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  معرفی کلیدهاي اصلی 

در اینجا براي . در فرم هاي سیستم هاي فرآیند سازان کلیدهاي مشترك با کاربردي مشابه قرار گرفته است 

  :کار ، به معرفی کلی این کلیدها و کاربردشان در انواع فرم ها می پردازیم  آشنایی با این کلیدها و سادگی

  

  

  (Add) ایجاد ، اضافه    (Save) تایید ، ثبت  

  (Delete) حذف    (Print) چاپ ، نمایش گزارش  

  (Edit) طراحی گزارش    ویرایش  

  (Cancel) فیلتر    انصراف ، لغو  

  رفتن به آخرین صفحه یا رکورد   رفتن به اولین صفحه یا رکورد  

  رفتن به صفحه یا رکورد بعدي   رفتن به صفحه یا رکورد قبلی  
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  اطالعات پایه خزانه داري

a. معرفی انواع حساب 

  

میتوان از فرم معرفی انواع حساب به شکل ذیل استفاده نموده و در ... جهت معرفی انواع حساب مانندحساب جاري ، قرض الحسنه و یا 
  تیک بخورد دسته چک داردصورتی که نوع حساب مورد نظر داراي دسته چک میباشد حتما باید گزینه 

  :عملکرد کلیدها به شکل ذیل میباشد 

  

  

  

  جهت ذخیره رکورد موردنظر                                      جهت ایجاد رکورد جدید  

  جهت انصراف از عملیات انجام شدهجهت حذف رکورد                                              

  جهت ویرایش رکورد                                            
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  که از اطالعات نوع حساب در جداول دیگر استفاده شود دیگر امکان تغییر دراین فرم براي رکورد مرود نظر وجود ندارددرصورتی : نکته 

  

b. معرفی بانک و شعب  

  جهت معرفی بانک و شعبه هاي آن در سیستم خزانه داري از اطالعات پایه خزانه داري طبق شکل گزینه مورد نظر را انتخاب میکنیم

  :ه شکل ذیل میباشد عملکرد کلیدها ب

  جهت ذخیره رکورد موردنظرجهت ایجاد رکورد جدید                                        

  جهت انصراف از عملیات انجام شدهجهت حذف رکورد                                              

  جهت ویرایش رکورد                                             
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استفاده نموده و شعبه  Bو پس از معرفی بانک مورد نظر از منوبار قسمت  استفاده میکنیم Aجهت معرفی بانک مورد نظر از منوبار قسمت 
  مرتبط با آن بانک را به آن متصل میکینیم که روش آن به صورت یزر میباشد

را انتخاب میکنیم ورکورد خالی جدبدي در    کلید    Bبانک مورد نظررا انتخاب میکنیم و سپس از ابزار قسمت  Aابتدا در جدول 
ایجاد کرده و درون آن کلیک میکنیم که با این کار یک کلید فعال میشود و با زدن آن پنجره اي جهت انتخاب شعبه مورد نظر   Bجدول 

  انتخاب میکنیمرا  ظاهر میشود که باید از انجا شعبه را انتخاب نمودو جهت ذخیره سازي کلید 

  

  

c. معرفی حساب جاري  
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جهت معرفی حساب جاري فرم مورد نظر را انتخاب نموده و اطالعات را طبق شکل نمونه ثبت نموده و موارد انتخابی را نیز طبق شکل 
  انتخاب میکنیم 

  :عملکرد کلیدها به شکل ذیل میباشد 

  جهت ذخیره رکورد موردنظرجهت ایجاد رکورد جدید                                        

  جهت انصراف از عملیات انجام شدهجهت حذف رکورد                                              

  جهت ویرایش رکورد                                             

وایجاد حساب  در هنگام ایجاد حساب جاري نمیتوان به آن حساب تفصیل تخصیص داد و براي این کار باید از سیستم حسابداري: نکته 
  تفصیل جدید اقدام نمود

