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 هاتعریف حساب -الف 
 هاآن باکه هایی اشخاص یا شرکتمثل اشخاص (. ها تعریف شوندالزم است حساب ابتدا ،براي شروع کار

 – کاال – هابانک – هاي دریافتی)(چکناد دریافتنیاس - هاي پرداختی)(چکاسناد پرداختنی - کنید)میکار 

 . بدین منظور:هاهزینه

حساب کل  بتداا .شوداي باز می، صفحهتعریف حساب (روش ساده) رفته ها حساب معرفیدر منوي ** 

باشید دقت داشته  پایین) بعد شرح حساب را ثبت کنید. هاينمونهکنید طبق شروع می 100از  مثالً( را وارد کنید

 مثال اگر عنوانبه( شود. تیک زدهنوع مناسب باید  حتماًکه  استسمت چپ این پنجره آیتمی بنام نوع حساب 

در آخر ذخیره سمت راست  ).وع حساب باید اشخاص تیک زده شود ن حتماًشود، تعریف میاشخاص کل حساب 

 .را بزنیدپایین 

را وارد و شرح مناسب را  موردنظر) و بعد کد معین -هاي معین ابتدا کد کل، بعد خط تیره (براي حساب

 کنید.ثبت می

هاي تفصیلی ابتدا کد کل، بعد خط تیره، بعد کد معین، بعد خط تیره و سپس به همین ترتیب براي حساب

رقم  10رقم و سایر سطوح  5کدها در سطح کل  تعدادکنید. حداکثر را وارد می موردنظرکد حساب تفصیلی 

کنید و رعایت کنید. یعنی در  گیريتصمیموع طراحی کد باید در خصوص تعداد کدهاي هر سطح است. قبل شر

رقم و  3نباشد که یک تفصیلی  گونهاینرقم باشد.  5 هاتفصیلیهمه  مثالًهمه کدها با یک طول باشد.  سطحیک 

 رقم باشد. 4 دیگریک تفصیلی 

ها براي دیدن تمام تمام شدن تعریف حسابشود و بعد از تعریف می این صوتها به تمام کدینگ

رفته و قسمت لیست حساب )هاسایر گزارشها (یا معرفی حسابهایی که تعریف کردید باید در منوي کدینگ

  .ها را کلیک کنید

در ها بدر این مثال حسااست  به ذکرالزم . در ذیل آورده شده، دقت بفرماییدنمونه کدینگ یک مثال: 

  ت.ها است و بسط آن بر عهده کاربر استفصیلی) و شامل حداقل-معین-(کل است دهشتعریف سه سطح
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 شرح حساب کد حساب سطح حساب

 اشخاص 100 کل:

 آقاي حسینی 100-01 معین:

 )دارمدتآقاي حسینی ( 100-01-001 تفصیلی:

   

 کاال  200 کل:

 ذرت 200-01 معین:

 ذرت مکزیکی 200-01-001 تفصیلی:

   

 هابانک 300 :کل

 1234567890بانک ملی شعبه توحید  300-01 معین:

 1234567890بانک ملی شعبه توحید  02-300 

 *اسناد پرداختنی 400 کل:

 *اسناد پرداختنی 500 کل:

 هزینه 600 کل:

 آب و برق و گاز 600-01 معین:

 کارمزد بانک 600-02 معین:

 .(معین ندارد) کافی استسطح کل  نی* براي اسناد دریافتنی و اسناد پرداخت

 : )سفارش(آدرس یا  ثبت درخواست بار -ب 

 شوید.فرم سفارش    اتشمرحله وارد منوي سفار این در 

 نحوه پر کردن فرم:
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 .ذرت برزیل) مثالً(است موردنظرکاالي  ،سفارش )1

 »بندر امام« مثالًمحل بارگیري است.  ،مبدا )2

 .خریدمی از او را بارکه  استکسی  ،فروشنده )3

 .فروشیدرا به او میکه بار  است کسی ،خریدار )4

 .سفارش داده )4 مقدار باري است که خریدار(شماره ،میزان تقاضا )5

 *در مقابل ، واحد تقاضا مشخص کنید.

