصویر  «درمانی و حسابداری 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در بالای فرم سرفصل 

حسابداری انتخابی در حسابداری نمایش داده شده است و در پایین 

فرم می توانید سرفصل متناظر حساب را در بخش درمان انتخاب 

کلیک کنید تا  م است ابتدا روی دکمه کنید. برای این کار لاز

( حساب مورد نظر را  6باز شود. ) تصویر  لیست حسابهای رابط

کلیک تا به لیست اضافه شود. همانطور که  انتخاب و روی دکمه 

» مشاهده می کنید در جلوی هر یک از حسابها گزینه  5در تصویر 

م اسناد ثبت وجود دارد. در صورتی که می خواهید تما« با جزییات 

شده در بخش درمان به حسابداری منتقل شود این گزینه را انتخاب 

کنید در غیر این صورت هنگام انتقال اسناد ، به ازای هر یک از 

حساب ها ، جمع کلی از اسناد ثبت شده در بخش درمان به 

 حسابداری منتقل می شود.

تعریف حساب » توجه داشته باشید که پس از انتخاب در فرم 

 کلیک کنید. روی دکمه « ریز معین 

مشخصات یک  ویرایش، برای  «لیست تمام حسابها » در فرم 

 یک حساب روی دکمه  حذفو  سرفصل روی دکمه 

 کلیک کنید.

 فهرست

 تعریف حسابهای رابط
تعریف حساب های  << تعاریف پایه <<منوی اصلی برنامه 

 رابط

در این قسمت از برنامه می توانید اسناد ثبت شده در بخش درمان 

را با استفاده از سرفصل های حسابداری به بخش حسابداری متصل 

 ( 7) تصویر کنید. 

لیست سرفصلهای حسابداری باز شده و  با کلیک روی دکمه 

 می توانید حساب موردنظر را انتخاب کنید.

 فهرست

 
 : لیست حساب های رابط بین بخش های درمانی و حسابداری 5 ریتصو

 
 : تعیین حساب رابط 6 ریتصو

 

 : تعریف حسابهای رابط 7 ریتصو

  تعریف کاربر
تعریف کاربر یکی از اساسی ترین و مهم ترین بخش ها می باشد 

امکان کار کردن با نرم افزار وجود زیرا بدون انجام تعریف کاربر 

 نخواهد داشت.

 جهت تعریف کاربر از این مسیر استفاده کنید :

file://server/Learning/آموزش%20نرم%20افزار%20داروخانه.docx%23حسابداری
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 : لیست اشخاص کادر اداری 9 ریتصو

 : تعریف اشخاص کادر اداری 8 ریتصو

 << اشخاص << و تعاریف اولیه ثوابت << برنامه اصلی منوی

 .کدینگ کاربر

برای شما باز  ( 12) تصویر  کدینگ کاربر فرم گزینه این انتخاب با

نمایش  غیر فعال سیستمتمام کاربران فعال و در این فرم  می شود.

 داده می شوند.

دو گزینه برای  که مشاهده می کنید در این قسمت همانگونه 

 : تعریف کاربر وجود دارد

 تعریف اشخاص کادر اداری. 1      

 تعریف اشخاص کادر درمانی. .0      

 : تعریف کاربر اداری
و با توجه به  ابه کاربرانی گفته می شود که مستقیم کاربر اداری

مجوزهای دسترسی به تمامی اطلاعات برنامه دسترسی داشته و 

 هستند.در سیستم مشغول فعالیت 

» رم کلیک کنید تا ف برای تعریف کاربر اداری بر روی کلید 

  (9باز شود. ) تصویر «  لیست اشخاص کادر اداری

کاربران اداری که از قبل کنید لیستی از همانگونه که مشاهده می 

 .نمایش داده می شوند ، تعریف شده انددر سیستم 

 دکمهبر روی  « تعریف کاربر اداری جدید» شما می توانید برای 

 تعریف اشخاص کادر اداری» رم در این فرم کلیک کنید تا ف 

نام، نام مشخصات شخص از جمله  ( سپس 8باز شود ) تصویر  «

نمایید. در صورت نیاز را وارد  گروهشماره پرسنلی و خانوادگی،  

انتخاب یکی از آیتم های موجود در پرونده تعیین کنید می توانید با 

» که برای کاربر پرونده پرسنلی تشکیل می دهید یا خیر ؟ )

(.  در  «تشکیل پرونده شود » یا  «تشکیل پرونده نشود 

صورت انتخاب تشکیل پرونده لازم است اطلاعات تکمیلی برای 

کلیک کرده تا  کلید  پرونده شخص را وارد کنید. در پایان روی

 اطلاعات ذخیره شده و وارد فرم لیست اشخاص کادر اداری شوید.

اطلاعات شخصی با نام  مشاهده می کنید 9در تصویر همانگونه که 

ب نام شخص و با انتخا . اکنونثبت شده استدر سیستم روزبه  رضا

می  انتخابی شخص وارد فرم کاربری بر روی علامت  کلیک

 ( 9)تصویر  شویم.

کاربر فعال » در این فرم شما می توانید با علامت دار کردن گزینه 

کاربر را فعال و یا با برداشتن علامت ، کاربر را غیر فعال  «است 

 کرده و اجازه وارد شدن به سیستم را از شخص بگیرید.

 

 
 : کدینگ کاربر 11 ریتصو

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعریف کاربر  : 11 ریتصو 
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مشابه کاربران دیگر  باید به گونه ای انتخاب شود که با کاربری : نام

 .نباشد

کاراکتر که می تواند ترکیبی  12تا  4با طول کلمه ای  : کلمه عبور

از حروف و اعداد باشد که به صورت کدگذاری شده در سیستم 

و از باشد فقط شخص کاربر باید از آن اطلاع داشته  ذخیره شده و

 فاش کردن آن به دیگران امتناع کند.

با تعیین این گزینه  مدیریت کاربر توسط چه کسی می باشد ؟ 

مدیریت حساب کاربری را به شخص انتخابی داده تا سطوح 

 دسترسی کاربر موردنظر را تعیین کند.

مشخص می شود که این کاربر چه در این آیتم  : سطح دسترسی

دسترسی هایی داشته باشد. مثلآ در اینجا ما به آقای رضا روزبه 

 امکانات ویژه سوپروایزر را داده ایم.

مشاهده می کنید در قسمت سطح  11همانطور که در تصویر 

دسترسی به شما این امکان داده شده است تا بتوانید سطوح 

فرم  دسترسی مختلف را تعریف کنید که با کلیک بر روی کلید

)تصویر  را مشاهده می کنید : «لیست نقش های تعریف شده » 

10) 

شما لیستی از نقش های تعریف شده را مشاهده می  در این فرم

به عنوان سطح ، نقش انتخابی  با کلیک روی دکمه  کنید که

 .می شوددسترسی برای کاربر تعریف 

گفته می شود که با یک  سطوح دسترسیبه گروهی از  نقش

 نقش ها به مشترک تعریف می شوند و با انتخاب هر یک از عنوان

عنوان سطح دسترسی کاربر ، مجوزهای موجود در نقش را به کاربر 

و کاربر می تواند بر اساس این مجوزها به آیتم  اختصاص می دهد

 های مختلف برنامه دسترسی داشته باشد .

به این نکته توجه داشته باشید که هر نقش می تواند برای 

  کسان دارند ، تعریف شود.یک یا چند کاربر که مجوزهای ی

مراحل  «امکانات ویژه سوپروایزر » به عنوان مثال برای تعریف نقش 

 زیر را انجام دهید :

کلیک کنید تا  باید روی دکمه  تعریف نقش جدیدبرای 

 «شرح نقش » و «  نام نقش» صفحه زیر باز شود . در قسمت 

ه نمایانگر کلیه مجوزهای آن توضیحاتی در مورد نقش ثبت کنید ک

نقش باشد به عنوان مثال تمام وظایف یک سوپروایزر در مراکز 

درمانی مشخص و تعریف شده می باشد و تمام کاربران مراکز 

درمانی با مشاهده نقش سوپروایزر متوجه می شوند که این نقش چه 

 ی باید داشته باشد.مجوزهای دسترس

می باشد . همانطور که  تعریف مجوزهامهم ترین قسمت این فرم 

  «1سطح دسترسی » مشاهده می کنید این قسمت شامل دو زبانه 

 

 

 

 : لیست نقش های تعریف شده 12 ریتصو

 : تعریف نقش جدید و یا ویرایش نقش های تعریف شده در سیستم 13 ریتصو

 در تعریف نقش 2:  سطح دسترسی 14 ریتصو
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می باشد که به توضیح هر یک از آیتم ها   « 2سطح دسترسی » و 

 می پردازیم.

در این زبانه تمامی بخش ها و آیتم های  : 1*** سطح دسترسی 

مختلف برنامه گروه بندی شده و شما می توانید آیتم های مورد نظر 

را انتخاب کنید . برای انتخاب سریعتر موارد می توانید روی هر آیتم 

را کلیک نمایید. انتخاب  «انتخاب همه » کلیک راست و گزینه 

الت انتخاب خارج می حها را از تمام آیتم  «حذف همه » گزینه 

 ( 14) تصویر  کند.

: بانه شامل چهار آیتم زیر می باشداین ز : 2*** سطح دسترسی 

 ( 14) تصویر 

شامل لیست انبارهایی که در سیستم تعریف شده  . انبار ها : 1

 است.              

 شامل بخش های سیستم می باشد. . بخش ها : 2

هر کاربر به کدام یک از صندوق های برنامه  . صندوق ها : 3

 دسترسی داشته باشد.

مدیریت در سیستم علت تخفیفات را تعریف کرده  . تخفیفات : 4

است و شما در این قسمت مجوز ثبت تخفیفات مختلف را به کاربر 

 می دهید.

این است که هر دو زبانه عملا وابسته  قسمتنکته مهم در این 

بستن  » ان مثال اگر به کاربری مجوز هم می باشند به عنو

داده می شود باید مجوز دسترسی به یکی از  «حساب 

صندوق ها را نیز به کاربر بدهیم تا کاربر بتوانید از این مجوز 

 استفاده کند در غیر این صورت این مجوز بی اثر خواهد شد.

