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  اول فصل 

  

  :در اين فصل مي خوانيم 

Ø اطالعات پايه انبار  

  ورود به سيستم انبار و حسابداري انبار: فعاليت اول 

ü ورود به سيستم انبار و حسابداري انبار :شروع كار  
 ورود به سيستم انبار و حسابداري انبار به زبان متن •

 ورود به سيستم انبار و حسابداري انبار به زبان تصوير •

ü تعريف انبار 

ü رفي واحدهاي سنجشمع 

ü معرفي كاال 

ü گروه بندي كاال انبار و تعيين اتوماتيك كد كاال 

ü  كاالها به محل فيزيكيتخصيص گروهي 

ü تعريف طبقه حساب و تخصيص گروهي كاال به طبقه حساب 

ü تعريف مراكز هزينه 

ü تعريف پروژه 

 

v  در پايان اين فصل موارد زير را فراخواهيد گرفت: تكليف 

 ار و حسابداري انبارورود به سيستم انب •

 ويرايش و حذف اطالعات پايه انبار، نحوه معرفي •

 انبار-گروه بندي كاال •

  گرفتن گزارشات از اطالعات پايه •

 

 

  ورود به سيستم انبار و حسابداري انبار: فعاليت اول 
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  ورود به سيستم انبار و حسابداري انبار  :شروع كار

  بان متن ورود به سيستم انبار و حسابداري انبار به ز

  )1تصوير(.دبل كليك بفرمائيد" همكاران سيستم " در دسك تاپ ويندوز روي شرت كات  - 1
 )2تصوير(.رمز عبور را وارد فرمائيد در لوگوي ورود به سيستم ابتدا نام كاربري و سپس - 2

. سيستم انبار و حسابداري انبار را انتخاب و سپس روي دكمه ورود كليك بفرمائيد، در برگ سيستم – 3
 )2تصوير(

با دو منوي افقي و عمودي در اختيار شما خواهد  سيستم انبار و حسابداري انبار، پس از ورود به سيستم – 4
 )3تصوير(.بود

  ورود به سيستم انبار و حسابداري انبار به زبان تصوير 

هر بخش را نيز تهيه با نام كاربري خودتان وارد سيستم شويد و اطالعات پايه انبار را وارد و گزارشات الزم در 
.بفرمائيد

  

  شرت كات همكاران سيستمدبل كليك روي  1تصوير                                        

  ورود اطالعات كاربري و انتخاب سيستم و ورود به آن به زبان تصوير
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  ورود اطالعات كاربري و انتخاب سيستم و ورود به آن 2تصوير
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  تم انبار و حسابداري انبارپنجره اصلي سيس 3تصوير 

  معرفي انبارها

انبارها الزاما مكانهاي .شود ميكه كاال از نظر فيزيكي در آن نگهداري  شود ميبه محلي اطالق  انبار:  تعريف انبار
لزوم شكل گيري يك انبار وجود يك .سرپوشيده ومنفك ازيكديگر نبوده ومي تواند درمحيطي باز و تفكيك نشده باشد

اي باشد  بايد به گونه) نرم افزار(نحوه تعريف انبارها در يك موسسه .باشد ميهدارنده و آمارگير از كاالها  سيستم نگ
سريعترين و بهترين  روش ممكن گزارشات تعدادي و ريالي تهيه كند ،بنابراين بهتر ، كه كاربر بتواند به ساده ترين

نامگذاري شود،  ميماهيت كاالهايي كه در آن انبار نگهداري  استقرار آنها بر اساساست تا نام انبارها جدا از محل 
با توجه به مطالب ذكر شده ). در رابطه با ماهيت كاالها در قسمت معرفي كاال به تفصيل بحث خواهد شد( شوند 

ن شرح كه برخي از آنها مي توانند به اي باشند ميامروزه انبارها با توجه به تنوع در صنايع داراي انواع متفاوتي 
، ضايعات  انبار، انبارمحصول، نيم ساختهانبار، مواد مصرفي وملزومات انبار، انبار قطعات، انبار مواد اوليه :باشند

  انبارمستعملانباردارائي ثابت و 
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مي توانند  باشند ميبا توجه به موارد ذكر شده شركتهائي كه داراي انبارهاي متعدد در مناطق مختلف جغرافيايي 
حال با توجه به مطالب ذكر شده به معرفي انبارها در .شابه در انبارهاي جدا را در يك انبار نگهداري نمايندكاالهاي م

  .سيستم مي پردازيم

   معرفي انبارها به زبان متن 

 )4تصوير(. بفرمائيدكليك  نت انباركامپونمنوي عمودي روي در  -1

 )4تصوير(. ئيدسپس در كامپوننت انبار روي منوي معرفي انبارها كليك نما -2

 )4تصوير(. در پنجره معرفي انبار كليد مثبت را كليك فرمائيد -3

 )4تصوير) ( 1دراينجا عدد (كد انبار مورد نظر را وارد نمائيد ، در قسمت كد انبار -4

 )4تصوير) (در اينجا انبار مواد اوليه ( نام انبار مورد نظر را وارد نمائيد ، در قسمت نام انبار -5

در ( .ر از ليست موجود يك نوع را كه مطابق با نوع انبار تعريف شده است انتخاب نمائيددر قسمت نوع انبا -6
 )4تصوير( )اينجا نوع ساير

 )4تصوير(. در آخر جهت ذخيره اطالعات وارد شده دكمه تيك را كليك نمائيد -7
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معرفي انبارها به زبان 
تصوير

 
  معرفي انبارها 4تصوير 

، انبارمحصول، انبارنيم ساخته، انبارمواد مصرفي و ملزومات ، طعاتانبارق، انبارمواد اوليه: تكليف 
دارائي ثابت را در سيستم وارد نمائيد و براي هر كدام اسناد مرتبط و كاربران مجاز را   انبار، انبارضايعات

  .نيز تعيين بفرمائيد

  .باشد ميتكميل آنها نو لزومي به  باشند ميدر تمامي فرمهاي سيستم فيلدهاي زرد رنگ اختياري : نكته  ∗
 )5تصوير( .را مشخص نمائيدبعد از ذخيره هر انبار بايد اسناد مرتبط با آن انبار  -8

اسناد مرتبط يعني اسنادي كه در هر انبار مجاز به استفاده از آنها خواهيم بود به طور مثال فرمهاي : نكته  ∗
 و نيم ساختهخريد براي انبار مواد اوليه و فرمهاي توليد براي انبار محصول 

  )5تصوير( . براي اين كار ابتدا روي كليد تعيين اسناد مرتبط كليك فرمائيد 8-1
 )5تصوير( . سپس كليد تائيد را كليك نمائيد 8-2
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  تعيين اسناد مرتبط با هر انبار 5تصوير

معرفي   6سيستم به صورت پيش فرض و با توجه به نوع انبار انتخاب شده در بند ، بعد از تائيد: نكته  ∗
 ) 6تصوير(.اسنادي را به صورت اتوماتيك با انبار تعريف شده مرتبط مي كند، انبارها

به انباري مرتبط و يا ، قع لزوم مي توان اسنادي را در قسمت اسناد مرتبط در هر زمان و در مو:  2نكته  ∗
 )6تصوير( . ارتباط اسنادي را برداريم

  ناضافه يا كم كردن اسناد مرتبط به زبان مت

ابتدا فرم مورد نظر را در سمت چپ انتخاب و با زدن كليد تك فلش ، براي اضافه كردن فرم به اسناد مرتبط -1
 )6تصوير( . به سمت راست اضافه نمائيد
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ابتدا فرم مورد نظر را در سمت راست انتخاب و با زدن كليد تك فلش ، براي حذف كردن فرم از اسناد مرتبط -2
 )6ويرتص( . به سمت چپ حذف نمائيد

( . با زدن كليدجفت فلش به سمت راست اضافه نمائيد، براي اضافه كردن تمامي فرمها به اسناد مرتبط -3
 )6تصوير

( . با زدن كليد جفت فلش به سمت چپ، حذف نمائيد، براي حذف كردن تمامي فرمها از اسناد مرتبط -4
 )6تصوير

( . استفاده فرمائيد" اسناد پيش فرض " ز كليد براي باز گرداندن اسناد مرتبط به حالت پيش فرض مي توانيد ا -5
 )6تصوير

  .اضافه نمائيد، براي انبار دارائي ثابت فرم تحويل دارائي ثابت را به اسناد مرتبط: تكليف 
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 تصويراضافه يا كم كردن اسناد مرتبط به زبان   

  

  حذف يا اضافه اسناد مرتبط با انبار 6تصوير

  به زبان متن تعيين كاربران مجاز هر انبار 

 )7تصوير( . ابتدا روي منوي تعيين كاربران مجاز كليك فرمائيد -1

 )7تصوير( كليد مثبت را كليك فرمائيد" كاربران مجاز به انجام عمليات در اين انبار" در پنجره  -2

 )8تصوير( . نام شخص مورد نظر را انتخاب فرمائيد، از سلكتور نام كاربر مجاز -3

غيرمجاز بودن كاربر انتخابي را به انجام عمليات تعداي در انبارمورد نظرتعيين مجاز يا ، در قسمت تعدادي -4
 )7تصوير( . فرمائيد

به هنگام (در قسمت به هنگام رساني مجاز يا غيرمجازبودن كاربر انتخابي را به تائيد عمليات تعداي      -5
 )7تصوير( . در انبارمورد نظرتعيين فرمائيد) رساني
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 )7تصوير( . جام شده را با كليد تيك ثبت بفرمائيدعمليات ان، در پايان -6

 )7تصوير( . مي توانيد  كاربري  را در انباري  غير فعال     نمائيد" وضعيت " در صورت نياز درقسمت  -7

 تعيين كاربران مجاز در هر انبار به زبان تصوير

 

  تعيين كاربران مجاز در هر انبار 7تصوير 

  . ود را به عنوان كاربر مجاز تعيين فرمائيدانبار كاربر خبراي هر : تكليف 

و كاربر مي تواند از  شود ميتعيين كاربران مجاز در صورت نياز كاربر و به درخواست وي فعال :  1 نكته ∗
 . اين امكان استفاده نكند

 بدون تعريف كاربر مجاز در هر انبار نمي توان با آن، در صورت فعال شدن تعيين كاربران مجاز:  2نكته  ∗
 .فعاليت كردانبار در سيستم 

 .در صورت فعال نبودن تعيين كاربران مجاز، تمامي كاربران مي توانند با تمامي انبارها كار كنند :  3نكته 

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

http://www.softwarelabs.com


  انبار تم كتاب كار سیس                                                                                                                         12
 

   موسسھ پژوھش و آموزش ھمكاران سیستم
 

  

 انتخاب يك كاربر به عنوان كاربر مجاز 8تصوير

  معرفي واحدهاي سنجش به زبان متن

 ) 9تصوير (.در منوي عمودي روي كامپوننت كاال كليك فرمائيد -1

 ) 9تصوير (. بر روي آيكون واحدهاي سنجش كليك فرمائيد -2

 ) 9تصوير (. در پنجره معرفي واحدهاي سنجش كليد مثبت را كليك فرمائيد -3

 ) 9تصوير (. واحد سنجش مورد نياز را وارد نمائيد -4

  ) 9تصوير (. براي ذخيره اطالعات كليد تيك را كليك بفرمائيد -5
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 ويرمعرفي واحدهاي سنجش به زبان تص