 وزن پول و....)-واریزي-که باید تشخیص داده شود (نقدي استمربوط به نوع خرید  )6

 وزن پول و....)-واریزي-(نقدي را مشخص کنیدوع خرید و فروش ) ن7

 نیابراي شهر باید یکی از موارد موجود در لیست انتخاب شود. در غیر  .مقصد را وارد کنید ) شهر8

 کد شهر صفر خواهد شد. افزودهارزش) یا گزارش فصلی mdbدر ارسال الکترونیکی ( صورت

 وارد کنید. گیرنده کاال(مقصد) رالفن و شناسه ملی تسپس  رغداري حسینی.م مثالًرا وارد کنید ) مقصد 9

 .گیرنده را وارد کنید) در این قسمت آدرس 10

 .زده شود »سفارش جدید و رهیذخ«کلید  در آخر

 ارسال آدرس به فروشنده -ج
کلید وارد کرده و را فروشنده  لیست آدرس شده و نام   رشاتسفارش وارد منوي سفا از ثبتبعد 

هایی که بار باید آدرس( شودهایی باید براي فروشنده فرستاده شود نمایش داده میلیست آدرسد بزنیرا نمایش 

 ارسال شود). هاآنتوسط فروشنده به 

 بارکیهایی که . آدرسها کلید چاپ را بزیند و سپس براي فروشنده فکس کنیدپس از نمایش آدرس* 

 را بزنید. شدهچاپهاي وند، مگر آنکه تیک سفارششچاپ شوند، در گزارش نوبت بعدي نمایش داده نمی



 ها)بازرگانی ناده خصصیتشروع سریع سیستم یکپارچه مدیرت مالی (راهنماي  پژوهنرم افزاري سامانگروه 

 

 12 از 5صفحه 

 

 ثبت اطالعات خودرو (بار ارسالی) -د
در این مرحله بایستی شماره  .فرستدفروشنده لیست بار ارسالی را براي شما میها، آدرساز ارسال بعد 

 .را وارد کنید شدهارسالبارهاي  و سایر مشخصات و وزن ماشین

سفارش نام خریدار را وارد کنید کلید نمایش را بزیند ارشات رفته و لیست سف  منوي سفارشاتدر 

 (یا نمایش) اینتر نوار با رنگ متفاوت روي سفارش مورد است کلید که یحال. در شودنمایش داده می موردنظر

 بازشدهپنجره در  .کلیک کنید »جدید«روي کلید سمت چپ فرم . شودباز مربوطه فرم سفارش را بزنید تا 

 .کنید دیتائرا وارد کرده و  بارنامه و ...) -وزن -و (شمارهودرخعات اطال

سند با این کار سند حسابداري هم ( .کلید تولید سند که سمت چپ فرم قرار دارد زده شوددر آخر 

میل اعماهم ارقام بدهکار و بستانکار هاي خریدار و فروشنده حساب در جهیدرنتکه شود ) تولید میدوفروشیخر

 .شود

 ارسال اطالعات بارهاي ارسالی  -هـ 
فکس کنید.  و وزن بارها) را شماره ماشینلیست بارهاي ارسالی ( ،براي خریداردر این مرحله بایستی 

اسم شخص خریدار  قسمت نام خریدار، بازشدهدر صفحه  کلیک کرده  لیست خودروها  منوي سفارشاتروي 

 .توانید از چاپ قسمت پایین صفحه استفاده کنیدمی .شودمیمایش داده ناطالعات  زنیدرا وارد کرده و نمایش را ب

در توانید عالوه بر چاپ براي خریدار که می ودشبعد از کلیک کردن روي چاپ تنظیمات مربوط به چاپ باز می

(در قسمت چاپ در چاپگر اگر  فکس کنیدصورت متصل بدون دستگاه فکس یا داشت کارت فکس مودم، 

 فکس کنید). خریداربراي  ماًیمستقلیست را توانید انتخاب کنید میرا آیتم فکس 

 الکترونیکی (ایمیل یا ثبت در سایت) صورتبهارسال اطالعات  -و
 شینماصفحهدر را بزنید و ها لیست آدرس  در منوي سفارشاتها، براي ارسال الکترونیکی آدرس

ارسال الکترونیکی آدرسصفحه کلیدي بنام  نیدر ابزنید. را مشخصات مربوطه را وارد کرده و نمایش  ،شدهداده