کلیک کنید تا  روی کلید پس از انتخاب دسترسی ها بر 

 ره شود.تنظیمات ذخی

» نکته خیلی مهم در این قسمت این است که شما در فرم 

ش ها در کنار بعضی از نق« لیست نقش های تعریف شده 

این نقش ها را شما تعریف نکرده  می بینید که» * « علامت 

اید شاید برایتان سوال باشد که این نقش ها چطور تعریف 

 ( 51شده اند؟؟؟) تصویر 

 4مشاهده می کنید در لیست موجود  15همانطور که در تصویر 

نقش ابتدایی لیست به این صورت تعریف شده است . زمانی که 

کاربری در قسمت ثوابت برنامه برای یکی از آیتم های موجود در 

، آیتم جدید ثبت کند به ازای آن آیتم جدید  2سطح دسترسی 

مجوزی به این عنوان تعریف می شود و به طور خودکار جز 

ای آن کاربر تعریف می شود تا آن کاربر به آیتم جدید مجوزه

 مجوزهای سیستمیدسترسی داشته باشد . تمامی این مجوزها ، 

تعریف شده است :   زیر صورت  عنوان این مجوزها نامیده می شوند و

  *** نام مجوز ***

به ازای  «مجوز دسترسی به انبار *** » *** به عنوان مثال مجوز 

 تعریف انبار جدید در سیستم تولید شده است.

،  «کدینگ کاربر » و فرم  «لیست اشخاص کادر اداری » در فرم 

اشد و شما می توانید با کلیک می ب ویرایشبه معنای  آیکون 

 آیکون مشخصات کاربر را ویرایش نمایید. بر روی

،  «کاربر کدینگ » و فرم  «لیست اشخاص کادر اداری » در فرم 

بر می باشد و شما می توانید با کلیک حذف به معنای  آیکون 

 آیکون کاربر را حذف نمایید.روی 
 : تعریف کاربر درمانی

در  بر روی کلید  تعریف کاربر درمانیشما می توانید برای 

لیست اشخاص کادر » فرم کدینگ کاربر کلیک و وارد فرم 

لیست تمام کاربران درمانی ، در این قسمت به شوید  «درمانی 

 ( 16) تصویر  تعریف شده در سیستم دسترسی دارید.

: در لیست نقش های تعریف شده عنوان مجوزهای سیستمی به صورت *** 16 ریتصو

 نام مجوز*** مشخص شده است.

: لیست اشخاص کادر درمانی شامل تمام پزشکان و پرستاران تعریف شده  15 ریتصو

 در سیستم می باشد.
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نام خانوادگی، شماره نظام شما در این فرم می توانید براساس 

 .کنیدشخص مورد نظر را جستجو  ، پزشکی و یا کد پرسنلی

به معنای  ، آیکون  «لیست اشخاص کادر درمانی » در فرم 

می باشد و شما می توانید با کلیک بر  کاربرانلیست به روز رسانی 

روی این آیکون مشخصات پزشک و کادر درمانی را به روز رسانی 

 نمایید.

اکنون ما می خواهیم برای آقای محمدرضا گرامی حساب کاربری 

 تعریف نماییم پس نام شخص را انتخاب کرده و بر روی کلید 

 ( 11 ) تصویرشویم. «تعریف کاربر » کلیک می کنیم تا وارد فرم 

تعریف کاربری در این فرم دقیقاّ همانند تعریف کاربر اداری می 

 باشد.

 فهرست

 بانکی تعریف حساب
 .تعریف حساب بانکی << تعاریف پایه <<منوی اصلی برنامه 

 برای تعریف شماره حساب های مرکز از این قسمت استفاده کنید.

همانطور که در تصور زیر مشاهده می کنید لیست انواع حساب های 

تعریف شده در این فرم نمایش داده شده است که برای تعریف 

و  روی دکمه  ویرایشو برای  روی دکمه  جدیدحساب 

 کلیک نمایید. شماره حساب انتخابی روی دکمه  حذفبرای 

 فهرست

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : تعریف حساب های بانکی 17 ریتصو

 
 : تعیین حساب برای تولید سند اتوماتیک  08 ریتصو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://server/Learning/آموزش%20نرم%20افزار%20داروخانه.docx%23حسابداری
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  سند حسابداری

 ثبت سند جدید 
 در این نرم افزار امکان ثبت اسناد به دو روش وجود دارد :

 . ثبت سند دستی که در این قسمت به توضیح آن می پردازیم. 1

  . ثبت سند اتوماتیک 0

» برای ثبت سند دستی لازم است منوی زیر را انتخاب کنید تا فرم 

 ( 19) تصویر  .باز شود «ثبت سند 

ثبت سند جدید )  <<سند حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 دستی (

منظور از ثبت سند دستی این است که نرم افزار این امکان را به 

مورد نظر را براساس سرفصلها و  حسابدار داده که بتواند اسناد

 شرایط دلخواه ثبت کند.

مشاهده می کنید در این قسمت می  19همانطور که در تصویر 

کلیک  توانید مشخصات سند را وارد کرده و در پایان روی دکمه 

 کنید تا سند ذخیره شود.

 
در بالای فرم ثبت سند مشخصات سند شامل شماره ، تاریخ ، نوع و 

 شرح سند را باید وارد کنید. 

لازم است اجزای سند که شامل  مشخصات سندپس از ورود 

را انتخاب کنید .  می باشد مبالغ بدهکار یا بستانکارو  اسرفصله

و  را وارد کرده کد حساببرای انتخاب سرفصل مورد نظر لازم است 

را نمی دانید می کد حساب  کلید اینتر را بزنید. در صورتی که

دوبار کلیک در قسمت کد حساب از لیست باز شده  توانید با

سپس مبلغ بدهکار یا بستانکاری سرفصل مورد نظر را انتخاب کنید. 

را وارد کرده و توضیحات مربوطه را وارد کرده و کلید اینتر را بزنید 

 تا به لیست اضافه شود.

 
نکته حایز اهمیت در این قسمت این است که اگر برای 

سرفصل انتخابی در تنظیمات حساب شناور تعریف شده باشد 

می توانید نوع حساب شناور نمایش داده می شود و شما 

 جزییات مربوط به شناور را انتخاب کنید.

روی  و برای حذف  برای انتخاب شناور روی دکمه 

 دکمه کلیک کنید.

کلیک کنید در فرم باز  روی دکمه  شرح سنداگر در قسمت 

شده می توانید توضیحات کلی که ممکن است در دیگر اسناد 

صورت نیاز با انتخاب آن استفاده شود را تعریف کنید تا هر زمان در 

 به شرح سند اضافه شود.

 
 : ثبت سند حسابداری به صورت دستی 19 ریتصو

 
 : ثبت شرح سند 21 ریتصو

 
 حال به توضیح آیکون های بالای فرم می پردازیم :

 ذخیره سند وارد شده 

 ثبت سند جدید 

با کلیک روی این دکمه فرم مربوطه  ضمایم سند :لیست  

 باز شده و می توانید ضمایم جدید را به لیست اضافه کنید.

با کلیک روی این دکمه فرم زیر باز شده و  ویرایش سند : 

شما باید شماره سند مورد نظر را وارد کرده تا سند مربوطه باز شود 

 ره کنید.و شما بتوانیم تغییرات لازم را اعمال و ذخی
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پس از قفل کردن سند شما نمی توانید  : قفل کردن سند 

 سند را تغییر دهید.

 تغییر وضعیت سند از قطعی به موقت 

 چاپ سند 

 حذف سند 

 فهرست

 ثبت شدهنمایش سند حسابداری 
نمایش سند  <<سند حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 حسابداری ثبت شده

با انتخاب این گزینه از منو فرم زیر باز می شود که با وارد کردن 

 شماره سند می توانید جزییات سند را مشاهده و ویرایش کنید.

 
 : انتخاب شماره سند جهت دسترسی به سند 21 ریتصو

 فهرست

 لیست اسناد حسابداری
لیست اسناد  <<سند حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 حسابداری

سیستم را مشاهده  اگر قصد دارید گزارشی از اسناد ثبت شده در

نمایش داده  00کنید لازم است منوی بالا را انتخاب کنید تا تصویر 

 .شود

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این قسمت می توانید 

گزارش را براساس شرایط مختلف تولید کنید، که در زیر به توضیح 

 تمام موارد می پردازیم :

 باشد. یا موقت قطعیهر سند می تواند :  وضعیت سند

 .انتخاب می شود انواع سندزمان ثبت سند یکی از  نوع سند:

را  روزو  ماهمی توانید  فقطدر این قسمت شما  محدوده زمانی:

 درنظر گرفته می شود. سال مالی فعالوارد کنید و سال براساس 

بازه ای از شماره اسناد را برای گزارش  محدوده شماره سند :

  انتخاب کنید.

 ( 04) تصویر  کلیک کنید. پس از انتخاب شرایط روی دکمه 

  با کلیک روی دکمه «گزارش اسناد ثبت شده » در فرم 
( و با کلیک 04گزارش نسخه چاپی تهیه کنید )تصویر می توانید از 

 تهیه کنید. Excelاز گزارش خروجی  روی دکمه 

 فهرست

 
:  گزارش اسناد ثبت شده در سیستم بر اساس شرایط مختلف امکان  22 ریتصو

 پذیر است.

 
 شده: گزارش اسناد ثبت 23 ریتصو

 
 : چاپ گزارش اسناد ثبت شده 24 ریتصو

 انتقال اسناد حسابداری
انتقال اسناد  <<سند حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 حسابداری

 در این نرم افزار دو گروه سند وجود دارد :

. اسنادی که سیستم به طور اتوماتیک در ماژو های درمانی به  1

 .کندازای تمام فعالیت های کاربر ثبت می 

file://server/Learning/آموزش%20نرم%20افزار%20داروخانه.docx%23حسابداری
file://server/Learning/آموزش%20نرم%20افزار%20داروخانه.docx%23حسابداری
file://server/Learning/آموزش%20نرم%20افزار%20داروخانه.docx%23حسابداری


 تیامآموزشی نرم افزار مدیریت حسابداری فایل           
 

05 
 424واحد  - 4طبقه  -مجتمع افرا  -بین ابراهیمی شمالی و حسن آباد  -بزرگراه آیت الله کاشانی  -میدان دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :     20144954201و     6 – 02144032994تلفن تماس : 

. اسنادی که مختص ماژول حسابداری می باشد و کاربر به صورت  0

 دستی و یا اتوماتیک ثبت می کند.