  

  تعريف واحدهاي سنجش 9تصوير

  .متر، قوطي  را تعريف بفرمائيد، كيسه، دست، كيلو، واحدهاي سنجش عدد: تكليف 

  

  معرفي كاال به زبان متن

 )10تصوير(.در كامپوننت كاال روي آيكون معرفي كاال كليك فرمائيد -1

 )10تصوير(. در پنجره معرفي كاال كليد مثبت را كليك فرمائيد -2

 )10تصوير(. ا وارد نمائيدكد كاال ر -3
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 )10تصوير(. شرح كاال را وارد نمائيد -4

 )11تصوير(. واحد سنجش مربوط به كاالي مورد نظر را انتخاب نمائيد -5

در صورتيكه تعريف كاال بعد از تعريف طبقه حساب انجام شود مي توان هنگام تعريف كاالي جديد طبقه آن  -6
. بقه حساب در زمان تعريف طبقه حسابها انجام خواهد شدرا نيز تعيين نمود در غير اينصورت تعيين ط

 )12تصوير(

 )13تصوير (. نوع كاال را تعيين فرمائيد -7

  )10تصوير(. جهت ثبت اطالعات كليد تيك را كليك نمائيد -8

  

  معرفي كاال 10تصوير
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  تعيين واحد سنجش كاال 11تصوير 

  

  تعيين طبقه حساب كاال 12تصوير

هاي  قرار مي گيرند كه ماهيت دارايي ثابت دارند و بر اساس رويه دارايي ثابتع كاالهايي در نو: 1نكته  ∗
هاي ثابتي  را بايد بيان كرد كه فقط دارايي  اين نكته. شود شناخت دارايي شركت بر روي آنها پالك نصب مي

ان كاال در انبار كه بخواهيد براي رديابي آنها از گزارشات تعدادي سيستم دارايي ثابت استفاده كنيد، به عنو
 .معرفي خواهند شد
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قرار مي گيرند كه از خارج يا داخل كشور به منظور تكميل محصول و يا  موادكاالهايي در نوع : 2نكته  ∗
عنوان مواد با  حالت، كاال به در اين. هاي شركت تهيه شده باشند اي ديگر براي يكي از پروژه ساخته نيمه

 .ها ارتباط برقرار خواهد كرد تمام شده قرارداد هاي كنترل قراردادها و بهاي سيستم

قرار مي گيرند كه بر اساس فرآيند توليد يا مونتاژ توسط مراكز و يا  نيمه ساختهكاالهايي در نوع : 3نكته  ∗
عبارت ديگر كاالهايي كه از يك مرحله  به.  اند پيمانكاران شركت از حالت مواد يا قطعات خام تغيير ماهيت داده

هاي تكميلي بر روي آنها صورت گيرد، بايد از اين دسته انتخاب  ي بعد ارسال مي گردند تا فعاليت به مرحله
هاي كنترل قراردادها و بهاي تمام شده قرارداد ها  عنوان نيمه ساخته با سيستم حالت، كاال به در اين . شوند

 .ارتباط برقرار خواهد كرد

عنوان كاالي نهايي پس از عمليات ساخت و يا مونتاژ  رند كه بهگي قرار مي محصولكاالهايي در نوع : 4نكته  ∗
عنوان  حالت كاال به در اين. به كارفرما تحويل داده شوند و ديگر بر روي آن تغيير ماهيتي صورت نگيرد

 .هاي كنترل قراردادها و بهاي تمام شده قرارداد ها ارتباط برقرار خواهد كرد محصول با سيستم

به . بندي ساير كاال خواهند بود گيرند، شامل دسته الهايي كه در طبقه بندي فوق قرار نميتمامي كا: 5نكته  ∗
ترتيب بر اساس اسناد و  بدين. بندي قرار مي گيرند طور مثال قطعات، ملزومات و نظاير آن در اين دسته
نوع كاال استفاده خواهند  هاي ديگر از اين اند، سيستم مراكزي كه براي اين نوع كاالها مورد استفاده قرار داده

 .كرد
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  تعيين نوع كاال به زبان تصوير

  

  تعيين نوع كاال 13تصوير 

مي توان براي هر كاال يكسري ، در قسمت پائين پنجره معرفي كاال، بعد از معرفي هر كاال و ذخيره آن: 1نكته  ∗
 .مشخصات خاص و منحصر به فردي اضافه نمود

، كه در صورت عدم تعيين آن باشد ميخصه اجباري در اين قسمت تعيين محل فيزيكي تنها مش: 2نكته  ∗
 . استفاده از آن كاال در فرمهاي انبار ميسر نخواهد بود

و براي انجام  شود ميتعيين محل فيزيكي در اين قسمت به صورت تك تك براي هر كاال انجام : 3نكته  ∗
در كامپوننت كاال استفاده نمود كه در ادامه توضيح خواهيم  گروهي آن مي توان از منوي محل فيزيكي كاال

 .داد

يك كاال ميتواند به بيش از ، بايد حداقل به يك انبار مرتبط شود ولي در صورت نياز و صحت هركاال: 4نكته  ∗
 .مرتبط گردد) انبار(يك محل فيزيكي 

ده شده غيرقابل حذف خواهند شد و محل هاي فيزيكي استفا، بعد از گردش كاال در فرمهاي انبار:  5نكته  ∗
  .فقط مي توان آن محل را غير فعال نمود
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 تعيين محل فيزيكي كاال به زبان متن

 ) 14تصوير(.كليد محل فيزيكي را در پنجره معرفي كاال كليك نمائيد -1

. به روي انبار مورد نظر در منوي سمت راست دبل كليك نمائيد تا به ليست سمت چپ اضافه شود -2
 ) 14تصوير(

 ) 14تصوير(. جهت حذف محل فيزيكي اضافه شده مي توانيد از دكمه منفي استفاده نمائيد -3

 ) 14تصوير(. پس از تعيين محل فيزيكي پنجره آنرا ببنديد -4

  تعيين محل فيزيكي كاال به زبان تصوير

  

  تعيين محل فيزيكي كاال 14تصوير 
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  تعريف واحدهاي فرعي به زبان متن

 ) 15تصوير(.ر پنجره معرفي كاال كليك نمائيدكليد واحد فرعي را د -1

 ) 15تصوير(. كليد مثبت را در پنجره معرفي واحدهاي فرعي كليك نمائيد -2

 ) 15تصوير(. واحد سنجش فرعي مورد نظر را انتخاب نمائيد، از سلكتور واحد سنجش فرعي -3

 ) 15تصوير(. مبناي تعريف نسبت واحد اصلي به فرعي يا فرعي به اصلي را انتخاب نمائيد -4

 ) 15تصوير(. عدد نسبت واحد اصلي به فرعي يا فرعي به اصلي را وارد نمائيد -5

. درصد تلرانس آنرا وارد نمائيد، در صورت متغير بودن نسبت واحد اصلي به فرعي يا فرعي به اصلي -6
 ) 15تصوير(

 ) 15تصوير(. در آخر جهت ثبت اطالعات كليد تيك را كليك نمائيد -7

  ي به زبان تصويرتعريف واحدهاي فرع

  

  معرفي واحدهاي فرعي كاال 15تصوير 

 .تواند عالوه بر واحد سنجش اصلي، داراي واحدهاي فرعي متعددي نيز باشد يك كاال مي:  1نكته  ∗
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 .گردش كاال در سيستم مي تواند هم به واحد اصلي و هم به واحد فرعي باشد:  2نكته  ∗

 .لي و هم به واحد فرعي باشدتهيه گزارش مي تواند هم به واحد اص: 3نكته  ∗

كيلو  11تا  9وزرن هر كيسه مي تواند بين  15يعني اينكه مثال در مثال تصوير ، داشتن ضريب متغير: 4نكته  ∗
 .متغير باشد

 .باشد 100تا  1ضريب متغير مي تواند بين :  5نكته  ∗

تبديل آن هميشه يك  در تعيين واحد هاي اصلي و فرعي بهتر است به نحوي عمل شود كه ضريب:  6نكته  ∗
 :مثال .عدد صحيح باشد

  تعيين مقادير كنترل موجودي به زبان متن

 )16تصوير(.بر روي كليد كنترل موجودي در پنجره معرفي كاال كليك نمائيد -1

 )16تصوير(. در پنجره كنترل موجودي حداقل موجودي كاالي مورد نظر را وارد نمائيد -2

  )16تصوير(. كاالي مورد نظر را وارد نمائيد در پنجره كنترل موجودي حداكثر موجودي -3
  )16تصوير(. در پنجره كنترل موجودي مقداربا صرفه سفارش كاالي مورد نظر را وارد نمائيد -4
. در پنجره كنترل موجودي نقطه حد تجديد سفارش كاالي مورد نظر را وارد نمائيد و سپس تائيد بفرمائيد -5

 )16تصوير(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  كنترل موجودي به زبان تصويرتعيين مقادير    
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  ورود اطالعات كنترل موجودي كاال 16تصوير 

كه حداقل كف مانده كاال در يك انبار بوده و  شود ميبه مقداري از هر كاال گفته ، حداقل موجودي: 1نكته  ∗
پروژه ها و ، و در عين حال در حين فعاليت خطوط توليد شود ميباعث كاهش هزينه هاي انبارداري 

 .را با مشكل و توقف عمليات مواجه نسازد) در شركتهاي بازرگاني (ريان مشت

كه بايد درانبار موجود باشد و در  شود ميبه مقداري از سقف مانده هر كاال گفته ، حداكثر موجودي:  2نكته  ∗
 .عين حال باعث افزايش هزينه هاي انبار داري و نگهداري نشود 

اگر كاال به آن ميزان ، كه در هر سفارش شود ميمقداري از كاال گفته به ، مقدار با صرفه سفارش:  3نكته  ∗
سفارش داده شود كمترين هزينه سفارش را دربر خواهد داشت ودر عين حال نيازهاي موسسه را نيز 

 .و از طرفي بيشتر از حداكثر موجودي نيز نباشدبرطرف خواهد كرد 

كه به محض رسيدن كاال به آن  شود ميودي كاال اطالق به مقداري از موج، نقطه حد تجديد سفارش:  4نكته  ∗
مقدار با " موسسه بايد اقدام به سفارش خريد جديد از آن كاال به ميزان ، مقدار موجودي و يا كمتر از آن

موجودي كاال به كمتر از حداقل موجودي ، به نحوي كه تا رسيدن سفارش جديدنمايد " صرفه سفارش 
 .نرسد
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ولي از نظر مديريت بر مقدارموجوديها و كاهش  باشد ميادير كنترل موجودي اختياري تعيين مق:  5نكته  ∗
هزينه هاي انبارداري و همچنين كاهش هزينه هاي خريد حائز اهميت بسيار زيادي ميباشد و از طريق آن 

يط مديريت مي تواند تصميمات صحيحي در مورد نگهداشت موجودي ها و استفاده به موقع از آنها در شرا
 .اضطراري داشته باشد

سيستم انبار و ثبت وروديها و خروجيها هيچ گاه باعث توقف مقادير كنترل موجودي در حين فرآيند : 6نكته  ∗
موجودي يك كاال به مقدار حداكثر موجودي و ، عمليات نمي شوند و در هر زمان كه با ثبت يك فرم ورودي