در این صفحه نوع فایل و شیوه  شوید.ارسال الکترونیکی آدرس می وارد پنجرهبا آن که  است(پایین صفحه)  ها

پیغام ذخیره کردن در و پس از چک کردن  مسیر و نام فایل، کلید ذخیره را بزنید.  انتخاب کردهرا  يگذارنام
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شده و فایل مربوطه را اتچ و ارسال کنید. طبیعی خود شود. سپس باید وارد ایمیل نمایش داده میل دلخواه شما مح

 اپ ارسال کرد. هاي دیگر مثل تلگرام و واتستوان فایل را با روشاست که می

میل آشنایی در ای POP3خودکار ایمیل شود. افرادي که با مفهوم  صورتبهسیستم تنظیماتی دارد که فایل 

 توانند تنظیمات الزم را انجام دهند.دارند می

لیست  ، گزینهفقط در منوي سفارشات .استها مشابه ارسال آدرس، سال اطالعات خودروهابراي ار

 را انتخاب کنید.خودروها 

 هاي دیگر)ثبت اطالعات از فایل (دریافت شده با ایمیل یا روش -ز
منوي سفارشات  در وارد برنامه شده،هاي دیگر، یا روش خود یلمایپس از گرفتن اطالعات آدرس از 

فایل و  سمت چپ انتخاب را زده ،شودباز می ياپنجره را انتخاب کنید.» دریافت اطالعات آدرس از فایل« گزینه

عاتی و با توجه به اطال ردیگیم، اطالعات در صفحه قرار کنیدانتخاب  که از قبل دریافت کرده بودیدرا  موردنظر

  دهید.ثبت را انجام هاي الزم را بررسی و گزینهکه در صفحه هست 

در منوي سفارشات قسمت  فایل (دریافت شده با ایمیل یا ...)دریافت اطالعات خودروها از براي 

 زنید و فایلبشود سمت چپ انتخاب را اي که باز میپنجرهدر  .رویدب» فایلت اطالعات خودروها از دریاف«

پس از  شود.داده می شینماصفحهدر اطالعات  ،پس از انتخابکنید. دریافت کرده بودید را انتخاب  خودرو که

  .دنیزبسمت راست پایین را  سند کلید دریافت و تولید ات الزم و ثبت اطالعات و تنظیمات پایین لیست،اصالح

دریافت شده باشند.  قبالًباشند، مگر آنکه : در نمایش اولیه لیست باید همه خودروها تیک خورده 1تذکر 

 ها دست بزنید.لذا در حالت عادي نباید به تیک

با توجه به انتخاب خود تاریخ مشخص  قابل اصالح است. تاریخها، مقابل حسابقسمت پایین  در :2تذکر 

 تواند انتخاب کنید.می در قسمت چپ باالرا همچنین شماره سند دلخواه  .کنیدمی
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 ملیات مالیع - ح
شوند. سایر عملیات مالی در این بخش توضیح اسناد حسابداري سفارشات از طریق فرم سفارش تولید می

را بزنید. » صدور سند«شوند. براي ورود به سند از منوي سند، شوند. این عملیات در داخل سند انجام میداده می

 را بزنید.» +Ctrlس«توانید همچنین می

شود بانک (شخص بدهکار می پرداخت نقدي: - 1
 بستانکار)

را بزنید. در  F10خالی (قسمت حساب) کلید  بنديرودر سند 

را » پرداخت نقدي«را بزنید (یا  F5(نمونه مقابل)  ظاهرشدهصفحه 

را بزنید تا » درج در سند«را تکمیل و  ظاهرشدهکلیک کنید). فرم 

 دو بند مربوطه تولید شوند.

ید قبل از درج در سند، کلید چاپ مقابل تواندر صورت نیاز می

نقدي چاپ شود. همچنین  پرداختگزینه چاپ رسید را بزنید تا رسید 

را انتخاب و » چاپ رسید«کنید) گزینه (اگر همیشه رسید چاپ می

شود. متن رسید، در قسمت همزمان با تولید سند، رسید نیز چاپ می صورت نیاکنید. در » درج در سند«سپس 

 داري قابل اصالح است.منوي خزانه ماتیدر تنظ» اپ رسیدمتن چ«

را » ذخیره«توانید ادامه دهید و در پایان الزم است کلید این عملیات و یا سایر عملیات سند زنی را می

 بزنید تا سند ذخیره شود.