در صورتی که حسابدار بخواهد اسناد ثبت شده در بخش درمان را 

مدیریت کند لازم است آنها را از بخش درمان به حسابداری انتقال 

دهد. به همین منظور منوی ذکر شده را انتخاب کنید تا فرم مربوطه 

 ( 05باز شود. ) تصویر 

مورد می توانید بازه زمانی  همانطور که در تصویر مشاهده می کنید

کلیک کنید تا تمامی تاریخ  نظر را انتخاب کنید و روی دکمه 

های بازه انتخابی نمایش داده شود. کنار هر یک از تاریخ ها گزینه 

وجود دارد در صورتیکه در بخش درمان تغییراتی اعمال  تغییرات

شود که روی اسناد تاثیرگذار باشند این گزینه تیک خورده و زرد 

 رنگ می شود.

قبلا انجام شده باشد و ورتی که انتقال اسناد تاریخ انتخابی در ص

بداری ثبت شده باشد در قسمت شماره به ازای آن در حسا سندی

 اسناد انتقالی نمایش داده می شوند.

روی تاریخ منوی زیر باز می شود که در زیر به  کلیک راستبا 

 توضیح آنها می پردازیم :

 
با انتخاب این گزینه انتقال سند از بخش درمان تاریخ انتخابی : 

بخش درمان به حسابداری  اد مربوط به تاریخ انتخابی ازفقط اسن

 منتقل می شود.

نمایش داده می شود . همانطور که  06تصویر انتخاب این گزینه با 

اجزای سند تولید شده از اسناد بخش در تصویر مشاهده می کنید 

مایش داده می شود. در پایین فرم دو روش برای جایگزاری درمان ن

 سند وجود دارد :

. حذف اسناد قبلی مربوط به این تاریخ و ایجاد سند جدید  1

با انتخاب این گزینه اگر قبلا سندی برای این تاریخ ثبت  جایگزین :

شده باشد آن سند حذف و سند جدیدی برای تاریخ انتخابی تولید 

 می شود.

با انتخاب این  ایجاد سند اصلاحیه )جدید( در تاریخ ..... : .2

گزینه در صورت وجود سند برای تاریخ انتخابی سند اصلاحیه ای که 

شامل تغییرات سند قبل می باشد در تاریخ وارد شده ثبت می شود 

و در صورتی که هنوز هیچ سندی برای تاریخ انتخابی ثبت نشده 

 .باشد سند جدید تولید می کند

در صورتی که در بخش درمان چک ثبت شده باشد با کلیک روی 

می توانید چک های ثبت شده را  «نمایش چک ها » دکمه 

مشاهده کرده و اسناد مربوط به آنها را نیز به حسابداری انتقال 

 دهید.

کلیک کنید. سپس فرم  ثبت سند حسابداریدر پایان روی دکمه 

وانید در صورت لزوم تغییرات ثبتسند نمایش داده می شود که می ت

 کنید. ذخیرهرا اعمال و سند را 

با انتخاب این انتقال تمامی اسناد در بازه زمانی انتخاب شده : 

بازه زمانی انتخاب شده به تفکیک اسناد مربوط به گزینه تمامی 

توجه داشته  د.نخش درمان به حسابداری منتقل می شوباز تاریخ 

انتقال اسناد به » باشید که با انتخاب این گزینه دیگر فرم 

باز نمی شود و سیستم تمام اسناد را به طور  «حسابداری 

اتوماتیک تولید کرده و شما می توانید پس از تمام شدن فرآیند 

 اسناد را در لیست اسناد مشاهده و در صورت نیاز اصلاح کنید.

ن قسمت این است که به ازای هر نکته حایز اهمیت در ای

تاریخ فقط یک سند که معادل با جمع تمامی اسناد بخش 

 درمان می باشد به حسابداری منتقل می شود.

با انتخاب این گزینه سند انتقالی حذف سند تاریخ انتخابی : 

 مربوط به تاریخ انتخابی حذف می شود.

با انتخاب حذف سند تمامی اسناد در بازه زمانی انتخاب شده : 

 این گزینه اسناد انتقالی مربوط به بازه زمانی انتخابی حذف می شود.

 
 : گزارش اسناد انتقالی 25 ریتصو

 
 : انتقال اسناد به حسابداری 26 ریتصو

 فهرست

file://server/Learning/آموزش%20نرم%20افزار%20داروخانه.docx%23حسابداری


 تیامآموزشی نرم افزار مدیریت حسابداری فایل           
 

06 
 424واحد  - 4طبقه  -مجتمع افرا  -بین ابراهیمی شمالی و حسن آباد  -بزرگراه آیت الله کاشانی  -میدان دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :     20144954201و     6 – 02144032994تلفن تماس : 

 ثبت سند اتوماتیک
 ثبت فیش بانکی

 << صندوق << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 ثبت فیش بانکی.

از این قسمت عمل  یبانک ی ثبت فیش های واریزی به حساببرا

 می کنیم.

هر صندوقدار عملا پس از بستن صندوق تمام موجودی صندوق را به 

انتقال می دهد و حسابدار برای انتقال موجودی  صندوق نزد مدیر

 نزد مدیر برداشت و به شماره حساب ها به بانک باید از صندوق

است  کلی و ثابتمورد نظر انتقال دهد. صندوق نزد مدیر صندوقی 

جمع ف شده است و در پایان بستن صندوق ، که در سیستم تعری

تمام درآمدها در آن ثبت می شود و با انتقال به حساب بانکی از 

 موجودی آن کاسته می شود. 

: با کلیک روی این دکمه می توانید حسابهای مربوط به این  

 ت را برای ثبت سند تنظیم کنید.قسم

 فهرست

 موجودی صندوق هاگزارش 
 << صندوق << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 .گزارش موجودی صندوق ها

موجودی صندوق  مختلف می توانیدگزارش براساس شرایط در این 

مشاهده می کنید این  08تصویر ها بررسی کنید. همانطور که در 

گزارش را براساس شرایط مختلف می توانید تهیه کنید که در زیر 

 به توضیح آنها می پردازیم:

از  دراین قسمت می توانید با کلیک روی دکمه  حساب کل :

 انتخاب کنید.حساب مورد نظر را ، لیست حساب ها 

می  انتخابی با توجه به حساب کلدراین قسمت  حساب معین :

حساب مورد ، از لیست حساب ها  توانید با کلیک روی دکمه 

 نظر را انتخاب کنید.

 و معین با توجه به حساب کلدراین قسمت  معین :ریزحساب 

، از لیست حساب ها  می توانید با کلیک روی دکمه  انتخابی

 نظر را انتخاب کنید. حساب مورد

 هر سند می تواند قطعی یا موقت باشد.:  وضعیت سند

یکی از انواع سند در زمان ثبت به سند اختصاص داده :  نوع سند

 می شود.

که به طور پیش فرض از ابتدای دوره مالی تا  محدوده زمانی :

 تاریخ جاری در نظر گرفته شده است.

 

 
 : گزارش موجودی صندوق ها 28 ریتصو

 
 : گزارش موجودی صندوق 29 ریتصو

می توانید گزارش را در بازه ای از شماره :  محدوده شماره سند

  اسناد بررسی کنید.

حساب شناورهای توجه داشته باشید که در پایین فرم لیست 

انتخاب متصل به حساب معین نمایش داده می شود که با 

حساب های شناور گزارش را به تفکیک حساب شناورهای 

 انتخابی نمایش می دهد.

 : ثبت فیش بانکی 27 ریتصو
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می توانید از گزارش نسخه چاپی تهیه  با کلیک روی دکمه 

 ( 09) تصویر  نمایید.

 
تهیه  Excelمی توانید از گزارش خروجی  با کلیک روی دکمه 

 کنید.

 
 فهرست

 پرداخت به شرکت ها
 <<شرکت ها  << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 پرداخت به شرکت ها.

در این قسمت شما می توانید مبالغ پرداختی به شرکت های طرف 

 ( 42) تصویر  ثبت نمایید.قرارداد را 

 تاریخ پرداخت 

یکبار حتما که باید نام شرکت را  توجه داشته باشید شرکت :

 را سیستم محاسبه کند.تا مانده حساب شرکت انتخاب نمایید 

 هایی فاکتورها و پرداخت ، با توجه بهبا انتخاب شرکت مانده :

مانده حساب ) که قبلا به شرکت داشته اید محاسبات انجام شده و 

 را نمایش می دهد. بدهکار یا بستانکار (

 علت پرداختدر این قسمت توضیحاتی درمورد  توضیحات : 

 انجام شده را ثبت نمایید.

 روش می توانید انجام دهید : چهارپرداخت را به 

را وارد  سریال چک ، تاریخ و بانککه باید شماره  صدور چک :

 نمایید.

 را انتخاب کنید. یبانکحساب م ناباید  حواله بانکی :

می توانید از  با کلیک روی دکمه  پرداخت چک دریافتی :

 لیست چکهای دریافتی چک موردنظر را انتخاب کنید.

از موجودی انتخاب این گزینه با  پرداخت از صندوق نزد مدیر :

اضافه  به پرداختی های شرکتکاسته شده و  صندوق نزد مدیر

 می شود.