سيستم با ارائه يك پيغام در ، يا حداقل موجودي برسدبا ثبت يك فرم خروجي به نقطه حد تجديد سفارش و
 .كاربر را از اين موضوع مطلع مي سازد، زمان ذخيره فرم

جهت اخذ تصميمات به موقع و صحيح مديريتي ، از مقادير كنترل موجودي مي توان در گزارشات: 7نكته  ∗
  .استفاده نمود
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  متنتعريف كاالي مشابه به زبان 

 )17تصوير(.شابه در پنجره معرفي كاال كليك نمائيدبر روي كليد كاالي م -1

 )17تصوير(. كليد مثبت را در پنجره معرفي كاالي مشابه كليك نمائيد -2

 )17تصوير(. از ليست كد كاالي مشابه كاالي مشابه كاالي اصلي را انتخاب نمائيد -3

 )17تصوير(. نسبت مقداري كاالي اصلي به كاالي مشابه را وارد نمائيد -4

 )17تصوير(. كاالهاي مشابه كاالي اصلي را وارد نمائيدحق تقدم  -5

 )17تصوير(. جهت ثبت اطالعات كليد تيك را كليك نمائيد -6

  تعريف كاالي مشابه به زبان تصوير

  

  معرفي كاالهاي مشابه يك كاال 17تصوير 

در مواقع  و باشد ميكه از نظر ماهيت شبيه كاالي اصلي  شود ميكاالي مشابه به كااليي گفته : 1نكته  ∗
 .ضروري مي تواند جايگزين كاالي اصلي شود

ترتيب جايگزيني هر ، كه با وارد كردن حق تقدمهر كاال مي تواند يك يا چند كاالي مشابه داشته باشد : 2نكته  ∗
  .شود مييك  مشخص 
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  تعريف اطالعات تكميلي كاال به زبان متن

 ) 18تصوير(.يك نمائيددر پنجره معرفي كاال بر روي كليد اطالعات تكميلي كل -1

هر كاال را در عرض  و يا وزن ، ارتفاع، در پنجره معرفي اطالعات تكميلي مي توان اطالعات مربوط به طول -2
 ) 18تصوير(. صورت نياز وارد كرد

 ) 18تصوير(. بعد از ورود اطالعات الزم براي ثبت كليد ثبت را كليك نمائيد -3

 رتعريف اطالعات تكميلي كاال به زبان تصوي

  

 ورود اطالعات تكميلي كاال 18تصوير

  ويژگي كاال  

هاي خاص  كاالهاي سازمان خود را تعريف كرده و ميزان  دهد كه ويژگي ، به كاربران اين امكان را ميويژگي كاال
 تعداد صفحات و يا، اين ويژگيها مي تواند مواردي مثل نام ناشر.نمايندبرخورداري هر كاال از آن ويژگي را تعيين 
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معرفي ابتدا بايد ويژگيهاي كاالهاي يك موسسه در  هاكاال براي تعيين ويژگي.ك كتاب باشدتاريخ چاپ در تعريف ي
  .ويژگي كاال تعريف شود

  معرفي ويژگي كاال به زبان متن

 )19تصوير(.نمائيددر كامپوننت كاال روي آيكون معرفي ويژگي كاال كليك  -1

 )19تصوير(. د عنوان را كليك نمائيدكليد ايجا، نجره معرفي ويژگي كاالدر پ -2

 )19تصوير(. عنوان ويژگي مورد نظر را وارد نمائيد، در فيلد عنوان ويژگي -3

 )19تصوير(. نوع ويژگي را انتخاب نمائيد -4

 )19تصوير(. ثبت اطالعات را كليك نمائيد، براي ذخيره كردن ويژگي -5

                                تصوير معرفي ويژگي كاال به زبان

  

  معرفي ويژگي كاال 19تصوير
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خواهيد در هنگام تعيين ميزان آن براي يك كاال  شرح يا  هايي كه مي ويژگي حرفي را براي ويژگي: 1نكته  ∗
  .مانند نام ناشر يك كتاب، يا نام كارخانه سازنده يك قطعه. تعيين نمائيدعبارتي را وارد كنيد،

شود كه ميزان برخورداري يك كاال از آن ويژگي مقداري  تخاب ميهايي ان براي ويژگيويژگي عددي : 2نكته  ∗
 .عددي است، مانند تعداد صفحات يك كتاب، وزن يا شماره باركد يك كاال

هايي كه مقادير تخصيص يافته به آن تاريخي مشخص با فرمت  براي ويژگيويژگي تاريخ : 3نكته  ∗
yy/mm/dd  كتاب يا تاريخ ساخت يك قطعه مانند تاريخ انتشار يك. گردد مياست،تعيين. 

براي ) كاراكتر 255حداكثر تا (رود كه داراي توضيحاتي  هايي به كار مي گي متني براي ويژگيويژ:  4نكته  ∗
 .كااليي خاص است، مانند كليد واژگان يك كتاب

هاي هدايت گر  هاي تعريف شده، عالوه بر استفاده از كليد ساير ويژگي  براي مشاهده: 5نكته  ∗
فهرست ويژگي ها،   براي مشاهده. استفاده كنيدنيزمي توانيد ها  از فهرست ويژگي 

ها و دوبار كليك كردن بر  با انتخاب هر يك از ويژگي. را در باالي سمت راست فرم كليك كنيد كليد 
 .خواهد بودمشخصات آن ويژگي قابل مشاهده  روي آن،

مي " ناشر "    اجزاي آن نيز تعريف گردد مثال براي ويژگي بايدبعد از تعريف ويژگي ازنوع حرفي : 5نكته  ∗
  .توان نام ناشرين را در اجزا تعريف نمود

  تعريف اجزاي ويژگي به زبان متن

 )20تصوير(.كليد مثبت مشكي را كليك نمائيددر پنجره معرفي ويژگي كاال  -1

 )20تصوير(. در قسمت اجزاي ويژگي نام اجزا را وارد نمائيد -2

  )20تصوير(. عات كليد تيك مشكي را كليك نمائيدجهت ثبت اطال -3
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  تصويرزبان تعريف اجزاي ويژگي به 

                      

  معرفي اجزاي ويژگي كاال 20تصوير

 BOM - اجزاي كاال

توان اين ارتباط بين كاالي  در سيستم انبار مي. هر كاال ممكن است از تركيب چندين كاالي ديگر تشكيل شده باشد  
لي و اجزاي تشكيل دهنده آن را تعريف كرد و از آن در ساير فرم ها از جمله در فرم صدور اسناد انبار استفاده اص
مي توان ابتدا كاالي اصلي را انتخاب نمود و سپس آنرا به اجزاي تشكيل بدين ترتيب كه مثال در فرم مصرف ، كرد

 .و حواله مصرف را صادر نمود دهنده اش تبديل كرد

 

  

  ف اجزاي كاال تعري
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  انتخاب كاالي اصلي به زبان متن

 )21تصوير(.اجزاي كاال كليك نمائيددر كامپوننت كاال بر روي آيكون  -1

 )21تصوير(. در پنجره اجزاي كاال روي كليد مثبت سبز رنگ كليك نمائيد -2

آن اجزا  در ليست حاضر كه شامل تمام كاالهاي موسسه خواهد بود برروي نام كاالئي كه مي خواهيد براي -3
 )21تصوير. (كليك نمائيد تا انتخاب شود، تعريف كنيد

 )21تصوير(كليد تيك را كليك نمائيد تا كاالي انتخاب شده به ليست منتقل شود  -4

 انتخاب كاالي اصلي به زبان تصوير

 

  معرفي اجزاي كاال 21تصوير

 

 

  

  تعريف فرمول و اجزاي كاال به زبان متن
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و قابل ويرايش سپس نام فرمول كاال را وارد  شود ميآبي ، ئيدروي نام فرمول جديد كليك نما -1
 )22تصوير(.نمائيد

 )22تصوير(. نام فرمول را ذخيره نمائيد، با كليد تيك -2

 )22تصوير(. در قسمت پائين پنجره اجزاي كاال روي كليد مثبت مشكي كليك نمائيد -3

 )22رتصوي(. تمام كاالهاي تشكيل دهنده كاالي اصلي را انتخاب نمائيد -4

 )22تصوير(. براي ساخت يك واحد از كاالي اصلي را وارد نمائيد، مقدار الزم ازهر يك ازاجزاي كاال -5

  )22تصوير(. اطالعات را ذخيره نمائيد، بعد از انتخاب تمام كاالها با كليد تيك -6

  

  تعريف فرمول و اجزاي كاال 22تصوير

ا زدن كليد مثبت قسمت فرمول مي توان فرمول جديد هر كاال مي تواند چندين فرمول داشته باشد كه ب: نكته  ∗
 .در قسمت اجزا براي آن كاال اختصاص داد، تعريف كرد و بعد از انتخاب آن

  به زبان متن تخصيص گروهي كاالها به محل فيزيكي
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 )23تصوير(.در كامپوننت كاال روي آيكون محل فيزيكي كاال كليك نمائيد -1

 )23تصوير(. انبار مورد نظر كليك نمائيد در پنجره محل فيزيكي كاال روي نام -2

 )23تصوير(. كليد مثبت را كليك نمائيد تا ليست كاالها باز شود -3

 )23تصوير(. ،انتخاب نمائيد باشد ميكاالهائي كه محل فيزيكي آنها انبار منتخب ، در ليست كاالها -4

 )23تصوير(. براي اضافه شدن كاالها به محل فيزيكي كليد تيك را كليك نمائيد -5

وفلش رو به باال يا  Shiftبراي انتخاب چند تايي كاالها اگر پشت سرهم بودند از كليدهاي تركيبي : نكته  ∗
  .استفاده نمائيد،  Mouseو  Ctrl پايين و اگر پشت سر هم نباشند از 
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به زبان تصوير تخصيص گروهي كاالها به محل فيزيكي  

  

 تخصيص گروهي كاالها به محل فيزيكي 23تصوير

  بقه حسابط

آنها  ابيي نهيهز روش اوقات گاهي و كاال موجودي نيمع حساب – متگذارييق روش – كاالها نيماب ارتباطي نديفرآ
  . باشد مي

  :از تعريف فوق نكات زير مشخص خواهد شد 

در يك طبقه گروه  باشند مي) مثال ماده اوليه بودن(گروهي از كاالها كه داراي يك ويژگي يكسان : 1نكته  ∗
 .دي مي شوندبن

يعني هر كاال فقط مي تواند در يك طبقه گروه بندي  باشد ميرابطه كاال با طبقه حساب يك به يك : 2نكته  ∗
 .شود

 .كه آن هم هزينه يابي استاندارد خواهد بود شود ميروش هزينه يابي براي برخي از كاالها مشخص :  3نكته  ∗
  

، در روشهاي قديمي. م همكاران سيستم بررسي خواهيم كرداستفاده از طبقه حساب را در سيستدرادامه داليل 
به مثال .روش قيمت گذاري و معين موجودي بر اساس نام انبارها تعيين مي شد كه مشكالتي را نيز در بر داشت

  :زير توجه فرمائيد 
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انبار3انبار2انبار 1
قیمت  گ ذاري  FIFOLIFOمیانگینروش 
  انبار3انبار2انبار 1معین موجودي  كاال 

  
شي ندارد و در واقع كاال تابعي از تعريف كاال هيچ نق) قديمي(همانطور كه مالحظه مي فرمائيد در روش فوق 