 شود بانک بدهکار)دریافت نقدي: (شخص بستانکار می - 2

دریافت «را بزنید (یا  F6 ظاهرشدهرا بزنید. در صفحه  F10لید خالی (قسمت حساب) ک بنديرودر سند 

 را بزنید تا دو بند مربوطه تولید شوند.» درج در سند«را تکمیل و  ظاهرشدهرا کلیک کنید). فرم » نقدي

توانید قبل از درج در سند، کلید چاپ مقابل گزینه چاپ رسید را بزنید تا رسید دریافت در صورت نیاز می

درج در «را انتخاب و سپس » چاپ رسید«کنید) گزینه پ شود. همچنین (اگر همیشه رسید چاپ مینقدي چا
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متن چاپ «شود. متن رسید، در قسمت همزمان با تولید سند، رسید نیز چاپ می صورت نیاکنید. در » سند

 داري قابل اصالح است.منوي خزانه ماتیدر تنظ» رسید

را » ذخیره«توانید ادامه دهید و در پایان الزم است کلید زنی را می این عملیات و یا سایر عملیات سند

 بزنید تا سند ذخیره شود.

 شخص بستانکار) شودبدهکار می یافتنیدر اسناددریافت چک : ( - 3

دریافت «را بزنید (یا  F11 ظاهرشدهرا بزنید. در صفحه  F10خالی (قسمت حساب) کلید  بنديرودر سند 

 را بزنید تا دو بند مربوطه تولید شوند.» درج در سند«را تکمیل و  ظاهرشدهد). فرم را کلیک کنی» چک

 .استهمیشه اسناد دریافتنی  ،حساب بدهکار •

 .اید استگرفتهچک را از او شخصی که  ،چک کنندهپرداخت •

 بزنید.چک بانک را از روي برگه  ، اسمبانک •

 .کنیدبرگه چک وارده ، نام شعبه را از روي شعبه •

 .کنیدبرگه چک وارده ، شماره چک را از روي اره چکشم •

 .استتاریخ سررسید، تاریخ چک  •

 وارد کنید. ، مبلغ رامبلغ چک •

 ).توضیحات الزمتوضیحات ( •

توانید قبل از درج در سند، کلید چاپ مقابل گزینه چاپ رسید را بزنید تا رسید دریافت در صورت نیاز می

درج در «را انتخاب و سپس » چاپ رسید«کنید) گزینه د چاپ میچاپ شود. همچنین (اگر همیشه رسی چک

متن چاپ «شود. متن رسید، در قسمت همزمان با تولید سند، رسید نیز چاپ می صورت نیاکنید. در » سند

 داري قابل اصالح است.منوي خزانه ماتیدر تنظ» رسید

را » ذخیره«و در پایان الزم است کلید  توانید ادامه دهیداین عملیات و یا سایر عملیات سند زنی را می

 بزنید تا سند ذخیره شود.



 ها)بازرگانی ناده خصصیتشروع سریع سیستم یکپارچه مدیرت مالی (راهنماي  پژوهنرم افزاري سامانگروه 
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 وصول یا واگذاري چک دریافتی – 4

وصول یا «را بزنید (یا  F12 ظاهرشدهرا بزنید. در صفحه  F10خالی (قسمت حساب) کلید  بنديرودر سند 

از  دهد.میایش را نم نشده) (وصول بازهاي چک کلیهشود که اي باز میپنجرهرا کلیک کنید). » واگذاري چک

باالي لیست اگر تعداد زیاد باشد در مربوطه را انتخاب کنید. (تیک کنید) های) یا چک(ها چک لیست چک

 راه است. نیترعیسرشماره چک  واردکردن معموالًتوانید جستجو کنید. می

د را وارد کرده و کلید نام بانک خو کنندهافتیدرصول شود باید در مقابل چنانچه چک در بانک و )1

 کنید.را کلیک  وصول در سمت راست پایین

را وارد  ی(حساب)نام شخص کنندهافتیدرچک را به شخص واگذار کنید باید مقابل خواهید اگر می )2

 .دنیزبرا  واگذاري کلید سپساید را به او دادهکه چک کنید 

یک حساب از نوع  کنندهافتیدرید مقابل باکنید، » در جریان وصول«در بانک چک خواهید ) اگر می3

  د.نیزبرا در جریان وصول  لیدوارد کنید و ک» اسناد دریافتنی«

چک  کنندهافتیدر: کلید وصول، در جریان وصول، و واگذاري بر اساس نوع حسابی که در مقابل توضیح

 شوند.می رفعالیغشود، فعال/وارد می

را » ذخیره«توانید ادامه دهید و در پایان الزم است کلید را میاین عملیات و یا سایر عملیات سند زنی 

 بزنید تا سند ذخیره شود.