رکت ثبت قسمت لیست فاکتورهایی که برای این شدر این  

به ازای شده است را نمایش می دهد. زمانی که پرداخت به شرکت 

صورت می گیرد می توانید از این قسمت کمک  خاصی هایورتفاک

گرفته و فاکتورهای مربوطه را انتخاب نمایید. با انتخاب فاکتورها و 

غ فاکتورهای جمع کل مبلکلیک روی دکمه سبز رنگ انتخاب 

قرار می گیرد. در این فرم  انتخابی جلوی مبلغ پرداختی

) تصویر  نمایش داده می شوند. رنگ زردفاکتورهای انتخاب شده با 

41 ) 

 
 : پرداخت به شرکت ها 31 ریتصو

 
 : انتخاب فاکتور جهت پرداخت 31 ریتصو

در پایان پیغامی  برای ذخیره کلیک کنید. در پایان روی دکمه 

«  آیا می خواهید سند مربوطه را چاپ نمایید؟» مبنی بر اینکه 

نمایش داده می شود در صورت نیاز با تایید این پیغام سند چاپ می 

 شود.

: با کلیک روی این دکمه می توانید حسابهای مربوط به این  

 قسمت را برای ثبت سند تنظیم کنید.

 فهرست
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 شرکت ها حسابگزارش 
 <<شرکت ها  << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 .شرکت ها حسابگزارش 

مبالغ پرداختی به شرکت گزارشی از در این قسمت شما می توانید 

  نمایید. مشاهدههای طرف قرارداد را 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید می توانید شرایط مختلفی 

 را روی گزارش اعمال کنید.

 
 : گزارش حساب شرکتها  32 ریتصو

براساس  : حساب ریز معینمعین ، حساب ،  حساب کل

 درنظر گرفته شده است. تنظیمات حساب رابط

 باشد. قطعی یا موقتهر سند می تواند  وضعیت سند :

 نوع سند 

 در سال مالی می باشد.  تاریخ سندبراساس  : محدوده زمانی

بازه ای از اسناد ثبت شده را گزارش گیری  : محدوده شماره سند

 می کند.

<< ثوابت و تعاریف اولیه » در قسمت  : حساب شناور

این امکان وجود دارد که برای هر  «سرفصلهای حسابداری 

و در این قسمت براساس آنها شناور خاصی را انتخاب کنید  ، حساب

 گزارش گیری کنید.

در پایان روی دکمه سبز رنگ انتخاب کلیک کنید تا گزارش را 

 هد.دنمایش 

 
 : گزارش حساب شرکت ها 33 ریتصو

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید آخرین رکورد 

نمایش داده شده است . این « نامشخص » گزارش با عنوان 

رکورد نشاندهنده اسنادی است که برای سرفص انتخابی هیچ 

  شناوری انتخاب نشده است.

می توانید از گزارش نسخه چاپی تهیه  با کلیک روی دکمه 

 ( 34نمایید. ) تصویر 

 
 : نسخه چاپ شده گزارش حساب شرکتها 34 ریتصو

تهیه  Excelمی توانید از گزارش خروجی  با کلیک روی دکمه 

 کنید.

 
 فهرست

 موجودی حساب های بانکی
 عملیات بانکی << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 .موجودی حساب های بانکی <<

موجودی هر یک از گزارشی از در این قسمت شما می توانید 

های بانکی تعریف شده در سیستم تهیه نمایید.  این  حساب

 .شودتنظیم  از اول دوره مالی تا تاریخ انتخابیگزارش می توانید 

یر بالا فرم شرایط گزارش باز می شود که می توانید با انتخاب مس

براساس شرایط مختلف از وضعیت مالی حساب های بانکی گزارش 

 ( 45) تصویر  تهیه کنید.

براساس  : حساب ریز معینمعین ، حساب ،  حساب کل

 درنظر گرفته شده است. تنظیمات حساب رابط

 باشد. قطعی یا موقتهر سند می تواند  وضعیت سند :

 نوع سند 

 در سال مالی می باشد.  تاریخ سندبراساس  : محدوده زمانی
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بازه ای از اسناد ثبت شده را گزارش گیری  : محدوده شماره سند

 می کند.

<< ثوابت و تعاریف اولیه » در قسمت  : حساب شناور

این امکان وجود دارد که برای هر  «سرفصلهای حسابداری 

کنید و در این قسمت براساس آنها حساب ، شناور خاصی را انتخاب 

 گزارش گیری کنید.

در پایان روی دکمه سبز رنگ انتخاب کلیک کنید تا گزارش را 

 نمایش دهد.

 می توانید گزارش را چاپ کنید.  با کلیک روی دکمه 

 
 

تهیه  Excelمی توانید از گزارش خروجی  با کلیک روی دکمه 

 کنید.

 
 فهرست

 

 انتقال موجودی از یک حساب به حساب دیگر
 عملیات بانکی << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 .انتقال موجودی از یک حساب به حساب دیگر <<

به حساب  سابموجودی یک حاز در این قسمت شما می توانید 

. در این قسمت باید شماره حساب مبدا و مقصد انتقال دهیددیگر 

را انتخاب کرده و با توجه به موجودی حساب مبدا، مبلغ انتقالی را 

 ( 47) تصویر  کلیک نمایید. ذخیرهوارد کرده و روی دکمه 

: با کلیک روی این دکمه می توانید حسابهای مربوط به این  

 قسمت را برای ثبت سند تنظیم کنید.

 فهرست

 

 
 : موجودی حسابهای بانکی 35 ریتصو

 
 : گزارش موجودی حسابهای بانکی 36 ریتصو

 
 انتقال موجودی از یک حساب بانکی به حساب دیگر:  37 ریتصو
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 لغ دریافتی از سازمان بیمه گرامبثبت 
سازمان های  << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 لغ دریافتی از سازمان بیمه گر.اثبت مب << بیمه گر

با انتخاب این آیتم می توانید مبالغ دریافتی از سازمان بیمه گر را 

  ثبت کنید.

سازمان بیمه گر ثبت مبالغ دریافتی از » با انتخاب این آیتم فرم 

 (  48باز می شود. ) تصویر  «

به طور پیش فرض تاریخ روز جاری نمایش داده می  تاریخ سند :

 شود که می توانید با کلیک روی آن ، تاریخ را تغییر دهید.

 مورد نظر را انتخاب کنید. سازمان بیمه گر : سازمان بیمه گر

وارد  ریالرا به  مبلغ دریافت شده از سازمان : مبلغ دریافتی

 کنید.

مبلغ دریافت شده از سازمان به کدام یک از  : حساب بانکی

 شود. واریزدر سیستم  حسابهای بانکی تعریف شده

 لازم در مورد سند ثبت شده وارد کنید. توضیحات : شرح

کلیک کنید تا سیستم براساس مشخصات  در پایان روی دکمه 

پس از ثبت سند شما می  وارد شده سند موردنظر را ثبت کند.

 ( 49توانید سند حسابداری مربوطه را چاپ کنید. ) تصویر 

: با کلیک روی این دکمه می توانید حسابهای مربوط به این  

 قسمت را برای ثبت سند تنظیم کنید.

 فهرست

 

 
 ثبت مبالغ دریافتی از سازمان های بیمه گر  : 38 ریتصو

 
 : نسخه چاپ شده سند حسابداری ثبت شده 39 ریتصو

 پرداخت به کارکنان
 << کارکنان <<ثبت سند اتوماتیک  <<منوی اصلی برنامه 

 پرداخت به کارکنان.

را ثبت  مبالغ پرداختی به کارکنانبا انتخاب این آیتم می توانید 

 کنید. پس از انتخاب مسیر بالا فرم زیر باز می شود :

 
 ثبت مبالغ پرداخت شده به کارکنان و پزشکان:  41 ریتصو

می توانید از لیست کادر  در این فرم با کلیک روی دکمه 

درمانی شخص مورد نظر را انتخاب کنید . با انتخاب شخص با توجه 

به پذیرش هایی که در سیستم برای این شخص ثبت شده است 

بستانکاری از بخش » و  «بستانکاری از بخش تعهدی » مبالغ 

 را نمایش می دهد. «نقدی 

» و  «پرداخت از بخش نقدی » در قسمت مربوطه مبالغ 

 را وارد کنید. «پرداخت از نقش تعهدی 

 
 را انتخاب کنید: نحوه پرداختدر قسمت پایین فرم می توانید 
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تاریخ چک ، شماره سریال  مثل مشخصات چکباید  صدور چک :

در این قسمت می   با کلیک روی دکمه  . و ... را وارد کنید

 توانید لیست چکهای پرداختی را بررسی کنید.

 را انتخاب کنید. حساب بانکی بانکی :حواله 

صندوقی که پرداخت از آن انجام می  پرداخت از صندوق مدیر :

 شود را انتخاب کنید.

 می توانید با کلیک روی دکمه  پرداخت چک دریافتی :

در سیستم چک مورد نظر را  چکهای دریافتی ثبت شدهاز لیست 

 انتخاب کنید.

: با کلیک روی این دکمه می توانید حسابهای مربوط به این  

 قسمت را برای ثبت سند تنظیم کنید.

 فهرست

 نقدی -گزارش مانده حساب کارکنان 
 << کارکنان <<ثبت سند اتوماتیک  <<منوی اصلی برنامه 

 .نقدی -گزارش مانده حساب کارکنان 

وضعیت مالی کارکنان گزارشی از در این قسمت شما می توانید 

از اول دوره می توانید را تهیه نمایید.  این گزارش در بخش نقدی 

 .کنیدتنظیم  مالی تا تاریخ انتخابی

 ( 41با انتخاب مسیر بالا فرم شرایط گزارش باز می شود. ) تصویر 

براساس  : حساب ریز معینمعین ، حساب ،  حساب کل

 درنظر گرفته شده است. تنظیمات حساب رابط

 باشد. قطعی یا موقتهر سند می تواند  وضعیت سند :

 نوع سند 

 در سال مالی می باشد.  تاریخ سندبراساس  : محدوده زمانی

بازه ای از اسناد ثبت شده را گزارش گیری  : محدوده شماره سند

 می کند.

<< یه ثوابت و تعاریف اول» در قسمت  : حساب شناور

این امکان وجود دارد که برای هر  «سرفصلهای حسابداری 

حساب ، شناور خاصی را انتخاب کنید و در این قسمت براساس آنها 

 گزارش گیری کنید.

در پایان روی دکمه سبز رنگ انتخاب کلیک کنید تا گزارش را 

 نمایش دهد.