در حاليكه كاال نقشي اساسي در يك موسسه بازي مي .عملكرد فوق بوده و تنها نقش گزارش دهي خواهد داشت
و تابع عواملي است كه كه امكان تغيير در آنها  شود ميكند و در روش فوق هيچ جايگاهي براي آن در نظرگرفته ن

  .در ارتباط و بدون تغيير خواهد بوداال با عمر موسسه وجود دارد در صورتيكه ك
حال فرض كنيد كه به هر دليلي نياز باشد كاال از يك انبار به انبار ديگري منتقل شود در اين شرايط روش قيمت 

  )اصل ثبات رويه (. باشد ميگذاري آن تغيير خواهد كرد  كه اين  امر از  نظر تئوري  حسابداري پذيرفته ن
سندهاي حسابداري آن كاال تا به حال با معين انبار يك صادر شده است كه با انجام اين انتقال از اين  همچنين

صادر شود كه اين امر نيز باعث ايجاد مغايرت و عدم توانايي در  2پس سندهاي حسابداري آن بايد با معين انبار
  .رفع مغايرات بين حسابداري و انبار خواهد شد

  
به طور كامل از ديدگاه وظيفه  كاال در يك سازمان طراحي شده است و ، مذكور، روش جديد با توجه به مطالب

و كاال داراي هر نوع فعاليتي كه باشد تنها از ديدگاه ماهيت آن  باشد ميهمواره تابعي از عملكرد آن در سازمان 
  . طبقه بندي خواهد شد

  :ل مي كنيم حال براي طبقه بندي كاالها در طبقات طبق اصول زير عم
 )اوليه  وادمثال م(هر كاال بر اساس ماهيت آن كد گذاري شود  -1
 )مثال طبقه مواد اوليه (. كه بهتر است همنام ماهيت آن باشد گردد ميكاال داراي طبقه حسابي  -2
 )مثال معين مواد اوليه (. شود ميداراي حساب معيني همنام ماهيت خود  -3
يعني روش قيمت گذاري به كاال متصل باشد،  مييد شده و قانوني هر كاال داراي يك روش قيمت گذاري تائ -4

 )نه انبار(است 
 .هر كاال مي تواند داراي يك روش هزينه يابي باشد -5
 .هر كاال مي تواند در هر انباري گردش داشته باشد و وابسته به موقعيت فيزيكي خود نباشد -6

 .با توجه به موارد ذكر شده به جداول زير توجه بفرمائيد

  1كاالي   1كاالي   1كاالي   نام كاال
  3انبار  2انبار  1انبار  انبارنام 

  ميانگين  ميانگين  ميانگين  روش قيمت گذاري
  موجودي مواد اوليه  موجودي مواد اوليه  موجودي مواد اوليه  معين موجودي

  طبقه مواد اوليه  طبقه مواد اوليه  طبقه مواد اوليه  طبقه حسابنام 
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 تابعي شده فيتعر طيشرا هيبق و نشسته جدول صدر در انبار جاي به كاال كه ميرس مي همم نيا به فوق جدول در
 نيا با شده تيرعا زين گذاري متيق روش و موجودي حساب – كاال ارتباط رابطه و باشد مي شده فيتعر كاالي از

  .باشد اشتهند كييزيف محل به وابستگي و باشد داشته گردش تواند مي انباري هر در كاال كه تفاوت
        

  
  3كاالي   2كاالي   1كاالي   نام كاال

  1انبار  1انبار  1انبار  نام انبار
 FIFO  ميانگين  ميانگين  روش قيمت گذاري

  موجودي مواد اوليه  موجودي نيمه ساخته  قطعات  موجودي   معين موجودي
  ندارد  استاندارد  ندارد  روش هزينه يابي
  طبقه مواد اوليه  مه ساختهطبقه ني  قطعاتطبقه   نام طبقه حساب

  
  
 : ميبر مي پي ريز نكات به فوق  جدول توجه كردن به با
 .دنباش نداشته انبار نوع به طيبر هم باز و باشند زين انبار كي در توانند مي متفاوت كاالهاي -١
 .است فيتعر قابل كباري فقط ، مشخص تيماه با كاال هر براي گذاري متيق روش -٢
   اجبار داراي اما است فيتعر قابل كباري  فقط  و بوده گذاري متيق همانند زين ابيي نهيهز روش -٣
 .باشد مين
 .باشد داشته ارتباط كاال تيماه با است بهتر و بوده ٣ و ٢ موارد همانند زين حساب طبقه فيتعر -٤
  .باشند هم ابهمش نايع است بهتر و بوده مربوط حساب طبقه به ميمستق رطو به موجودي حساب فيتعر -٥

  

انبار1 انبار2 انبار3

طبقھ مواد اولیھ

طبقھ ملزومات و مواد مصرفي
 

  تعريف طبقه حساب به زبان متن
 )24تصوير(. تعيين طبقات و حسابها كليك نمائيدآيكون ، در كامپوننت كاال در منوي سمت راست سيستم -1
 )24تصوير(. طبقه بندي كاال و تخصيص حسابها روي كليد مثبت كليك نمائيد در پنجره -2
 )24تصوير(ئيد كد طبقه را وارد نما -3
 )24تصوير(. نام طبقه را وارد نمائيد -4
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 )25تصوير().  FIFOفقط ميانكين يا (روش قيمت گذاري طبقه مورد نظر را مشخص نمائيد  -5
 )26تصوير(. آنرا مشخص نمائيد، در صورت داشتن روش هزينه يابي استاندارد -6
 )24تصوير(. جهت ثبت اطالعات كليد مثبت را كليك نمائيد -7

  
  قه حساب به زبان تصويرتعريف طب
  

  
  تعريف طبقات حسابها 24تصوير

  

  
  تعيين روش قيمت گذاري يك طبقه 25تصوير 
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  تعيين استانداردپذير بودن يا نبودن يك طبقه 26تصوير

  
  .طبقاتي با شرايط زير تعريف بفرمائيد :تكليف 

  روش هزينه يابي  روش قيمت گذاري  نام طبقه  كد طبقه
  استاندارد FIFO  مواد اوليه  1
  استاندارد  ميانگين  نيم ساخته  2
  استاندارد  ميانگين  محصول  3
  ندارد  ميانگين  قطعات  4
  ندارد  ميانگين  موادمصرفي وملزومات   5
  ندارد  ميانگين  دارائي ثابت  6
  ندارد  ميانگين  ضايعات  7
 

  مرتبط ساختن گروهي كاالها به طبقه به زبان متن
 )27تصوير(.انتخاب كنيد، ها را با آن مرتبط نمائيدطبقه اي را كه مي خواهيد كاال -1
 )27تصوير(. را كليك نمائيد" تخصيص كاال به طبقه " كليد ، در پنجره طبقه بندي كاال -2
 )27تصوير(. كاالهاي مورد نظر را انتخاب نمائيد، در پنجره تخصيص كاال به طبقه -3
 )27تصوير(. نمائيد را كليك" تخصيص گروهي كاالهاي انتخاب شده به طبقه " كليد  -4
  )27تصوير(. را كليك نمائيد" تائيد " كليد جهت ثبت تغييرات  -5
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  تخصيص گروهي كاال به طبقه 27تصوير

  
 در و دهيرس اتمام به انبار حسابداري هيپا اطالعات جز به هيپا اطالعات بخش كه است حيتوض به الزم ادامه در

 حسابداري واسناد انتقالي هايريمس و را توضيح خواهيم داد سهموس كي انيجر در فرمهاي اي ها برگه بعدي بخش
 در آن ريتاث و حسابداري سند صدور نهيدرزم انبار حسابداري هيپا اطالعات شخب جهينت در مينك مي هيارا را آن
 يحسابها شود مي داده حيتوض كهيا برگه اي رمف هر با و كنيم موكول ديعب شخب به ميديد بهتر را انبار ستميس

 .خواهيم داد هيارا زين را شا يحسابدار سند صدور و آن به مربوط
 

 مراكز هزينه

اما به علت  باشد ميبهاي تمام شده ) بخش (اصوال شناسائي و تعريف مراكز هزينه وظيفه سيستم : نكته  ∗
كز هزينه رابطه تنگاتنگ سيستم انبار با بهاي تمام شده كارشناس انبار نيز بايد در شناسائي و تعريف مرا

 .تبحر و شناخت الزم را داشته باشد

  :تعريف 

عمر آن به عمرشركت  و باشد ميمركز هزينه محل صرف هزينه و يا كاال بوده و جزو بخشهاي داخلي يك موسسه 
  .باشند مي)اداري و خدماتي (بستگي دارد كه شامل دو گروه عمده مراكز توليدي وغيرتوليدي
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دي جهت شناسائي هزينه هاي مستقيم توليد ،و تاثيرمستقيم آن بر بهاي مشخص كردن مراكز تولي: 1نكته  ∗
 .باشد ميحائز اهميت خاصي ، تمام شده

 .هزينه هاي مراكز غيرتوليدي به صورت غير مستقيم بر بهاي تمام شده تاثير خواهند گذاشت: 2نكته  ∗

هزينه هاي متفاوت توليدي در  و بخواهد از مركز اگر شركتي سيستم بهاي تمام شده نداشته باشد:  3نكته  ∗
بايد انبارهاي نيم ساخته سوري در سيستم تعريف نمايد و كاال را به ، حين فرآيند توليد گزارش تهيه كند

 .صورت زير بين خطوط توليدي گردش دهد

  2خط توليد  ⇐)  سوري(انبار نيم ساخته  ⇐  1خط توليد  

و هميشه يك طرف  باشد ميدي كاال در بين خطوط ناصوال وظيفه سيستم انبار نگهداري موجو:  4نكته  ∗
 .گيرنده يا دهنده كاال بايد انبار باشد

  تعريف مراكز هزينه به زبان متن

 )24تصوير(.روي كامپوننت مراكزهزينه كليك نمائيددر منوي عمودي سيستم  -1

 )24تصوير. (در كامپوننت مراكزهزينه آيكون معرفي مراكزهزينه را كليك نمائيد -2

 )24تصوير(. ره معرفي مراكزهزينه كليد مثبت را كليك نمائيددر پنج -3

 )25تصوير(. نوع مركز هزينه مورد نظر را مشخص نمائيد -4

 )24تصوير(. كد مركز هزينه مورد نظر را مشخص نمائيد -5

 )24تصوير(. عنوان مركز هزينه مورد نظر را مشخص نمائيد -6

 )24تصوير(. براي ثبت اطالعات كليد تيك را كليك نمائيد -7

در صورت منحل شدن يك مركز هزينه ، بعد از گردش مراكز هزينه در سيستم امكان حذف آنها وجود ندارد -8
 )24تصوير(. فقط مي توان آنرا با برداشتن اين تيك غير فعال نمود

. گزارش مراكز هزينه تعريف شده را تهيه نمود آيكوناين بعد از تعريف مراكز هزينه مي توان بوسيله  -9
 )24تصوير(

 
 
 
 
 

  تعريف مراكز هزينه به زبان تصوير
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  معرفي مراكز هزينه 24تصوير

     

  تعيين نوع مركزهزينه 25تصوير 

خدماتي و يا اداري انتخاب شود  و نوع پروژه فقط ، نوع مراكز هزينه بايد حتما يكي از انواع توليدي: 1نكته  ∗
در مبحث (.وژه هاي معمولي فرق داردكه با پر باشد ميمخصوص شرايطي خاص در سيستم بهاي تمام شده 