 اسناد پرداختنی بستانکار) شود: (شخص بدهکار می چکدستهتعریف  – 5

 را تعریف کنید. چکدستهبراي استفاده از امکانات خاص پرداخت چک ابتدا باید 

کلید  شدهداده شینماصفحهکنید. در  انتخابرا  چکدسته فتعری  يدارخزانهمنوي بدین منظور در 

را  چکدستهحساب مربوط به بانک  ،در مقابل بانک .فعال شود هاچکدستهلیست  پایین نید تا فرمزبرا  »جدید«

 ها تعریف کنید) انتخاب کنید. (در صورت نیاز ابتدا باید حساب بانک را در قسمت معرفی حساب

برگی بودن  100یا  50یا  25ین برگ و تعداد برگ را انتخاب کنید. در صورت عدم اولشماره چک سپس 

 دلخواه وارد کنید. صورتبهرا نیز » تا«را انتخاب و شماره » متفرقه«؛ گزینه چکدسته



 ها)بازرگانی ناده خصصیتشروع سریع سیستم یکپارچه مدیرت مالی (راهنماي  پژوهنرم افزاري سامانگروه 
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 به لیست اضافه شود.در باالي پنجره  شدهتعریف چکدسته تازنید بدر پایین پنجره را  دیتائدر آخر کلید 

توانید تنظیمات چاپ دارید را تعریف کنید. همچنین در این صفحه می چکدستهن ترتیب هر تعداد به همی

 هاي باطله را مشخص کنید که خارج از این راهنماي خالصه است.و یا شماره چکدسته

 شود اسناد پرداختنی بستانکار)پرداخت چک : (شخص بدهکار می - 6

صدور «را بزنید (یا  F9 ظاهرشدهرا بزنید. در صفحه  F10لید خالی (قسمت حساب) ک بنديرودر سند 

 باید اطالعات برگه چک در حال صدور را وارد کنید: شود کهاي باز میپنجرهرا کلیک کنید). » چک پرداختی

 خواهید چک را به وي تحویل دهید.چک، شخصی که می کنندهافتیدر •

ن است شما چند حساب اسناد پرداختنی داشته ممک .استحساب بستانکار، همیشه اسناد پرداختنی  •

 باشید.

الزم نیست چیزي » چکدسته –بانک «شماره چک: شماره چک خود را وارد کنید. (در کادر  •

باشد،  چکدستهدر یک  واردشدهوارد کنید. ابتدا شماره چک را وارد کنید. اگر شماره چک 

 چکدستهدر بیش از یک  واردشده شود. اگر شماره چکاطالعات آن در باال نمایش داده می

 چکدسته جهیدرنتالزم است در کادر باال بانک و  صورت نیاشود. فقط در باشد، پیغام داده می

 رو انتخاب کنید.) موردنظر

 براي چک در حال صدور موردنظرتاریخ سررسید ، تاریخ  •

 براي چک در حال صدور موردنظرمبلغ  ،مبلغ چک •

 در آینده. يادآوریبراي  رموردنظهر متن  ،توضیحات •

» چاپ«توانید قبل از درج در سند، کلید می ،چکدستهدر صورت تنظیم کردن مشخصات چاپ براي 

  پایین را بزنید تا اطالعات را روي برگه چک چاپ کنید (و با دست ننویسید)

زنید تا رسید براي توانید قبل از درج در سند، کلید چاپ مقابل گزینه چاپ رسید را بدر صورت نیاز می

درج «را انتخاب و سپس » چاپ رسید«کنید) گزینه چک صادره چاپ شود. همچنین (اگر همیشه رسید چاپ می

متن چاپ «شود. متن رسید، در قسمت همزمان با تولید سند، رسید نیز چاپ می صورت نیاکنید. در » در سند

 داري قابل اصالح است.منوي خزانه ماتیدر تنظ» رسید



 ها)بازرگانی ناده خصصیتشروع سریع سیستم یکپارچه مدیرت مالی (راهنماي  پژوهنرم افزاري سامانگروه 
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را » ذخیره«توانید ادامه دهید و در پایان الزم است کلید ن عملیات و یا سایر عملیات سند زنی را میای

 بزنید تا سند ذخیره شود.