 می توانید گزارش را چاپ کنید.  با کلیک روی دکمه 

 
 

تهیه  Excelمی توانید از گزارش خروجی  با کلیک روی دکمه 

 کنید.

 
 فهرست

 بیمه ای -مانده حساب کارکنان گزارش 
 << کارکنان << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 .بیمه ای  –مانده حساب کارکنان گزارش 

مانده » تمامی آیتم های مربوط به این گزارش نیز شبیه گزارش 

می باشد و تکرار آن خودداری می  «نقدی  -حساب کارکنان 

 کنیم.

 فهرست

 یارانه دولت -مانده حساب کارکنان گزارش 
 << کارکنان << ثبت سند اتوماتیک <<منوی اصلی برنامه 

 .یارانه دولت  –مانده حساب کارکنان گزارش 

مانده » تمامی آیتم های مربوط به این گزارش نیز شبیه گزارش 

می باشد و تکرار آن خودداری می « نقدی  -حساب کارکنان 

 کنیم.

 فهرست

 
 نقدی -: مانده حساب کارکنان  41 ریتصو

 
 نقدی -: گزارش مانده حساب کارکنان  42 ریتصو
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 دریافت و پرداخت
چکهایی که به روش های مختلف به  ثبتدر این سیستم امکان 

حسابدار در وجه  داده شده است و یا بنابردلایلیحسابدار تحویل 

 شخص و یا مشتری خاص صادر کرده باشد ، وجود دارد.  

 روشهای زیر وارد سیستم مالی مرکز می شود:هر چک به 

 . چک دریافتی از بیمار در صندوق 1

 . چک پرداختی بابت حقوق کارکنان 0

. چک دریافتی / پرداختی بابت فاکتورهای خرید در بخش های  4

 مختلف

 . چک پرداختی متفرقه و ... 4

چکهایی که در بخش درمان وارد سیستم مالی می شوند باید ابتدا 

)  حسابداری انتقال داده شوند و سپس اسناد مربوطه ثبت شود. به

انتقال » برای انتقال چک از بخش درمان مراجعه شود به قسمت 

 (  «اسناد حسابداری 

 چک های صادرهثبت 
ثبت چک های  << دریافت و پرداخت <<منوی اصلی برنامه 

 .صادره

به صورت اتوماتیک سند  ده از این قسمت حسابدار می تواندبا استفا

را با وارد کردن  مربوط به چکهای متفرقه ای که صادر کرده است

 ( 44) تصویر  مشخصات چک ثبت نماید.

به طور پیش فرض تاریخ روز جاری درنظر گرفته شده  : تاریخ سند

 است که می توانید آن را تغییر دهید.

که آن هر برگ چک شماره سریال اختصاصی دارد  شماره سریال :

 را در این قسمت وارد کنید.

 تاریخ سررسید چک را وارد کنید. تاریخ چک :

 مبلغ چک را وارد کنید. : مبلغ پرداختی

 توضیحات لازم را وارد کنید. : شرح

سرفصل  پیش فرضبرای ثبت سند به طور  : اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی ) » حسابداری که در قسمت حسابهای رابط برای 

با دوبار  تعیین شده است نمایش داده می شود. «صادره (  چکهای

کلیک روی کد حساب می توانید از لیست سرفصلهای حسابداری 

 حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

حساب بانکی که از آن چک صادر شده است را  : حساب بانکی

 انتخاب کنید.

سرفصل  پیش فرضبرای ثبت سند به طور  : گیرنده چک

حساب » حسابداری که در قسمت حسابهای رابط برای 

با دوبار  تعیین شده است نمایش داده می شود. «فروشندگان کالا 

کلیک روی کد حساب می توانید از لیست سرفصلهای حسابداری 

 حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

در این قسمت در صورتی که برای سرفصل انتخابی  : حساب شناور

تعریف شده باشد این امکان وجود  شناورت گیرنده چک ، در قسم

شناور مورد نظر را  دارد که با کلیک روی دکمه های 

 کنید. حذفو یا  اضافه

 

 
در صورتی که می خواهید مشخص کنید چک صادر شده  : بخش

در قبال کدام بخش از سیستم می باشد، یکی از بخش های موجود 

 در این قسمت را انتخاب کنید.

کلیک کنید تا سند مربوط به چک ثبت  در پایان روی دکمه 

 شود.

 
 ثبت چکهای صادر شده:  43 ریتصو

 
 : سند حسابداری چاپ شده از سند صدور چک  44 ریتصو

 فهرست
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 ثبت چک های وارده
های  چک ثبت << دریافت و پرداخت <<منوی اصلی برنامه 

 .وارده

به صورت اتوماتیک سند  ده از این قسمت حسابدار می تواندبا استفا

با وارد کردن مشخصات چک ثبت  دریافتی رامربوط به چکهای 

 ( 45نماید. ) تصویر 

به طور پیش فرض تاریخ روز جاری درنظر گرفته شده  : تاریخ سند

 است که می توانید آن را تغییر دهید.

هر برگ چک شماره سریال اختصاصی دارد که آن  شماره سریال :

 ت وارد کنید.را در این قسم

 تاریخ سررسید چک را وارد کنید. تاریخ چک :

 مبلغ چک را وارد کنید. : چکمبلغ 

 توضیحات لازم را وارد کنید. : شرح

سرفصل  پیش فرضبرای ثبت سند به طور  : دریافتنیاسناد 

اسناد دریافتنی » حسابداری که در قسمت حسابهای رابط برای 

با دوبار کلیک  داده می شود.تعیین شده است نمایش  «تجاری 

روی کد حساب می توانید از لیست سرفصلهای حسابداری حساب 

 مورد نظر را انتخاب کنید.

در این قسمت باید شخص و یا مرکزی که چک را  : صاحب حساب

صادر کرده مشخص کنید به عنوان مثال سازمان های بیمه گر ، 

کلیک روی قسمت  اشخاص و شرکتهای طرف قراداد و ... . با دوبار

کد حساب ، سرفصل موردنظر را انتخاب کنید و سپس در صورت 

 وجود، شناور مورد نظر را انتخاب کنید.

 
در وارده در صورتی که می خواهید مشخص کنید چک  : بخش

قبال کدام بخش از سیستم می باشد، یکی از بخش های موجود در 

 این قسمت را انتخاب کنید.

کلیک کنید تا سند مربوط به چک ثبت  در پایان روی دکمه 

 شود.

 
 : ثبت رسید چک وارده 45 ریتصو

 
 : سند چاپ شده از رسید چک وارده 46 ریتصو

 فهرست

 ثبت پرداخت نقدی
پرداخت  ثبت << دریافت و پرداخت <<منوی اصلی برنامه 

 نقدی.

 فهرست

 گزارش چکهای دریافتی
گزارش چکهای  << دریافت و پرداخت <<منوی اصلی برنامه 

 دریافتی.

می توانید گزارشی از مشخصات چکهای دریافتی و این آیتم در 

می  وضعیت آنها تهیه نمایید که در زیر به توضیح آیتم های این فرم

 پردازیم:

ی که دریافت می کنید ممکن است در یکی هر چک وضعیت چک :

 از وضعیت های زیر باشد:

 درحال وصول .  1

 کلر شده  .0

 . پاس شده 4

 گشت شده بر .4

  . فروخته شده5

 تاریخ سررسید چک می باشد. براساس : تاریخ سررسید چک

 تاریخ ثبت چک می باشد. براساس : تاریخ ثبت چک
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کلیک کنید تا لیست  «گزارش » پس از انتخاب شرایط روی دکمه 

 چک ها نمایش داده شود.

در این قسمت می توانید براساس شماره چک ،  : جستجوی چک

 مبلغ چک و شرح در لیست چکها جستجو انجام دهید.

در لیست  های موجود تمام چک: با کلیک روی این دکمه  

در  یک یا چند چک خاص انتخابانتخاب می شود و یا برای 

لیست کافیست روی فیلد انتخاب کنار هریک از چک ها کلیک 

پس از انتخاب چک ها دکمه های پایین فرم فعال می شوند کنید. 

 که در ادامه به توضیح کاملتر آنها می پردازیم.

: با کلیک روی این دکمه تمام چک های انتخاب شده از  

 حالت انتخاب خارج می شوند.

 
درحال » در وضعیت ابتدا های ثبت شده در حسابداری در  چک

می باشد این  چک کلر شدهقرار دارند. در حالتی که  «وصول 

 تغییر وضعیت دهد. «در حال وصول » امکان وجود دارد که به 

 
به با کلیک روی این دکمه تمام چک های انتخاب شده در لیست 

 تغییر وضعیت می دهند.«  کلر»  حالت

 
تمام چک های انتخاب  پاس شدنبا کلیک روی این دکمه سند 

» به حالت  ها شده در لیست ثبت می شود و وضعیت چک

 .تبدیل می شود« شده  پاسدریافتی 

برای پاس کردن چک لازم است تا مشخص کنید مبلغ چک به کدام 

 ( 48واریز شود. ) تصویر  صندوق نزد مدیرو یا  حساب بانکی

این است که چک های پاس شده فقط می نکته قابل توجه 

 تغییر وضعیت دهند.« درحال وصول » توانند به 

 
با کلیک روی این دکمه سند برگشت کردن تمام چک های انتخاب 

» به حالت  ها شده در لیست ثبت می شود و وضعیت چک

 تغییر وضعیت می دهند.« دریافتی برگشت شده 

 تعداد چکها را نمایش می دهد.جمع مبالغ و پایین فرم در همچنین 

 فهرست

 

 

 

 

 
 : گزارش چک های دریافتی 47 ریتصو

 
 : انتخاب حساب بانکی و یا صندوق نزد مدیر جهت پاس کردن چک 48 ریتصو
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 گزارش چکهای پرداختی
گزارش چکهای  <<عملیات چک   <<منوی اصلی برنامه 

 پرداختی.