  انتخاب شود نیز نوع ارزدر صورتی که حساب جاري مورد نظر بصورت ارزي محاسبه میشود باید : نکته 

و یا بسته شدن آن وضعیت را به  درصورت ایجاد حساب وضعیت حساب را درشرایط افتتاح حساب قراردهید و در صورت مسدود شدن
  دآخرین شرایط تغییر دهی

  

  

d. معرفی صندوق    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

جهت معرفی صندوق فرم مورد نظر را انتخاب نموده و اطالعات را طبق شکل نمونه ثبت نموده و موارد انتخابی را نیز طبق شکل انتخاب 
  میکنیم 

  :عملکرد کلیدها به شکل ذیل میباشد 

  رکورد موردنظرجهت ذخیره جهت ایجاد رکورد جدید                                        

  جهت انصراف از عملیات انجام شدهجهت حذف رکورد                                              

  جهت ویرایش رکورد                                             

سیستم حسابداري وایجاد حساب تفصیل در هنگام ایجاد صندوق نمیتوان به آن حساب تفصیل تخصیص داد و براي این کار باید از : نکته 
  جدید اقدام نمود

  نیز انتخاب شود نوع ارزدر صورتی که صندوق مورد نظر بصورت ارزي محاسبه میشود باید : نکته 

  

  

e. معرفی دسته چک    
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ابتدا باید در صورتی که حساب جاري شما داراي دسته چک میباشد میتوانید دسته چک مورد نظر را طبق شکل معرفی نمایید که در
  را انتخاب نموده تا رکرود جدیدي ایجاد شود  کلید 

را جهت ذخیره سازي بانک مربوطه ، شعبه مورد نظر ، سري دسته چک ، سریال شروع، تعداد برگ و تاریخ دریافت را معرفی و کلید 
  انتخاب میکنیم 

  در صورت معرفی دسته چک ،چکهاي ایجاد شده از لیست مورد نظر خواهد بود : نکته 

  

a. معرفی گردش اسناد        

  

براي اینکه بتوان اسناد سیستم خزانه داري را بصورت اتوماتیک به حسابداري ارسال نمودباید ارتباط بین انواع سند درخزانه داري را با 
  حسابهاي معین حسابداري برقرار نمود 

عملکرد سیستم بصورتی است که با توجه به نوع سند معین دریافت کننده و معین پرداخت کننده را از  فرم مورد نظر گرفته و در فرمت 
  صدور سند حسابداري قرار میدهد و کاربر با زدن کلید صدور سند بصورت اتوماتیک این مسئله انجام میشود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

  

  

  

  

  

  خزانه دارياسناداستقرار
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v استقرار چک دریافتی 

 

  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
خاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انت

انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار ید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید وبراي اینکه رکورد جدمیشود
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید

  استفاده نماییدوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید نمود
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد 

  میباشد
   ده نموداستفا جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : سررسید تاریخ 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 
  اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگرددشماره سند بصورت 
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v استقرار چک پرداختی 

  

  
  

کردن  بدهکارمیتوان از این سند جهت ثبت و  خرید از فروشندهمشتري بابت  بهدرصورت پرداخت چک 
  استفاده نمود فروشنده

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نم

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  نده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل ده:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: تکراري  کنترل چک

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v استقرار واگذار به بانک 
  

  

  
  

ثبت و بدهکار کردن درصورت پرداخت چک به مشتري بابت خرید از فروشنده میتوان از این سند جهت 
  فروشنده استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 

خ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تار
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میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

که در پایین فرم قرار دارد استفاده  دو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلیدگرفته استفاده نمو
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

انه قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خز 2فرم مورد نظر از 
داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد وارد کردن چک:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
 دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در: تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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  اسناد وارده خزانه داري
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v رسید دریافت چک 

  

  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
رده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب ک

انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار اي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید میشودوبراي اینکه رکورد جدید بر
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که در پایین فرم قرار دارد استفاده  گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2نظر از فرم مورد 
داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  میباشدتا کاربر دچار مشکل نگرددشماره سند بصورت اتوماتیک 
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v رسید وجه نقد 