 پرداختنی : وصول چک - 7

وصول «را بزنید (یا  F10 ظاهرشدهرا بزنید. در صفحه  F10خالی (قسمت حساب) کلید  بنديرودر سند 

دهد. از میایش باز (وصول نشده) را نمهاي چک کلیهشود که اي باز میپنجره. را کلیک کنید)» پرداختی چک

مربوطه را انتخاب کنید. (تیک کنید) اگر تعداد زیاد باشد در باالي لیست های) یا چک(ها چک لیست چک

 راه است. نیترعیسرشماره چک  واردکردن معموالًتوانید جستجو کنید. می

 را بزنید.» وصول«، کلید شدهوصول(ها) چنانچه چک )1

  را بزنید.» عودت«، شدهدادهشما برگشت  بهچک(ها) وصول نشده و  چنانچه )2

را » ذخیره«توانید ادامه دهید و در پایان الزم است کلید این عملیات و یا سایر عملیات سند زنی را می

 بزنید تا سند ذخیره شود.

 اصالح سفارش: -8

(که دارید)  موردنظراطالعات مربوط به سفارش  را انتخاب کنید.سفارشات لیست   منوي سفارشاتدر 

بزنید  Enterرا انتخاب و  موردنظرسفارش ، شدهدادههاي نمایش از میان سفارش .را بزنیدو کلید نمایش  نیدبزرا 

 را انجام و درج در سند را بزنید.  موردنظرباز شود. اصالحات  شدهانتخابتا فرم سفارش 

 : خودرو (بار)ذف ح -9

(که دارید)  موردنظرلیست سفارشات را انتخاب کنید. اطالعات مربوط به سفارش   در منوي سفارشات

بزنید  Enterرا انتخاب و  موردنظر، سفارش شدهدادههاي نمایش را بزنید و کلید نمایش را بزنید. از میان سفارش

بدون تغییر  ،شودپنجره کوچکی باز می را بزنید.» حذف« سمت چپ گزینهباز شود.  شدهانتخابتا فرم سفارش 

  نید.را بز و سفارش جدیدکلید ذخیره سپس و  زنیدرا ب» شوند حذف شدهانتخابموارد  – دیتائ«کلید ها گزینه



 ها)بازرگانی ناده خصصیتشروع سریع سیستم یکپارچه مدیرت مالی (راهنماي  پژوهنرم افزاري سامانگروه 
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 حذف سفارش : -10

(که دارید)  موردنظرلیست سفارشات را انتخاب کنید. اطالعات مربوط به سفارش   در منوي سفارشات

بزنید  Enterرا انتخاب و  موردنظر، سفارش شدهدادههاي نمایش را بزنید و کلید نمایش را بزنید. از میان سفارش

 را انتخاب کنید.» بله«اطمینان،  سؤالرا بزنید. براي » حذف«باز شود. پایین کلید  شدهانتخابتا فرم سفارش 

 حذف چند بند از سند: -11

 (هاي)بندي رو را بزنید تا سند نمایش داده شود. موردنظرماره سند ش سند رفته، صدور  منوي سند

را بزنید تا بندهاي صفر شده حذف سند  »ذخیره«سپس  .بستانکار را صفر کنید یا مبالغ بدهکار و بروید موردنظر

 را صفر کنید.فقط مبالغ ، دیکنپاكیازي نیست حساب و شرح را توضیح: ن شود.

 الح سند:اص -12

(هاي) بندي رورا بزنید تا سند نمایش داده شود.  موردنظرسند رفته، شماره سند  صدور  منوي سند

 .سند را بزنید» ذخیره«سپس  را انجام دهید موردنظرتغییرات  بروید و موردنظر
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