می توانید گزارشی از مشخصات چکهای پرداخت شده و این آیتم در 

فرم می  وضعیت آنها تهیه نمایید که در زیر به توضیح آیتم های این

 پردازیم:

درحال هر چک ممکن است در سه وضعیت  وضعیت چک :

 قرار داشته باشد. وصول ، پاس شده یا برگشتی

 می باشد. تاریخ سررسید چک براساس : تاریخ سررسید

 می باشد. چک ثبتتاریخ  براساس : تاریخ ثبت

 که چک از آن پرداخت شده است. حساب جاری حساب بانکی :

 پرداخت شده در بخش خاصی نمایش داده شوند.چکهای  بخش :

 چکهایی که در وجه شرکت خاصی پرداخت شده است.  شرکت :

در این قسمت می توانید براساس شماره چک ،  : جستجوی چک

 مبلغ چک و شرح در لیست چکها جستجو انجام دهید.

در لیست  های موجود تمام چک: با کلیک روی این دکمه  

در  انتخاب یک یا چند چک خاصانتخاب می شود و یا برای 

لیست کافیست روی فیلد انتخاب کنار هریک از چک ها کلیک 

کنید. پس از انتخاب چک ها دکمه های پایین فرم فعال می شوند 

 که در ادامه به توضیح کاملتر آنها می پردازیم.

ب شده از : با کلیک روی این دکمه تمام چک های انتخا 

 حالت انتخاب خارج می شوند.

وضعیت چک در پایین فرم دکمه های زیر قرار دارد که با توجه به 

 می شوند. یا چکهای انتخابی فعال یا غیر فعال

 
با استفاده از این دکمه ها می توانید وضعیت چک را تغییر دهید. 

 توجه داشته باشید که با تغییر وضعیت چک تمام اسناد حسابداری

مربوط به وضعیت جدید چک ثبت خواهد شد و اسناد ثبت شده 

روی تمامی حسابها از قبیل موجودی حساب بانکی ، وضعیت 

 بدهکار و بستانکاری شرکت ها و ... تاثیرگذار می باشد.

 
در بالای این فرم آیتم هایی که در تصویر بالا می بینید وجود دارد 

 :که در زیر به توضیح هریک می پردازیم 

برای ویرایش چک انتخابی از این آیتم می توان استفاده کرد.  

ویرایش با کلیک روی این آیتم فرم زیر باز شده و شما امکان 

چک را دارید. توجه داشته باشید در صورتی که  چک مشخصات

 .شده باشد امکان ویرایش چک وجود ندارد پاس

 ثبت شده استفاده کرد. حذف چکاز این آیتم می توان برای  

با استفاده از این آیتم می توانید لیستی از چکهای پرداختی را  

 خروجی بگیرید. Excelدر یک فایل 

 چاپ لیستی از چکهای انتخابی  

 
 : گزارش چک های پرداختی 49 ریتصو

 
 : ویرایش مشخصات چک در حال وصول 51 ریتصو

 
 : نسخه چاپ شده گزارش چک های پرداختی 51 ریتصو

 
 از لیست چک های پرداختی Excel: خروجی  52 ریتصو

 فهرست
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 گزارشات حسابداری
 دفتر روزنامه
دفتری است که تمام یا نوعی از  دفتر روزنامهدر علم حسابداری 

در  و به ترتیب تاریخ وقوع روزانهمعاملات و عملیات مالی بطور 

 .شودمی  اولیهثبت آن 

در این نرم افزار برای تولید دفتر روزنامه لازم است مسیر زیر را 

 ( 54انتخاب کنید تا فرم مربوطه باز شود. ) تصویر 

 دفتر روزنامه. << گزارشات حسابداری <<منوی اصلی برنامه 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این قسمت براساس 

حال به توضیح  دفتر روزنامه را تولید کنید.شرایط مختلف می توانید 

 هر یک از این آیتم ها می پردازیم :

اصولی دفتر شمای کلی و گزارش به تفکیک تاریخ و سند : 

 ردیف می شود. و تاریخ اسناد شمارهبراساس  روزنامه

با انتخاب این آیتم می توانید دفتر : گزارش به تفکیک تاریخ 

 تاریخ اسنادروزنامه اجمالی تری از اسناد تهیه کنید زیرا براساس 

 ردیف می شود.

هر سند می تواند در وضعیت موقت و یا قطعی قرار :  وضعیت سند

 داشته باشد.

 نوع سند 

 که براساس تاریخ سند می باشد.محدوده زمانی : 

روزنامه را برای شماره اسناد خاصی دفتر محدوده شماره سند : 

 تهیه کند.

)  کلیک کنید تا فرم گزارش باز شود. در پایان روی دکمه 

 (56و تصویر   54تصویر 

 می توانید گزارش را چاپ کنید.  با کلیک روی دکمه 

تهیه  Excelمی توانید از گزارش خروجی  با کلیک روی دکمه 

 ( 57و تصویر  55) تصویر  کنید.

 
بر روی هر یک از  «گزارش به تفکیک تاریخ و سند » در فرم 

 کنید منوی بالا باز می شود.  کلیک راستاسناد 

فرم سند باز شده و می توانید  « ویرایش سند» با انتخاب گزینه 

 کنید.  ویرایشرا  اجزای سند

، دفتر کل مربوط متناظر آن باز می   «دفتر کل » با انتخاب گزینه 

 شود.

داشته باشید که گزینه ویرایش سند در گزارش به توجه 

تفکیک تاریخ غیر فعال است چون اطلاعات نمایش داده شده 

 در این گزارش مربوط به سند خاصی نیست.

 
 : انتخاب شرایط لازم برای تولید دفتر روزنامه 53 ریتصو

 
 : دفتر روزنامه بر اساس تاریخ و سند 54 ریتصو

 
از دفتر روزنامه به تفکیک تاریخ و  Excel: نسخه چاپ شده و خروجی  55 ریتصو

 سند

 
 : دفتر روزنامه بر اساس تاریخ سند 56 ریتصو

 
 از دفتر روزنامه به تفکیک تاریخ  Excel: نسخه چاپ شده و خروجی  57 ریتصو

 فهرست
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 کل ، معین ، ریزمعیندفتر  
طبق قانون و  دفتر کل ، معین ، روزنامهحسابداری  طبق اصول

 قواعد مشخصی پیاده سازی می شوند. 

دارایی ها ، شامل تمامی حساب های دفتری است که  دفتر کل

که بر اساس  می باشد بدهی ها ، سرمایه ، درآمدها و هزینه ها

 سطح کل سرفصل های حسابداری تهیه می شود.

دفتری است که برای تفکیک هر یک از حساب های  دفتر معین

 دفتر کل مورد استفاده قرار می گیرد. 

نیز دفتری است که به تفکیک هر یک از حسابهای  دفتر ریز معین

 تشکیل می شود. دفتر معین

لازم است مسیر زیر  هر یک از این دفاترر این نرم افزار برای تولید د

 ( 58ز شود. ) تصویر را انتخاب کنید تا فرم مربوطه با

کل ، دفتر  << گزارشات حسابداری <<منوی اصلی برنامه 

 .معین ، ریزمعین

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این قسمت براساس 

حال به توضیح هر  را تولید کنید. دفاترشرایط مختلف می توانید 

 یک از این آیتم ها می پردازیم :

در ابتدا باید در این قسمت نوع دفتر را تعیین کنید  انتخاب دفتر :

 تا بر اساس نوع دفتر سطوح انتخاب حساب فعال شود.

کل اصولی دفتر شمای کلی و گزارش به تفکیک تاریخ و سند : 

ردیف می  و تاریخ اسناد شمارهبراساس  ، معین و ریز معین

 شود.

گزارش انید با انتخاب این آیتم می تو: گزارش به تفکیک تاریخ 

ردیف  تاریخ اسناداجمالی تری از اسناد تهیه کنید زیرا براساس 

 می شود.

را انتخاب کنید فقط سطح  دفتر کلدر صورتی که  حساب کل :

می توانید از لیست کل فعال می شود و با کلیک روی دکمه 

 سرفصلها حساب کل را انتخاب کنید.

را انتخاب کنید سطح  دفتر معیندر صورتی که  : معینحساب 

می توانید از کل و معین فعال می شود و با کلیک روی دکمه 

 لیست سرفصلها حساب کل و معین را انتخاب کنید.

را انتخاب کنید  دفتر ریز معیندر صورتی که  : ریز معینحساب 

می توانید از فعال می شود و با کلیک روی دکمه  حوسطتمام 

 را انتخاب کنید.، معین و ریز معین لیست سرفصلها حساب کل 

در صورتی که برای  : 2و حساب تفضیلی  1تفضیلی حساب 

سرفصل انتخابی حساب شناور تعریف شده باشد می توانید پس از 

 کلیک کنید و شناور مورد نظر  انتخاب گروه شناور روی دکمه 

 
 تولید دفتر کل ، معین و ریزمعینانتخاب شرایط لازم برای :  58 ریتصو

 
 نمایش دفتر کل:  59 ریتصو

 
 : نمایش دفتر معین 61 ریتصو

 
 : نمایش دفتر ریز معین 61 ریتصو
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 را انتخاب کنید تا به لیست اضافه شود. برای حذف شناور هم

کلیک کنید. درصورتی که می خواهید  روی دکمه کافیست 

حساب تفضیلی را درنظر نگیرید این آیتم را به صورت زیر تنظیم 

 کنید.

 
 قطعیو یا  موقتهر سند می تواند در وضعیت : وضعیت سند 

 قرار داشته باشد.

 نوع سند 

 که براساس تاریخ سند می باشد.محدوده زمانی : 

روزنامه را برای شماره اسناد خاصی دفتر محدوده شماره سند : 

 تهیه کند.

)  کلیک کنید تا فرم گزارش باز شود. در پایان روی دکمه 

 (61و تصویر  62، تصویر  59تصویر 

می توانید گزارش را   با کلیک روی دکمه در تمامی گزارشات 

 چاپ کنید.

تهیه  Excelمی توانید از گزارش خروجی  با کلیک روی دکمه 

 کنید.

 نکات قابل توجه در این گزارشات به شرح زیر است :

. بر روی هر یک از اسناد موجود در دفتر کل ، معین و ریز  1

معین کلیک راست و گزینه ویرایش سند را انتخاب کنید می 

 توانید اجزای سند را تغییر دهید.