  

  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نم

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل :  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: چک تکراري کنترل 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v اعالمیه واریز 

  

  
  

کردن مشتري درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 

ایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پ
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  به حذف آیتم میتوان از کلید گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز

  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد ن

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  در سیستم غیر مجاز میباشد وارد کردن چک با شماره یکسان:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهدیک لیست نمایش 
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v برگشت از واگذار به غیر 

  

  
  

از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري درصورت دریافت چک 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 
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د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نم

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  نده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل ده:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: تکراري  کنترل چک

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v برگشت از واگذار به بانک 

  

  
  

بستانکار کردن مشتري درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 

به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلیدگرفته استفاده نمودو در 

  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر دا

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  اره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشدوارد کردن چک با شم:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  ست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهدیک لی
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


v استرداد چک پرداختی 

  

  
  

چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري  درصورت دریافت
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
پرداخت کننده ها  که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست

انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 
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که در پایین فرم قرار از کلید  میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید

  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه قسمت لیست اسناد و اجزاء  2فرم مورد نظر از 

داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر 
  میباشد

  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 
  

  از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشدتاریخ سررسید چک نباید :  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در  دراین فرم در صورتی که در سناد به: تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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  اسناد صادره خزانه داري
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v پرداخت چک بلند مدت 

  

  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

که در پایین فرم قرار دارد استفاده  گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3ته نک

  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 
  

دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 
  نظر را انجام دهدیک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد 

  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 
  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v پرداخت وجه نقد 

 
  

سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 

نظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک انتخاب میکنیم و پس از ت
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  فاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلیدگرفته است

  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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اسناد خزانه قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش  2فرم مورد نظر از 
داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد وارد:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
شد را در دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده با: تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v اعالمیه برداشت 

  

 
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
ده را از لیست پرداخت کننده ها که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کنن

انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار د کنیم میتوان از کلید میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجا
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که در پایین فرم قرار دارد استفاده  گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه قسمت لیست  2فرم مورد نظر از 
داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  سید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشدتاریخ سرر:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در دراین فرم در صورتی : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  مشکل نگردد شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار
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v استرداد چک دریافتی 

  

  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل :  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: چک تکراري کنترل 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


v واگذار چک به بانک 

 

 
کردن مشتري  درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار

  استفاده نمود
را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 

که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت 

میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

که در پایین فرم قرار دارد استفاده  ز به حذف آیتم میتوان از کلیدگرفته استفاده نمودو در صورت نیا
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد 
  میباشد

  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  یکسان در سیستم غیر مجاز میباشدوارد کردن چک با شماره :  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 
  مایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهدیک لیست ن

  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 
  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v واگذار چک به غیر 

  

  
  

مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري درصورت دریافت چک از 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
کننده ها  که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت

انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار د میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلی
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید

  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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یل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشک 2فرم مورد نظر از 
داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  ثبت چک کوچکتر باشد تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در  دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی: تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v ند مدت به روزلتبدیل چک ب 

  

  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل :  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: چک تکراري کنترل 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v پرداخت چک به روز 

  

  
  

کردن مشتري  درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 

پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  ز به حذف آیتم میتوان از کلیدگرفته استفاده نمودو در صورت نیا

  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد 
  میباشد

  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 
  

  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  یکسان در سیستم غیر مجاز میباشدوارد کردن چک با شماره :  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 
  مایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهدیک لیست ن

  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 
  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

  

  

  

  

  

  وصول و واخواست اسناد
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v وصول چک 

  

  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نم

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل :  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: چک تکراري کنترل 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v نقد کردن چک 

  

  
  

مشتري  درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نم

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  نده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل ده:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: تکراري  کنترل چک

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v بانک به بانک 

  

  
  