 )بعد تعريف پروژه را توضيح خواهيم داد 

كد مركز هزينه فقط جنبه كدگذاري در مراكز هزينه را دارد و با كدتفصيل كه در حسابها به آن داده : 2نكته  ∗
 .هيچ ارتباطي ندارد شود مي

  پروژه
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در واقع . يابد ميخاتمه ، معيني آغاز و پس از اتمام آنكه در زمان  باشد ميپروژه محل صرف هزينه و كاال : تعريف 
مهمترين وجه تمايز . يابد ميپروژه فعاليتي است كه در يك دوره مالي آغاز و در همان دوره يا دوره هاي آتي پايان 

  .كه محدود است و به عمر سازمان بستگي ندارد باشد ميپروژه از مراكز هزينه عمر آن 

بهاي تمام شده در ) قسمت حسابداري (تباها در مركز هزينه تعريف شود سيستماگر پروژه اش: 1نكته  ∗
 .محاسبه بهاي تمام شده دچار اشكال خواهد شد

محل پروژه مي تواند در داخل و يا خارج يك موسسه باشد ولي تحت نظارت شركت ادامه حيات : 2نكته  ∗
شوند و داراي فرمهاي مخصوصي نيز به همين دليل از طرف انبارهاي شركت مربوطه تغذيه مي ، بدهد

 .باشد ميكه جدا از فرمهاي داخلي موسسه  باشند مي

  تعريف پروژه  به زبان متن

 )26تصوير(.كليك نمائيد پروژهمنوي عمودي سيستم روي كامپوننت  در -1

 )26تصوير. (آيكون تعريف پروژه را كليك نمائيد، در كامپوننت پروژه -2

 )26تصوير(. ت را كليك نمائيددر پنجره تعريف پروژه كليد مثب -3

 )26تصوير(. عنوان پروژه مورد نظر را وارد نمائيد -4

 )26تصوير(. براي ثبت اطالعات كليد تيك را كليك نمائيد -5

. بعد از تعريف پروژه ها مي توان بوسيله اين آيكون گزارش پروژه هاي تعريف شده را تهيه نمود -6
  )26تصوير(
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  تعريف پروژه  به زبان تصوير

  
  معرفي پروژه ها 26صوير ت

و بدون كد تقصيل قابل  باشد ميتخصيص كد تفصيل به مراكز هزينه و پروژه هاي تعريف شده الزامي : نكته  ∗
 .كه البته تخصيص كد وظيفه قسمت حسابداري خواهد بود، استفاده در فرمهاي انبارنخواهند بود
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  فصل دوم

  :در اين فصل مي خوانيم 

Ø اسناد تعداي انبار  

  ورود اطالعات تعدادي: فعاليت اول    

ü فرمت كلي اسناد انبار 

ü تعيين روشهاي شماره گذاري اسناد  
ü استقرار اسناد  انبار  
ü موجودي اول دوره 

ü فرمهاي خريد 

ü فرمهاي مصرف 

ü فرمهاي توليد 

ü فرمهاي ضايعات 

ü فرمهاي اماني با ريال و بدون ريال 

ü فرمهاي فروش 

ü فرمهاي انتقال بين انبار 

ü  دارائي ثابتفرم تحويل 

ü فرمهاي تبديل كاال 

ü فرمهاي موقت 

ü در عمليات تعدادي انبار هاي خاص  رويه 

o فهرست اسناد  
o ثبت سند با واحد فرعي  
o ثبت سند با تفصيلي در سطح آيتم  
o ثبت سند با عامل رديابي  
o حذف سند  
o و باالنس موجودي آن  تبديل كاال به اجزاء  
o كپي از سند 
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o دريافت از تكست سند 

v    پايان اين فصل موارد زير را فراخواهيد گرفت در : تكليف 

 ورود تعدادي كليه فرمهاي انبار •

 شناخت ويژگيهاي هر فرم •

 شناخت فرمهاي مقابل و برگشتي ها •

 شرايط استفاده از هر فرم •
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  ورود اطالعات تعدادي

  .ي و معرفي خواهيم نموددر ابتدا فرمت كلي فرمهاي انبار را معرفي مي نمائيم و سپس به ترتيب تك تك آنها را بررس

نشان داده ، فرمت كلي اسناد انبار و ترتيب وارد كردن اطالعات در آن) تصوير ذيل (در تصوير يك بخش تعدادي 
  .شده است

  

 فرمت كلي فرمهاي انبار 1تصوير

  :توضيح فرمت كلي اسناد انبار به زبان متن 

 1شماره ( Headerقسمت كلي به نام هاي سربرگ يا  داراي دوقبل از شروع بايد متذكر شويم كه فرمهاي انبار 
اطالعات سربرگ براي كل يك فرم تنظيم خواهد شد ولي . باشد مي )قرمز رنگ 2ماره ش( Itemو قلم  يا ) قرمزرنگ

 .شود ات قلم در هر خط فرم وارد مياطالع

يا انبارتحويل  و) وديدر فرمهاي ور(تحويل گيرنده انبار ، در حالت كلي همواره يك طرف فرمهاي انبار -1
 )1تصوير(.كه در هر فرم به طور كامل به آن خواهيم پرداخت باشد مي) در فرمهاي خروجي(دهنده 
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مركز هزينه يا ، )در فرمهاي خريد يا فروش(بسته به نوع فرم شخص يا شركت فرمهاي انبار طرف ديگر   -2
به طور كامل به آن در هر فرم  كه، خواهد بود) هاي مصرف، توليد ويا مصرف پروژهدر فرم(پروژه 

 )1تصوير(.خواهيم پرداخت

 )1تصوير. (شود ميزمان ورود يا خروج كاال وارد ، در فيلد تاريخ -3

شماره فرم مورد نظر در فيلد شماره وارد خواهد شد در ، اگر روش شماره گذاري دستي تعيين شده باشد -4
 )1تصوير(. ين خواهد نمودسيستم به صورت اتوماتيك شماره فرم را تعي، غير اين صورت

 )1تصوير(. كاالهايي كه با اين فرم وارد يا خارج مي شوند را انتخاب مي نمائيم، در فيلد كد كاال -5

 )1تصوير(. مقدار كاالهايي كه با اين فرم وارد يا خارج مي شوند را وارد مي نمائيم، در فيلد مقدار -6

 )1تصوير(. استقاده نمائيد F2 براي ثبت اطالعات وارد شده از عالمت ديسكت يا كليد -7

كه آن فرم را صادر كرده است در پائين فرم به صورت اتوماتيك  ،بعد از ذخيره كردن هر فرم نام كاربري -8
 )1تصوير(. گردد ميدرج 

بعد از ذخيره كردن هر فرم مقدارموجودي هر كاال در انبار درج شده در سربرگ به واحد اصلي در پائين  -9
 )1تصوير(. گردد ميدرج  فرم به صورت خودكار

به واحد اصلي در ) شامل تمامي انبارها(بعد از ذخيره كردن هر فرم مقدارموجودي هر كاال در كل موسسه  - 10
 )1تصوير(. گردد ميپائين فرم به صورت خودكار درج 

 )1تصوير(. گردد ميبعد از ذخيره كردن هر فرم وضعيت آن در پايين فرم درج  - 11

به ، مشخصات فني و ابعاد خاصي باشد، نتخب در قلم، داراي عنوان التيندر اين قسمت اگر كاالي م - 12
  .شود ميصورت خودكار نمايش داده 

  نكات بسيار مهم و عمومي فرمهاي انبار

 :چند دليل دارد ، اگر در سلكتور انبار، انبار خاصي مشاهده نشد: 1نكته  ∗

 .ستكاربر جاري سيستم به عنوان كابرمجاز آن انبار معرفي نشده ا -1

  .جزو اسناد مرتبط شده با انبار مورد نظر مرتبط نشده است، فرم انتخاب شده در تعيين اسناد مرتبط -2

انبار مندرج در ، در سلكتورفيلد كد كاال فقط كاالهايي نمايش داده مي شوند كه محل فيزيكي آنها: 2نكته  ∗
 .سربرگ باشد
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شوند كه به صورت منطقي مجاز به استفاده شدن  در سلكتورفيلد كد كاال كاالهايي نمايش داده مي: 3نكته  ∗
در آن فرم باشند مثال در فرم خريد به صورت پيش فرض كاالهايي از نوع نيم ساخته و محصول و يا در 

 .نيم ساخته و محصول نمايش  داده نمي شوند، فرم مصرف كاالهايي از نوع دارائي ثابت

انتخاب نمايد يا در صورت دانستن كد كاال، آنرا دستي وارد  كاربر مختار است كد كاال را از سلكتور: 4نكته  ∗
و مرتبط بودن كاال با فرم مورد استفاده ، نمايد كه در اين صورت نيز داشتن محل فيزيكي كاال در انبارمندرج

  .شود ميتوسط سيستم كنترل 

  گذاري اسناد تعيين روشهاي شماره

ي شماره گذاري اسناد در هر موسسه ابتدا به سيستم معرفي شود تا قبل از شروع به كار با اسناد انبار بايد روشها
طبق اصول حسابرسي و كنترلهاي داخلي هر شركت هر كدام از . بر اساس آن كار شماره گذاري صورت پذيرد

فرمهاي انبار بايد داراي شماره مسلسل مخصوص به خود باشند كه گاهي اوقات اين شماره مسلسل در سطح هر 
  .گردد ميانبار، و گاهي در سطح هر فرم و موسسه تعيين فرم و هر 

  به زبان متن تعيين روشهاي شماره گذاري اسناد

 )2تصوير(. افقي به روي ابزار كليك نمائيدروي منوي  برابتدا  -1

 )2تصوير(. كليك نمائيد تعيين روشهاي شماره گذاري اسنادسپس بر روي نوارابزار روي گزينه  -2

  .راحل زير را انجام دهيددي اسناد براي شماره گذاري مسپس در پنجره گروه بن

 )3تصوير.( بر روي كليد مثبت كليك نمائيد -1

 )3تصوير( . سيستم انبار و حسابداري انبار را انتخاب نمائيد، سيستماز سلكتور  -2

 )3تصوير( . اسناد انبار را انتخاب نمائيد، از سلكتور نام سند -3

 )3تصوير( . نمائيد ،وارد نمائيد بندي گروهكه مي خواهيد  نام فرمي را" عنوان گروه "در فيلد  -4

  )3تصوير( . براي ذخيره اطالعات كليد ذخيره را كليك نمائيد -5
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 به زبان تصوير تعيين روشهاي شماره گذاري اسناد

  

  تعيين روشهاي شماره گذاري اسناد 2تصوير 
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  تعيين روشهاي شماره گذاري اسنادمراحل  3تصوير

  .گردد ميهر گروه مشخصات هر گروه در هر سال طبق مراحل زير تعيين  بعد از تعريف

 )4تصوير( .ابتدا سال مالي مورد نظر را انتخاب نمائيد -1

 )4تصوير( . شماره آغازين را در هر گروه انتخاب نمائيد -2

 )4تصوير( . شماره پاياني را در هر گروه انتخاب نمائيد -3

 )4تصوير( . مائيدروش شماره گذاري را در هر گروه انتخاب ن -4

 )4تصوير( . داشتن هماهنگي با تاريخ را در شماره گذاري هر گروه تعيين نمائيد -5

 )4تصوير( . ثبت نمائيد، اطالعات وارد شده را با كليد ذخيره -6

  )4تصوير( . اسناد  مرتبط  با  اين  گروه را  مشخص  نمائيد، با زدن كليد مبناي  شماره گذاري، بعد از ثبت -7
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  مشخصات گروه در هر سالتعيين  4تصوير 