. در گزارش به تفکیک تاریخ ویرایش سند غیرفعال است  2

 ه بر اساس شماره سند خاص نیست.چون گزارش تولید شد

 فهرست
 گزارش حساب های تفضیلی

گزارش  << گزارشات حسابداری <<منوی اصلی برنامه 

 حساب های تفضیلی.

 تعیین شده برایدر این قسمت می توانید براساس شناورهای 

 ( 60) تصویر  گزارش تهیه کنید.، سرفصل های حسابداری 

می با کلیک روی دکمه  :، معین و ریز معین حساب کل 

توانید از لیست سرفصلها حساب کل ، معین و ریز معین را انتخاب 

 کنید.

 قطعیو یا  موقتهر سند می تواند در وضعیت : وضعیت سند 

 قرار داشته باشد.

 نوع سند 

 که براساس تاریخ سند می باشد.محدوده زمانی : 

دفتر روزنامه را برای شماره اسناد خاصی محدوده شماره سند : 

 تهیه کند.

در صورتی که برای سرفصل انتخابی شناور تنظیم  : حساب شناور

 شده باشد در این قسمت نمایش داده می شود.

)  رش باز شود.کلیک کنید تا فرم گزا در پایان روی دکمه 

 (64تصویر 

 می توانید گزارش را چاپ کنید.  با کلیک روی دکمه 

تهیه  Excelمی توانید از گزارش خروجی  با کلیک روی دکمه 

 کنید.

 
 : گزارش حساب های تفضیلی 62 ریتصو

 
 : گزارش حساب های تفضیلی63 ریتصو

 
 : نسخه چاپ شده گزارش حساب های تفضیلی 64 ریتصو

 
 از گزارش حساب های تفضیلی Excel: خروجی  65 ریتصو

 فهرست
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های ریز معین بر اساس یک گزارش حساب 

 شناور
گزارش  << گزارشات حسابداری <<منوی اصلی برنامه 

 حساب های ریز معین بر اساس یک شناور.

در این قسمت می توانید گزارشی از وضعیت تمام حساب های ریز 

 ( 66معین بر اساس شناور انتخابی تهیه کنید. ) تصویر 

 می باشد.تاریخ سند که براساس تاریخ : 

 یکی از گروه ها را انتخاب کنید. : گروه حساب تفضیلی

یکی از می توانید با کلیک روی دکمه  :حساب تفضیلی 

 .شناورها را انتخاب کنید

 قطعیو یا  موقتهر سند می تواند در وضعیت : وضعیت سند 

 قرار داشته باشد.

 نوع سند 

) تصویر  می توانید گزارش را چاپ کنید.  با کلیک روی دکمه 

67 ) 

 فهرست
 تراز آزمایشی

فهرستی از نام و مانده ،  تراز آزمایشیطبق اصول حسابداری ، 

مانده است که در آن  لحظه معینی از زمانهریک از حسابها ، در 

در ستون دیگر  مانده های بستانکاردر یک ستون و  های بدهکار

منعکس می گردد؛ و الزاما جمع دو طرف بدهکار و بستانکار حسابها 

 است. برابربا هم 

به این منظور لازم است مسیر زیر را انتخاب کنید تا فرم مربوطه باز 

 ( 68شود. ) تصویر 

 تراز آزمایشی. << گزارشات حسابداری<<منوی اصلی برنامه

 حال به توضیح موارد موجود در این قسمت می پردازیم :

نوع :  تراز آزمایشی دو ستونی ، تراز آزمایشی چهار ستونی

 را مشخص کنید. تراز

حساب کل ، مشخص کنید تراز آزمایشی براساس نوع حساب : 

 تنظیم شود. معین یا ریز معین

 نام موسسه 

 می باشد. تاریخ سندبر اساس  تاریخ :

) تصویر  را چاپ کنید. گزارشمی توانید   با کلیک روی دکمه 

 (72و تصویر   69

 فهرست
 

 
 : گزارش حساب های ریز معین بر اساس یک شناور 66 ریتصو

 
 : نسخه چاپ شده از گزارش حساب های ریز معین بر اساس یک شناور 67 ریتصو

 
 : تراز آزمایشی68 ریتصو

  

 
 تراز آزمایش دو ستونی کل ، معین و ریز معین :69 ریتصو

  

 
 : تراز آزمایشی چهار ستونه کل ، معین و ریز معین 71 ریتصو
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 عملیاتی عادیتراز 
تراز عملیاتی از نظر تعریف شبیه تراز آزمایشی می باشد ولی بین 

 این دو از نظر ساختاری تفاوتهایی وجود دارد.

به این منظور لازم است مسیر زیر را انتخاب کنید تا فرم مربوطه باز 

 ( 70شود. ) تصویر 

عملیاتی  تراز << گزارشات حسابداری<<منوی اصلی برنامه

 .عادی

 این قسمت می پردازیم : آیتم هایحال به توضیح 

  را مشخص کنید. نوع تراز:  عملیاتی عادیتراز 

 نام موسسه 

 می باشد. تاریخ سندبر اساس  تاریخ :

) تصویر  را چاپ کنید. گزارشمی توانید   با کلیک روی دکمه 

 ( 75، تصویر  74، تصویر  74

 فهرست

 مرور حساب ها
با استفاده از این آیتم می توانید طبق گروه بندی سرفصل های 

 حسابداری وضعیت هر حساب را مشاهده کنید.

تراز عملیاتی  << گزارشات حسابداری<<منوی اصلی برنامه

 عادی.

) تصویر  .باز می شود «مرور حساب ها » با انتخاب این منو فرم 

71 ) 

 
 : انتخاب شرایط لازم برای مرور حساب ها 71 ریتصو

 حال به توضیح آیتم های این قسمت می پردازیم :

  باشد. موقتیا  قطعیهر سند می تواند :  وضعیت سند

  نوع سند

 می باشد. تاریخ سندبر اساس  تاریخ :

مرور حساب ها ) سطح حساب » فرم   با کلیک روی دکمه 

 ( . همانطور که در تصویر مشاهده  76) تصویر  باز می شود «کل ( 

 
 : تراز عملیاتی عادی 72 ریتصو

 
 کل چهار ستونه –: تراز عملیاتی عادی  73 ریتصو

 چهار ستونه کل معین –: تراز عملیاتی عادی  74 ریتصو

 
 چهار ستونه کل معین ریز معین –: تراز عملیاتی عادی  75 ریتصو
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مانده را به صورت  حسابهای کلمی کنید وضعیت هر یک از 

 نمایش می دهد.بدهکار و یا مانده بستانکار 

کلیک راست روی هر یک از حساب های  بابه ذکر است لازم 

 دسترسی داشته باشید.« دفتر کل » می توانید به کل 

مرور حساب » روی هر یک از حساب های کل فرم  دوبار کلیکبا 

فرم در این  ( 77) تصویر  را نمایش می دهد.« ها ) سطح معین ( 

تعریف شده برای حساب کل  معینحساب های تمام  وضعیت

 انتخابی را نمایش می دهد.

لازم به ذکر است که با کلیک راست روی هر یک از حساب 

دسترسی داشته «  معیندفتر » می توانید به  ی معینها

 باشید.

مرور حساب » روی هر یک از حسابهای معین فرم  بار کلیکودبا 

در این (  78. ) تصویر را نمایش می دهد«  ( ها ) سطح ریز معین

تعریف شده برای حساب معین  ب های ریز معینحسافرم وضعیت 

 انتخابی را نمایش میدهد.

لازم به ذکر است که با کلیک راست روی هر یک از حساب 

گزارش اسناد حساب »  می توانید با انتخاب ی ریز معینها

 باشید.دسترسی داشته به اسناد «  ریز معین

گزارش اسناد به » و یا انتخاب گزینه  دوبار کلیکبا و در پایان 

معین  روی هر یک از حساب های ریز «تفکیک حساب شناور 

می توانید باز می شود که  «گزارش حساب های شناور »  فرم

را بررسی کنید. )  حساب برای آن  شناورهای تعریف شدهوضعیت 

 (79تصویر 

این قسمت این است که در بالای هر سه نکته قابل توجه در 

فرم توضیح داده شده مشخصات حساب و اسناد انتخابی را 

 نمایش می دهد؛ و در پایین فرم جمع کل مبالغ و وضیعت

 نهایی هر حساب را نمایش می دهد.

 گزارشمی توانید   در تمای این گزارشات با کلیک روی دکمه 

 را چاپ کنید.

 Excelمی توانید از گزارش خروجی  با کلیک روی دکمه 

 بگیرید.
 فهرست

 

 

 

 
 : مرور حساب ها ) سطح حساب کل ( 76 ریتصو

 
 : مرور حساب ها ) سطح حساب معین ( 77 ریتصو

 
 : مرور حساب ها ) سطح حساب ریز معین ( 78 ریتصو

 
 : گزارش حساب های شناور 79 ریتصو
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 ترازنامه
ترازنامه وضعیت مالی یک موسسه را در زمانی معین نشان می دهد. 

ترازنامه ، فهرستی از داراییها ، بدهی ها و سرمایه ویا به عبارت دیگر 

برای تولید ترازنامه مسیر زیر را انتخاب  درتاریخی معین می باشد.

 ( 82) تصویر  نمایش داده شود. «ترازنامه » کنید تا فرم 

 ترازنامه. << گزارشات حسابداری<<منوی اصلی برنامه

 
 : شرایط لازم برای تولید ترازنامه 81 ریتصو

  روی دکمه تاریخ و نام موسسهدر این قسمت با وارد کردن 

 نمایش داده شود. ترازنامهکلیک کنید تا 

 
 دوره مالی انتخابی : ترازنامه 81 ریتصو

 فهرست

 صورت سود و زیان
صورت سود و زیان یک گزارش مالی است که در آن درآمدها و 

هزینه های یک موسسه در یک دوره زمانی معین خلاصه و با 

یا زیان موسسه در آن دوره  یکدیگر مقابله می شود و در نتیجه سود

  .به دست می آید

 هزینه ها –درآمدها  =به طور کلی سود ) زیان ( خالص 

صورت » در این نرم افزار کافیست مسیر زیر را انتخاب کنید تا فرم 

 ( 80) تصویر نمایش داده شود. « سود و زیان 

صورت سود و  << گزارشات حسابداری<<منوی اصلی برنامه

 .زیان

  روی دکمه تاریخ و نام موسسهدر این قسمت با وارد کردن 

 نمایش داده شود. ترازنامهکلیک کنید تا 

 
 : صورت سود و زیان 82 ریتصو

  روی دکمه نام موسسه و تاریخدر این فرم با وارد کردن 

کلیک کنید تا صورت سود و زیان دوره مالی انتخابی نمایش داده 

 شود.