مشتري درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 

رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  ذف آیتم میتوان از کلیدگرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به ح

  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  سیستم غیر مجاز میباشد وارد کردن چک با شماره یکسان در:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  هد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهدیک لیست نمایش مید
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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  اسناد تضمینی
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v دریافت چک تضمین 
  

  

 
  
دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري درصورت 

  استفاده نمود
را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 

ز لیست پرداخت کننده ها که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را ا
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 
میکنیم که برخی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده 

که در پایین فرم قرار میتوان از کلید میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم 
که در پایین فرم قرار دارد استفاده  گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید

  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 
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اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه قسمت لیست اسناد و  2فرم مورد نظر از 
داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نمایش آرتیکل اطالعات مورد نظر 

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  باید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشدتاریخ سررسید چک ن:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  وارد کردن تحویل دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشد:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در دراین فرم در صورتی که در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: کنترل چک تکراري 

  نگرددشماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل 
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v پرداخت چک تضمین 
  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نم

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  نده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل ده:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: تکراري  کنترل چک

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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  گزارشات خزانه داري
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v گزارش آخرین وضعیت اسناد 
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  عملیات تنخواه
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v معرفی تنخواه 
  

  
  

درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت و بستانکار کردن مشتري 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 

د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نم

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  نده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل ده:  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 
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دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 
  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد

  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: تکراري  کنترل چک
  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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v صورتخالصه تنخواه 

  

  
  

و بستانکار کردن مشتري درصورت دریافت چک از مشتري بابت مطالبات میتوان از این سند جهت ثبت 
  استفاده نمود

را از باالي فرم انتخاب میکنیم وپس از ایجاد سند جدید دریافت کننده جهت ثبت سند جدید ابتدا کلید 
که یکی از صندوقهاي شرکت میباشد را انتخاب کرده و سپس پرداخت کننده را از لیست پرداخت کننده ها 
انتخاب میکنیم و پس از تنظیم تارخ سند به قسمت پایین رفته و شروع به وارد کردن مشخصات چک 

ی از این فیلدها اجباري بوده و آنهایی که غیر اجباري است به رنگ زرد نمایش داده میکنیم که برخ
که در پایین فرم قرار میشودوبراي اینکه رکورد جدید براي ورود چک جدید ایجاد کنیم میتوان از کلید 
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د استفاده که در پایین فرم قرار دار گرفته استفاده نمودو در صورت نیاز به حذف آیتم میتوان از کلید
  استفاده نماییدنمودوهمچنین در صورت انصراف از تغییرات انجام شده در سند میتوانید از کلید 

قسمت لیست اسناد و اجزاء سند تشکیل شده که لیست اسناد وظیفه نمایش اسناد خزانه  2فرم مورد نظر از 
ایش آرتیکل اطالعات مورد نظر داري مورد نظر جهت جستجو و پیگیري اسناد میباشدواجزاء سند وظیفه نم

  میباشد
  استفاده نمود  جهت گرفتن پرینت از آرتیکل اسناد مورد نظر میتوان از کلید 

  
  تاریخ سررسید چک نباید از تاریخ ثبت چک کوچکتر باشد:  1نکته 
  وارد کردن چک با شماره یکسان در سیستم غیر مجاز میباشد:  2نکته 
  دهنده و تحویل گیرنده اجباري نمیباشدوارد کردن تحویل :  3نکته 
  اسناد استقراري نیاز به صدور سند حسابداري ندارند:  4نکته 

  
دراین فرم در صورتی که در سناد به هر علتی تاریخ سررسید نا صحیح وارد شده باشد را در : تاریخ سررسید 

  یک لیست نمایش میدهد تا کاربر اصالحات مورد نظر را انجام دهد
  در صورتی که کاربر شماره چک تکرار وارد کرده باشد را به کاربر نمایش میدهد: چک تکراري کنترل 

  شماره سند بصورت اتوماتیک میباشدتا کاربر دچار مشکل نگردد
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