  تعيين مبناي شماره گذاري به زبان متن

 ) 5تصوير(.مورد نظر را از ليست اسنادگروه بندي نشده انتخاب نمائيديا فرمهاي ابتدا فرم  -1

. منتخب را به ليست اسناد گروه بندي شده منتقل نمائيديا فرمهاي فرم ، بوسيله دكمه پيكان به سمت راست -2
 ) 5تصوير(

در سطح هر انبار مسلسل باشد  بايد تيك انبار زده شود ولي اگر  بايست ميي فرم منتخب ها شمارهگر ا -3
 )5تصوير. (در سطح موسسه باشد، احتياجي به زدن اين تيك نيست ها شماره

  )5تصوير. (يابد ميبا بستن اين پنجره كار انتخاب فرم منتخب پايان  -4

  رتعيين مبناي شماره گذاري به زبان تصوي

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

http://www.softwarelabs.com


  انبار تم كتاب كار سیس                                                                                                                         49
 

   موسسھ پژوھش و آموزش ھمكاران سیستم
 

  

  مبناي شماره گذاري اسناد 5تصوير

امكان حذف فرم از اسناد گروه بندي شده وجود ندارد مثال اگر ، بعد از گردش فرمها در سيستم: 1نكته  ∗
 شود ميفرم خريد داخلي نيز انتخاب شود شماره گذاري بدين صورت ، همراه فرم موجودي اول دوره
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ي آنها ها شمارهروه شدن فرمهاي موجودي اول دوره و خريد همانطور كه مالحظه مي فرمائيد به علت هم گ
براي اصالح اين اشتباه بايد تمام اين فرمها حذف شود تا امكان برگشت فرمهاي منتخب . مسلسل نخواهد بود

  .به فرمهاي گروه بندي نشده فعال شود

نـاي شـماره گـذاري وجـود     در مبامكان زدن يا برداشتن تيك انبـار  ، بعد از گردش فرمها در سيستم: 2نكته  ∗
 .در جدول زير هر دو حالت نشان داده شده است.نخواهد داشت

 

همانطور كه مالحظه مي فرمائيد در صورت داشتن تيك انبار، شماره مسلسل هر فرم به تفكيك هـر انبـار خواهـد    
  .بود و به قول معروف هر انبار زونكن خاص خود را در هر فرم خواهد داشت

ايجاب مي نمايـد كـه قبـل از     ،به نكات ذكر شده ،اهميت گروه بندي اسناد براي شماره گذاري با توجه: 3نكته  ∗
بـه شـكل صـحيحي انجـام      بنـدي  گروههر موسسه كامل بررسي و اين اقدام به اين كار بايد رويه و سياست 

 .پذيرد چون تنها زمان اصالح اين گروه بندي بعد از گردش ابتداي دوره مالي بعد خواهد بود

بـه  براي گروه بندي درسالهاي آتي مي توان از امكان تكثير اطالعات در سالهاي ديگر استفاده نمـود  : 4نكته  ∗
 .شرطي كه براي هيچ گروهي به صورت دستي اين گروه بندي در سال جديد انجام نشده باشد
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  استقرار اسناد  انبار

يا عناوين موجود در سربرگ فرمها را تغيير داد و نيز مي در فرم استقرار اسناد انبار مي توان اسامي فرمهاي انبار و
  .توان تعداد اقالم مجاز در هر فرم را محدود كرد و يا افزايش داد

  استقرار اسناد  انبار به زبان متن

 )6تصوير(.در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون استقراراسناد انبار كليك نمائيد -1

 )6تصوير(. انبار را به دلخواه تغيير داددر اين قسمت مي توان عناوين فرمهاي  -2

 )6تصوير(. در اين ستون مي توان حداكثر تعداد اقالم مجاز در هر فرم را تعيين نمود -3

. وارد نمود، در اين ستون مي توان عناوين التين فرمهاي انبار را در صورت نياز به گزارشات التين -4
 )6تصوير(

 )6تصوير(. در هر فرم تغيير دادعنوان طرف مقابل را در اين ستون مي توان  -5

 )6تصوير. (در اين ستون مي توان عنوان انبارتحويل دهنده يا گيرنده را در هر فرم تغيير داد -6

 )6تصوير(. عنوان گروه شماره گذاري هر فرم را فقط مشاهده نموددر اين ستون مي توان  -7

 

 

 

 

 

 

  استقرار اسناد  انبار به زبان تصوير
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  اد انباراستقرار اسن 6تصوير

  موجودي اول دوره

موجودي هر كاال به شرط داشتن موجودي پايان دوره به عنوان اولين سند كاردكس ، اول دورهموجودي در فرم 
در .در نتيجه بهتر است مانده اول دوره هر كاال از روي شمارش انبارگرداني سال قبل آن وارد شود. شود ميوارد 

ولي در سالهاي  شود ميم باشد اين فرم به صورت دستي توسط كاربر وارد شرايطي كه سال اول راه اندازي سيست
  .آتي كاربر مي تواند اين فرم را به صورت خودكار برمبناي موجودي پايان دوره سال قبل صادر نمايد

 .طرف مقابل ندارداز معدود فرمهائي است فرم موجودي اول دوره : 1نكته  ∗

 .مي تواند وارد شود ال به ازاي هر انبار فقط يك باركاموجودي اول دوره براي هر : 2نكته  ∗

 .فرم برگشتي يا مقابل ندارد، فرم موجودي اول دوره: 3نكته  ∗

براي ورود قيمتهاي مختلف و يا كاال از نوع دارائي ثابت باشد ، FIFOاگر روش قيمت گذاري كااليي : 4نكته  ∗
فرم موجودي اول مختلف در رديفهاي تكراري را كاالهاي ، شماره عطفمي توان با كمك گرفتن از اول دوره 

 .وارد نموددوره 
 

 صدور فرم موجودي اول دوره به زبان متن

 )7تصوير(.در كامپوننت اسناد انبار بر روي آيكون موجودي اول دوره كليك نمائيد -1

 )7يرتصو. (اگر كد انبار را مي دانيد آنرا وارد نمائيد در غير اينصورت سلكتور آنرا كليك نمائيد -2

 )7تصوير. (براي تائيد انبار انتخاب شده يا دبل كليك كنيد يا بعد از كليك ،كليد تائيد را كليك نمائيد - 4و  -3

  )8تصوير. (اگر كد كاال را مي دانيد آنرا وارد نمائيد در غير اينصورت سلكتور آنرا كليك نمائيد -5

  )8تصوير(. كاالي مورد نظر را انتخاب نمائيد -6
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 )8تصوير(. فه شدن كاالي انتخابي به فرم كليد تائيد را كليك نمائيدبراي اضا -7

  تصوير صدور فرم موجودي اول دوره به زبان

  

  انتخاب انبار در فرم موجودي اول دوره 7تصوير

  

  انتخاب كاالها در فرم موجودي اول دوره 8تصوير

 )9تصوير(.بعد از انتخاب هر كاال مقدار آنرا وارد نمائيد -1

 )9تصوير(. نياز توضيحات قلم را نيز وارد نمائيددر صورت  -2
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 )9تصوير(. توضيحات سربرگ را وارد نمائيد F7با اين عالمت يا با زدن كليد  -3

 )9تصوير(. استفاده نمائيد F2براي ذخيره اطالعات مي توانيد از عالمت ديسكت و يا كليد  -4

 )9تصوير. (را كليك نمائيد Ctrl+Pبراي چاپ كردن اطالعات، بدون پيش نمايش اين كليد و يا  -5

 )9تصوير. (كليك نمائيدرا  Ctrl+Shift+Pبراي مشاهده پيش نمايش چاپ اين كليد و يا  -6

  )9تصوير(. استفاده نمائيد Ctrl+Insجهت صدور فرم جديد از اين كليد و يا  -7

  

 وارد كردن مقدار در فرمهاي انبار 9تصوير

  خريد

فرمهاي رسيد خريد  .نامند خريد مي، براي مصارف داخلي يا جهت فروش را به منظور استفاده از آنكاال دريافت 
در سيستم درنظرگرفته شده  داخلي و خارجي براي اين منظور به ترتيب براي خريدهاي داخل و خارج از كشور

يد اگر تمام و يا قسمتي از يك خريد به هردليلي به فروشنده عودت داده شود از فرمهاي حواله برگشت به خر.است
  .شود ميداخلي و يا خارجي استفاده 

فرمهاي خريد داخلي و حواله برگشت به خريد داخلي و يا فرمهاي خريد خارجي و حواله برگشت به : 1نكته  ∗
 .فرمهاي مقابل يكديگر ناميده مي شوند، خريد خارجي

نبار و فرمهاي و باعث افزايش موجودي ا باشند ميفرمهاي ورودي فرمهاي خريد داخلي و خارجي : 2نكته  ∗
 .فرمهاي خروجي بوده و باعث كاهش موجودي انبار خواهند شد، برگشت به خريد داخلي و خارجي
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جدا كردن فرمهاي خريد داخلي از خارجي به دليل مجزا بودن حسابهاي آنها در حسابداري و گرفتن : 3نكته  ∗
 .باشد ميتر در موسسه  گزارشات بهتر و پيگيري راحت

و خريد  خريد داخلي از طريق سيستم تداركات، افزاري باشد ي داراي سيستمهاي نرماگر شركت: 4نكته  ∗
 .خارجي از طريق سيستم سفارشات خارجي انجام خواهد شد

 

شود رويه و رويدادهاي كلي ثبت سند و كنترلهاي  در نمايش رويه ثبت اسناد خريد و برگشت به خريد سعي مي
  .بيان شودمعمول در اسناد مبنادار و بدون مبنا 

  و تصوير به زبان متنداخلي صدور فرم خريد 

  مرحله اول

  )10تصوير(.ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون خريد كليك نمائيد -1
  )10تصوير(. كليك نمائيددوبار " رسيد خريد داخلي"سپس روي آيكون  -2

  

  10تصوير

      

 

  مرحله دوم

  )11تصوير(.يرنده را انتخاب نمائيددر فرم خريد داخلي انبار تحويل گ -1 
  )11تصوير(. براي انتخاب فروشنده سلكتور آنرا كليك نمائيد -2
  )11تصوير(. روي فروشنده مورد نظر كليك نمائيد -3
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  )11تصوير(. براي تائيد فروشنده انتخابي كليد تيك را كليك نمائيد -4
  )11تصوير(. تاريخ خريد را وارد نمائيد -5

  
  له دوم خريدمرح 11تصوير

 مرحله سوم

 )12تصوير(.كليك نمائيدبراي انتخاب كاال سلكتور كاال را  -1

  )12تصوير(. روي كاالي مورد نظركليك نمائيد -2

 )12تصوير. (كليد تيك را كليك نمائيد ،براي وارد شدن كاال به فرم خريد -3
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  مرحله سوم خريد 12تصوير

I. توانيد روي قلم كاال كليك راست  اشيد ميدر صورتي كه نياز به مشاهده مشخصات كاال داشته ب
 .نموده و گزينه ساير مشخصات را انتخاب نمائيد