 
 : صورت سود و زیان دوره مالی انتخابی 83 ریتصو

 فهرست
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 فروش
 ثبت فاکتور فروش

 ثبت فاکتور فروش. << فروش <<منوی اصلی برنامه 

» برای ثبت فاکتور فروش لازم است منوی بالا را انتخاب کنید تا فرم 

 ( 84) تصویر  نمایش داده شود. «فاکتور فروش صدور 

و صات می توانید مشخنطور که در تصویر مشاهده می کنید هما

 فاکتور را وارد کنید.اقلام موجود در 

لیست  با کلیک روی دکمه  خریدار ) شرکت / شخص ( :

باز شده و شما می توانید شرکت / خریدار موردنظر را  شرکتها

 انتخاب کنید.

موجود در فاکتور می  نحوه اضافه کردن اقلامحال به توضیح 

 پردازیم : 

: با کلیک روی این گزینه لیست کالا ها نمایش داده می شود  

 ( . پس از انتخاب کالای موردنظر روی دکمه  85) تصویر 

باز  «اضافه کردن کالا / خدمت به فاکتور » کلیک کنید تا فرم 

(. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این  86شود ) تصویر 

فی فروش ، تخفیف ، ارزش تعداد / مقدار ، فرم می توانید 

ثبت در فاکتور » را وارد کرده و روی دکمه  افزوده و توضیحات

 کلیک کنید. «

 اقلام ثبت شده در فاکتور ویرایش:  

 اقلام ثبت شده در فاکتور حذف:  

می توانید در توضیحات  «صدور فاکتور فروش » در پایین فرم 

 لازم در مورد فاکتور فروش را وارد کنید.

نیز می توانید وضعیت فاکتور را از  تسویه شدهبا انتخاب گزینه 

 نظر مالی تعیین کنید.

 
 حال به توضیح آیتم های بالای فرم می پردازیم:

. : برای ذخیره فاکتور ثبت شده روی این دکمه کلیک کنید 

 پس از ذخیره فرم زیر باز می شود.

می توانید  با کلیک روی این آیتم : قطعی کردن فاکتور فروش

 فاکتور فروش ثبت شده را قطعی کنید.

 چاپ فاکتور به صورت رسمی  : چاپ فاکتور رسمی

 چاپ فاکتور به صورت عادی) غیر رسمی (   :چاپ فاکتور عادی 

نکته حایز اهمیت در این قسمت تفاوت فاکتور رسمی و غیر 

باید ارزش افزوده لحاظ  رسمی می باشد. در فاکتور رسمی

  شود.

 
 : صدور فاکتور فروش 84 ریتصو

 
 : لیست کالا ها و خدمات تعرف شده در حسابداری 85 ریتصو

 
 : اضافه کردن کالا / خدمت به فاکتور 86 ریتصو

 

 فروش : چاپ فرمت های مختلف فاکتور 87 ریتصو
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 : ثبت فاکتور جدید 

 : ویرایش فاکتور انتخابی

 : جستجوی پیشرفته 

 : فاکتور بعدی و قبلی 

 : تغییر وضعیت فاکتور از قطعی به موقت 

 : اسناد حسابداری ثبت شده برای فاکتور 

 

 فهرست
 گزارش فاکتورهای فروش

 گزارش فاکتورهای فروش. << فروش <<منوی اصلی برنامه 

» برای ثبت فاکتور فروش لازم است منوی بالا را انتخاب کنید تا فرم 

 نمایش داده شود. «فاکتور فروش صدور 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در ان قسمت شما می 

 کنید.توانید مشخصات فاکتور و اقلام موجود در فاکتور را وارد 

 بر اساس تاریخ فاکتور گزارش گیری می شود. : تاریخ فاکتور

بر اساس بازه ای از شماره فاکتورها گزارش گیری  : شماره فاکتور

 می شود.

لیست  با کلیک روی دکمه  خریدار ) شرکت / شخص ( :

باز شده و شما می توانید شرکت / خریدار موردنظر را  شرکتها

 انتخاب کنید.

می توانید گزارشی از فاکتورهایی که شامل اقلام  : خدمتکالا / 

 خاصی هستند ، تهیه کنید.

 پیش فاکتور / فاکتور

 تسویه شده / تسویه نشده

 قطعی / موقت

 فقط فاکتورهایی که تخفیف دارند.

 فقط فاکتورهایی که ارزش افزوده دارند.

کلیک کنید تا « نمایش » پس از انتخاب شرایط لازم روی دکمه 

لیست فاکتورهای موردنظر نمایش داده شود. در پایین فرم جمع 

 تمام مبالغ آورده شده است.

 

 

 

 
 : گزارش فاکتورهای  فروش 88 ریتصو
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 سایر امکانات و تنظیمات برنامه :
 تنظیمات برنامه
وارد فرم زیر می  «تنظیمات » گزینه روی شما با کلیک کردن 

 گزینه  رویشوید، در این فرم شما می توانید با کلیک کردن 

 اطلاعات لازم درباره بخش را وارد نمایید.

 فهرست
 تغییر رمز عبور

جهت تغییر رمز عبور کاربر جاری استفاده می شود. با وارد کردن 

عبور جدید، می توانید رمز رمز عبور فعلی و دو بار وارد کردن رمز 

 .عبور را تغییر دهید

 فهرست

 دفترچه تلفن 

 
 فهرست

  ماشین حساب

این گزینه می توانید از ماشین حساب  رویشما با کلیک کردن 

 کامپیوتر استفاده نمایید.

 فهرست

  تعیین سال مالی

بدلیل اینکه این نرم افزار کاملا منطبق بر اصول حسابداری طراحی 

شده است، در پایان هر دوره مالی آن دوره مالی بسته می شود و 

جدید مالی تولید می شود. جهت دسترسی به یک دوره مالی دوره 

 معین، از این گزینه استفاده می شود.

لازم بذکر است که دوره مالی در این سیستم بصورت سالیانه تعریف 

 شده است.

 فهرست

 
 

 

 
 

 

 
 

تنظیمات خوانده می شود آدرس ذخیره شدن فایل پشتیبانی از 

(C:\و نام فایل پشتیبانی بالا ) (backup13930706093814 )

و در  26/27/1494نشانگر این است که فایل پشتیبانی در تاریخ 

 انجام شده است. 29:48:14ساعت 

نکته : محل ذخیره شدن فایل پشتیبانی بر روی سرور می 

شتیبان باشد، بدین معنی که از هر کامپیوتری در شبکه پ

گیری انجام گیرد، فایل بر روی سرور قرار می گیرد نه بر روی 

کامپیوتر پشتیبان گیرنده.این امر بدیل مسائل امنیتی می 

 باشد.

 فهرست
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  بازیابی اطلاعات

 جهت بازیابی فایل پشتیبان از این گزینه استفاده می شود. 

 
 .مسیر فایل بایستی از روی سرور تعیین شود نکته :

 فهرست

  سیستم  Logنمایش 

برای نمایش رویداد های انجام شده از این گزینه استفاده می شود. 

سیستم  Logسعی شده است بصورت کامل تمامی رویداد ها در 

فرآیندهای انجام شده ذخیره شود که در صورت نیاز، مدیریت بتواند 

 .کندرا پیگیری  انتوسط کاربر در سیستم

می باشند.  غیر عادیو عادی شامل دو بخش  وضعیت رویداد :

که انجام آنها همراه با ریسک برای  هستند غیر عادی یرویدادهای

مشخص  به این عنوانسیستم می باشد و یا جهت توجه بیشتر مدیر 

مثل چاپ مجدد یک قبض که بایستی مدیر به این قبض  شده اند.

 توجه کند.

رویدادها در سیستم دسته بندی شده اند جهت  نوع رویداد :

 .گزارش گیری بهتر و پیدا کردن رویداد مورد نظر

با وارد کردن یک کلمه می توان رویداد ها  جستجوی توضیحات :

 را فیلتر کرد.

 
که در این قسمت حتی می توانید با استفاده از  توجه داشته باشید

نمایش داده شده در لیست رایانه انجام دهنده کار را نیز  IPآدرس 

 مشخص کنید.

 فهرست

  امکان تغییر تاریخ سیستم

این قابلیت یک قابلیت سوپروایزری می باشد که این امکان را به  

کاربر می دهد که تاریخ جاری سیستم ) فقط نرم افزار نه تاریخ 

ویندوز ( را به تاریخ دلخواه تغییر دهید و تمامی ثبت ها بر اساس 

 این تاریخ می باشد. 

 
شته مورد استفاده برای وقتی می باشد که عملیاتی در روز های گذ

انجام پذیرفته است و به هر دلیل ثبت نشده است ) برق رفتگی ، 

خرابی کامپیوتر و ...( و کاربر تصمیم دارد در همان تاریخ گذشته، 

ثبت نماید. بصورت پیش فرض تاریخ جاری سیستم در نظر گرفته 

 می شود.

گزینه استفاده نشود چون این پیشنهاد این است تا حد امکان از 

ردن روال طبیعی اسناد ثبت شده می شود.)علی باعث بهم خو

 الخصوص در حسابداری(

می باشد و لی تاریخ انتخابی  26/26/1494در فرم بالا تاریخ سیستم 

می باشد. پس از تایید این فرم، تمامی اسناد بر  25/26/1494

ثبت خواهند شد.)البته فقط برای کاربر  25/26/1494اساس تاریخ 

 اربران شبکه(جاری نه برای سایر ک

 فهرست

 

 