II.  با انتخاب اين گزينه سيستم در فرمي مشخصات تعريف شده كاال، مشخصات طبقه حساب آن، محل
  دهد بندي كاال را نمايش مي فيزيكي و گروه

  مرحله چهارم

 )13تصوير(.يدمقدار آنرا وارد نمائ، بعد از انتخاب كاال -1

توانيد با استفاده از كليد پائين روي صفحه كليد يا كليك راست روي آخرين قلم  براي رفتن به سطر بعدي مي -2
 .سطري را ايجاد نمائيد) ايجاد رديف(و زدن گزينه اول

 .را بزنيد) حذف رديف(توانيد روي آن كليك راست نموده و گزينه دوم براي حذف آن قلم نيز مي -3

I.  حاصل نمائيداز موجودي و گردش يك كاال اطمينان بخواهيد ه هنگام ثبت سند كدر صورتي ،
نموده و كليد خالصه گردش كاال را بزنيد، در اين شرايط راست توانيد روي قلم مورد نظر كليك  مي

ها و موجودي كاال را در  ها، صادره سيستم درفرمي به صورت جداگانه موجودي اول دوره، وارده
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دهد، ضمن اينكه با كليك بر  نمايش ميو موسسه  )سند سربرگبار انتخاب شده در ان(سطح انبار
 .توانيد ريز گردش را در سطح آن مورد ببيند روي هر كدام از موارد ذكر شده باال مي

 )13تصوير(. و يا عالمت ديسكت استفاده نمائيد F2براي ذخيره از كليد  -4

اي كه با  گيرد به گونه ترل موجودي صورت ميدر صورتي كه سند صادره باشد هنگام ذخيره كن
 .اي منفي نشود ثبت اين سند موجودي انبار در هيچ برهه

و يا عالمت  F8توانيد با استفاده از كليد  مي، بعد از ذخيره فرم درصورت نياز به وارد كردن اطالعات حمل -5
 )13تصوير(. فرم اطالعات حمل را فراخواني نمائيد، دست

  

  

  ه چهارم خريدمرحل 13تصوير
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  فرم اطالعات حمل

  

  فرم اطالعات حمل 14تصوير

  به زبان متن و تصويرمبنادار صدور فرم برگشت به خريد داخلي 

  مرحله اول

  )15تصوير(.ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون خريد كليك نمائيد -1

  )15تصوير(. يك نمائيددبل كل" خريد داخلي  حواله برگشت به" سپس روي آيكون  - 2         
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  مرحله اول برگشت به خريد 15تصوير

  مرحله دوم

 نمائيدمشخص با همان روش سند خريد را و فروشنده داخلي انبار تحويل دهنده  -1
 .فرمائيدتاريخ سند را مشخص  -2
تنظيمات  كنيم، بايد توجه داشت كه مبناهاي سند بر اساس مبناي سند را برابر خريد داخلي انتخاب مي -3

 شود كانفيگ نمايش داده مي

 

 مرحله دوم برگشت به خريد 16تصوير

  مرحله سوم

عنوان مبناي (با انتخاب مبناي خريد داخلي، در قلم سند عنوان ستون شماره عطف به خريد داخلي -1
 .يابد تغيير مي) انتخاب شده

 .آنرا باز نمائيد گر انتخابو دوبار كليك بر روي اين خانه  -2
 .دده نمايش ميرا اند  ثبت شدهشما ست اسناد خريدي كه در انبار و با فروشنده انتخاب شده ليسيستم،  -3
 .اد مد نظر خود را انتخاب كرده و كليد تائيد در پائين فرم را بزنيدسند و يا اسنليست از  -4
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I. توانيد كليد اسناد سالهاي  در صورتي كه بخواهيد اسناد سال قبل را براي مبنا انتخاب كنيد مي
را بزنيد و با زدن همين كليد نيز  Ctrl+Uقبل در پائين فرم انتخاب سند را بزنيد و يا كليد 

 .شود دوباره اسناد مربوط به سال جاري نمايش داده مي
II.  در صورتي كه تاريخ سند خريد مبناي منتخب بزرگتر از تاريخ درج شده ما باشد، سيستم با

  .گيرد دادن پيغامي جلوي كار كاربر را مي
با انتخاب سند مورد نظر سيستم اطالعات مربوط كاال، واحد  سنجش و مقدار مانده آن سند را در قلم  -5

 .كند سند برگشت به خريد وارد مي
 .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد -6

I.  در صورتي كه مقدار سند برگشت به خريد را بيش از مقدار مانده قابل برگشت سند خريد مبنا
 .گيرد دهيم، سيستم هنگام ذخيره با دادن پيغام جلوي كار را مي تغيير

II.  عمليات ثبت اسناد خريد خارجي و برگشت به خريد خارجي دقيقا شبيه اسناد خريد داخلي و
 .كنيم ، بنابراين از ذكر مجدد آن خودداري ميباشد برگشت به خريد داخلي مي
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 مرحله سوم برگشت به خريد 17تصوير

  مصرف

   .گوئيم ميها را مصرف  مراكز هزينه  و يا پروژه ر استفاده از آن براي مصارف داخلكاال به منظو ارسال

استفاده ها  داخل مراكز هزينه و پروژهكاال در مصرف براي اسناد حواله مصرف مركز و مصرف پروژه به ترتيب 
ب از اسناد برگشت از مصرف مركز و ها به ترتي شود و براي برگشت كاالهاي ارسال از مراكز هزينه و پروژه مي

  شود برگشت از مصرف پروژه استفاده مي

از و برگشت مصرف پروژه فرمهاي همچنين و از مصرف مركز و برگشت مصرف مركز فرمهاي : 1نكته  ∗
 .فرمهاي مقابل يكديگر ناميده مي شوند، مصرف پروژه

اسناد موجودي انبار و كاهش و باعث  باشند مياسناد خروجي  مصرف پروژهو مصرف مركز  اسناد: 2نكته  ∗
موجودي انبار افزايش بوده و باعث برگشت از مصرف مركز و برگشت از مصرف پروژه اسناد ورودي 

 .خواهند شد

به دليل مجزا بودن حسابهاي آنها در حسابداري عمليات مصرف مركز از مصرف پروژه جدا كردن : 3نكته  ∗
 .باشد ميتر در موسسه پيگيري راحت و گرفتن گزارشات بهتر و 

اسناد مصرف مركز و مصرف پروژه در دو حالت بدون مبنا و بر مبناي برگ درخواست كاال از : 4نكته  ∗
اسناد برگشت از مصرف نيز در دو حالت بدون مبنا و بر مبناي مصرف مقابل ثبت  .شود انبار ثبت مي

 .شوند مي
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رف مركز با عمليات ثبت اسناد مصرف پروژه و عمليات ثبت اسناد مصرف مركز و برگشت از مص: 5نكته  ∗
برگشت از مصرف پروژه يكسان است، بنابراين در اينجا عمليات مصرف مركز و برگشت آنرا شرح 

 .دهيم مي

 

  به زبان متن و تصويربدون مبنا صدور فرم مصرف مركز 

  مرحله اول

  .ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون مصرف كليك نمائيد -1
  .كليك نمائيددوبار " حواله مصرف مركز" سپس روي آيكون  -2

  

  مرحله اول حواله مصرف مركز 17تصوير

  مرحله دوم     

 .دهنده را انتخاب نمائيد در فرم مصرف مركز انبار تحويل -1
 .براي انتخاب مصرف كننده سلكتور آنرا كليك نمائيد -2
 .روي مصرف كننده مورد نظر كليك نمائيد -3
 .بزنيدرا تائيد ف كننده انتخابي تيك براي تائيد مصر -4
 .تاريخ مصرف را وارد نمائيد -5
 .مبناي مصرف را در حالت بدون مبنا قرار دهيد -6
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  مرحله دوم حواله مصرف مركز 18تصوير

  
 مرحله سوم

 .براي انتخاب كاال سلكتور كاال را كليك نمائيد -1

 .روي كاالي مورد نظركليك نمائيد -2

 .را كليك نمائيديد تائتيك بعد از انتخاب كاال،  -3
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  مرحله سوم حواله مصرف مركز 19تصوير

  مرحله چهارم

 .مقدار آنرا وارد نمائيد، بعد از انتخاب كاال -1

 .سند را ذخيره نمائيد -2

  

  حواله مصرف مركز چهارممرحله  20تصوير
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  صدور سند مصرف مركز بر مبناي درخواست كاال از انبار

  مرحله اول

  .امپوننت اسناد انبار روي آيكون مصرف كليك نمائيدابتدا در ك -1
  .دبل كليك نمائيد" حواله مصرف مركز"سپس روي آيكون  -2

  مرحله دوم     

 .در فرم مصرف مركز انبار تحويل دهنده را انتخاب نمائيد -1
  ف كننده سلكتور آنرا كليك نمائيدبراي انتخاب مصر -2
 . دنمائيمورد نظرتان را انتخاب كننده  مصرفو 
 . تاريخ مصرف را وارد نمائيد -3
 .قرار دهيدبرابر درخواست كاال مبناي مصرف را  -4
 .يابد درخواست كاال تغيير ميبا اين كار نام ستون شماره عطف به  -5
 .نمائيدباز را ت كاال گر درخواس سند مبنا انتخاببراي انتخاب  -6
 .كليك نمائيد مورد نظر) هاي(برگ درخواستروي در ليست باز شده  -7
 .بزنيدتائيد را كليد ، ها برگهعد از انتخاب ب -8
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 مرحله سوم

 .كليد ذخيره را بزنيد، ها اسناد و تغيير مقدار سند تا سقف مانده درخواستبعد از انتخاب  -1

ان باالنس از امكگير باشد،  و تغيير مقدار آنها وقتدر صورتي كه تعداد درخواستهاي انتخابي زياد باشد  -2
 .در منوي تسهيالت گزينه باالنس موجودي را انتخاب نمائيد، موجودي استفاده نمائيد

اسنادي كه كاالهاي آنها با زدن اين گزينه مقدار اسناد انتخابي تا ميزان موجودي كاال كاهش يافته و : نكته 
 .شوند موجودي نداشته بانشد حذف مي

  .بعد از اين كار كليد ذخيره را بزنيد

  

  به زبان متن و تصويراز مصرف مركز برگشت سند صدور 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدمصرف ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  -1
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  .كليك نمائيددوبار " رسيد برگشت از مصرف مركز"سپس روي آيكون  - 2    

       
  مرحله دوم

 .را مشخص نمائيدكننده  مصرفو  گيرنده انبار تحويل -1
 .تاريخ سند را مشخص فرمائيد -2
 .كنيم انتخاب ميمصرف مركز ند را برابر مبناي س -3
عنوان مبناي (مصرف مركز، در قلم سند عنوان ستون شماره عطف به مصرف مركزبا انتخاب مبناي  -4

 يابد تغيير مي) انتخاب شده
 گر آنرا باز نمائيد بر روي اين خانه دوبار كليك و انتخاب -5
اند را  انتخاب شده شما ثبت شدهنده كن مصرفكه در انبار و با مصرف مركزي سيستم، ليست اسناد  -6

 .از ليست سند و يا اسناد مد نظر خود را انتخاب كرده و كليد تائيد در پائين فرم را بزنيد.دهد نمايش مي
با انتخاب سند مورد نظر سيستم اطالعات مربوط كاال، واحد  سنجش و مقدار مانده آن سند را در قلم  -7

 .دكن وارد مياز مصرف مركز سند برگشت 
  .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد -8

از و برگشت مصرف مركز دقيقا شبيه اسناد از مصرف پروژه و برگشت مصرف پروژه عمليات ثبت اسناد : نكته
  .باشد ميمصرف مركز 
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  توليد

گيرد كه  سيار صورت ميدهند رد و بدل كاال بين انبارها و مراكز توليدي ب در موسساتي كه عمليات توليدي انجام مي
  .شوند اين تبادل كاال توسط گروه اسناد توليد ثبت مي

اسناد دريافت از پروژه و مرجوعي به پروژه و و همچنين دريافت از توليد و مرجوعي به توليد اسناد : 1نكته  ∗
يكديگر  مقابلاسناد به صورت دو به دو اسناد گروه توليد هستند كه  ارسال به توليد و برگشت از توليد

 .هستند

افزايش و باعث  باشند ميورودي اسناد دريافت از توليد، دريافت از پروژه و برگشت از توليد اسناد : 2نكته  ∗
بوده و باعث خروجي اسناد و ارسال به توليد پروژه مرجوعي به توليد، مرجوعي به موجودي انبار و اسناد 

 .موجودي انبار خواهند شدكاهش 

است ولي ماهيت هم تمي براي ثبت دريافت از توليد و دريافت از پروژه بسيار شبيه به عمليات سيس: 3نكته  ∗
 .باشد مجزا ميبه صورت حسابداري آنها بسيار متفاوت است بنابراين عمليات ثبت آنها در سيستم 
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به توليد  مرجوعياسناد . دنشو پروژه در حالت بدون مبنا ثبت ميدريافت از و دريافت از توليد اسناد : 4نكته  ∗
 .شوند متقابل ثبت ميسند دريافت نيز در دو حالت بدون مبنا و بر مبناي و مرجوعي به پروژه 

. شود سند ارسال به توليد در دو حالت بدون مبنا و بر مبناي برگ درخواست كاال از انبار ثبت مي: 5نكته  ∗
 .شود توليد ثبت ميسند برگشت از توليد نيز در دو حالت بدون مبنا و بر مبناي ارسال به 

  بدون مبنا به زبان متن و تصويرسند دريافت از توليد صدور 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدتوليد ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  -1
 .كنيدكليك دوبار " دريافت از توليد" سپس روي آيكون  -2

  

  مرحله دوم     

 .را انتخاب نمائيد گيرندهانبار تحويل دريافت از توليد در فرم  -1
 .نمائيدباز سلكتور آنرا  مركز توليديبراي انتخاب  -2
 .را انتخاب و تائيد نمائيد مورد نظر مركز توليدي  -3
 .را وارد نمائيدسند تاريخ  -4
 .تنظيم كنيدبدون مبنا روي گزينه را سند دريافت از توليد مبناي  -5
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 مرحله سوم

 .دبراي انتخاب كاال سلكتور كاال را كليك نمائي -1

 .روي كاالي مورد نظركليك نمائيد -2

 .بعد از انتخاب كاال، تيك تائيد را كليك نمائيد -3
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  مرحله چهارم

 .مقدار آنرا وارد نمائيد، بعد از انتخاب كاال -3

 .سند را ذخيره نمائيد -4

 

  به زبان متن و تصويرمرجوعي به توليد صدور سند 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدتوليد ون ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيك -1

 .دوبار كليك نمائيد" مرجوعي به توليد"سپس روي آيكون  - 2         

  
  مرحله دوم

 .را مشخص نمائيد مركز توليديو  دهنده انبار تحويل -1
 .نمائيدتاريخ سند را مشخص  -2
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 .كنيدانتخاب دريافت از توليد مبناي سند را برابر  -3
عنوان (دريافت از توليد لم سند عنوان ستون شماره عطف به ، در قدريافت از توليدبا انتخاب مبناي  -4

 .گر آنرا باز نمائيد بر روي اين خانه دوبار كليك و انتخاب. يابد تغيير مي) مبناي انتخاب شده
ثبت در سربرگ انتخاب شده شما مركز توليدي كه در انبار و را ي دريافت از توليدسيستم، ليست اسناد  -5

از ليست سند و يا اسناد مد نظر خود را انتخاب كرده و كليد تائيد در پائين فرم .دهد نمايش مي اند، شده
 .را بزنيد

 
 مرحله سوم

با انتخاب سند مورد نظر سيستم اطالعات مربوط كاال، واحد  سنجش و مقدار مانده آن سند را در قلم  -1
 .كند وارد ميمرجوعي به توليد سند 

 .پايان يابدكليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت  -2
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  صدور سند ارسال به توليد بدون مبنا به زبان متن و تصوير

  مرحله اول

  .كليك نمائيدتوليد ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  -1
  .دبل كليك نمائيد" ارسال به توليد"سپس روي آيكون  -2

  

  مرحله دوم     

 .ب نمائيدانبار تحويل دهنده را انتخا سند ارسال به توليددر  -1
 .نمائيدباز سلكتور آنرا مركز توليدي براي انتخاب  -2
 .مركز توليدي مورد نظر كليك نموده و كليد تائيد را بزنيدروي  -3
 .در صورت نياز مشخص نمائيدرا ارسال تاريخ  -4
 .را در حالت بدون مبنا قرار دهيدارسال به توليد مبناي  -5
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 مرحله سوم

 .ليك نمائيدبراي انتخاب كاال سلكتور كاال را ك -1

 .روي كاالي مورد نظركليك نمائيد -2

 .بعد از انتخاب كاال، تيك تائيد را كليك نمائيد -3
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  مرحله چهارم

 .بعد از انتخاب كاال، مقدار آنرا وارد نمائيد -1

 .سند را ذخيره نمائيد -2
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  به زبان متن و تصوير بر مبناي درخواست كاال از انبارارسال به توليد صدور 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدتوليد ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  -1
  .كليك نمائيددوبار " ارسال به توليدحواله " سپس روي آيكون  -2

  مرحله دوم     

 .را انتخاب نمائيدو مركز توليدي  انبار تحويل دهندهسند ارسال به توليد در  -1
 . را وارد نمائيدارسال تاريخ  -2
با اين كار نام ستون شماره عطف به .را برابر درخواست كاال قرار دهيدد ارسال به توليمبناي  -3

 .يابد درخواست كاال تغيير مي
  .ت كاال را باز نمائيددرخواسگر  براي انتخاب سند مبنا انتخاب -4
 .مورد نظر كليك نمائيد) هاي(در ليست باز شده روي برگ درخواست -5
 .يد، كليد تائيد را بزن)ها( بعد از انتخاب برگه -6
 .ها، كليد ذخيره را بزنيد تغيير مقدار سند تا سقف مانده درخواستدرصورت نياز بعد از انتخاب اسناد و  -7

  

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

http://www.softwarelabs.com


  انبار تم كتاب كار سیس                                                                                                                         83
 

   موسسھ پژوھش و آموزش ھمكاران سیستم
 

  به زبان متن و تصويرتوليد صدور سند برگشت از 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدتوليد ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  -1

  .دوبار كليك نمائيد" وليدترسيد برگشت از "سپس روي آيكون  -2     

  
  

  مرحله دوم

 .را مشخص نمائيدمركز توليدي گيرنده و  انبار تحويل -1
 .فرمائيدبتاريخ سند را مشخص   -2
، در قلم سند عنوان ستون ارسال به توليدبا انتخاب مبناي .ارسال به توليد قرار دهيدمبناي سند را برابر  -3

 .يابد تغيير مي) تخاب شدهعنوان مبناي ان(ارسال به توليدشماره عطف به 
كه در ارسال به توليدي سيستم، ليست اسناد .گر آنرا باز نمائيد بر روي اين خانه دوبار كليك و انتخاب -4

 .دهد اند را نمايش مي انتخاب شده شما ثبت شدهمركز توليدي انبار و با 
 .اد مد نظر خود را انتخاب نماييداسنازليست،سند و يا -5
 .ن فرم را كليك فرماييدكليد تائيد در پائي  -6
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  مرحله سوم

با انتخاب سند مورد نظر سيستم اطالعات مربوط كاال، واحد  سنجش و مقدار مانده آن سند را در قلم  -1
  .كند وارد ميتوليد سند برگشت از 

  .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد -2
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  ضايعات

مراكز توليدي دچار اشكال شده و اصطالحا ضايع شوند الزم است تا از  اگر كاالهائي در انبار موسسه و يا در
موجودي كاالي سالم خارج شده و به موجودي ضايعاتي اضافه شود، اين عمل از طريق اسناد ضايعات صورت 

  .گيرد مي

  :دهد سه برخورد متفاوت با رويه ضايع كردن كاالها در انبار روي مي

، مثال اگر يك عدد كاالي شودشود، همان در انبار ضايعات رسيد  ضايع مي همان كاالئي كه در انبار اصلي -1
 .شود، آنرا از انبار عادي خارج كنيم و همان را در انبار ضايعات رسيد نمائيم خراب مي) موشواره(موس

شود متفاوت از كاالي اصلي باشد، مثال اگر يك جام شيشه در انبار  كاالئي كه در انبار ضايعات رسيد مي -2
كيلو خرده شيشه  5و در انبار ضايعات مثال شود  از موجودي سالم خارج ميعادي بشكند، آن يك جام 

 .شود رسيد مي

نباشد، مثال كاالئي مانند شير در انبار اصلي به دليل فاسد شدن  يضايعاتبراي كاالي نيازي به ثبت رسيد  -3
  .كنيم ر انبار ضايعات نيز آنرا رسيد نميشود و چون ديگر نيازي به نگهداري آن نيست د حواله ضايعات مي

مربوط به انبار عادي و اسناد رسيد اسناد تحويل ضايعات و رسيد برگشت از ضايعات اسناد : 1نكته  ∗
بايد توجه شود كه موجودي انبار  .فروش ضايعات اسناد انبار ضايعاتي هستند/و بازيافت  ضايعات 

 .ضايعاتي جداي از موجودي انبار اصلي است
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و باعث و ورودي هستند خروجي و رسيد برگشت از ضايعات به ترتيب تحويل ضايعات  داسنا: 2ته نك ∗
 .دنشو موجودي انبار عادي ميو افزايش كاهش 

شوند و سند حسابداري نيز ندارند، زيرا  فروش ضايعات ريالي نمي/ اسناد رسيد ضايعات و بازيافت: 3نكته  ∗
در صورت فروش اين اقالم و يا بازيافت  .تي در انبار وجود نداردگذاري موجودي اقالم ضايعا امكان قيمت

 .شود سند حسابداري مربوط به اين عمليات در سيستم حسابداري و به صورت دستي ثبت مي

شود، سند رسيد برگشت از ضايعات با اينكه سند متقابل  تحويل ضايعات در حالت بدون مبنا ثبت مي:4نكته  ∗
در ليل اينكه قيمت كاالي برگشتي از ضايعات متفاوت از كاالي اصلي است، تحويل ضايعات است ولي بد

 .شود حالت بدون مبنا ثبت مي

شود الزاما همان كاالي تحويل ضايعات  با توجه به اينكه كاالئي كه در انبار ضايعاتي رسيد مي: 5نكته  ∗
اي كه بابت شكستن  ده شيشهمثال خر. ثبت رسيد ضايعات بر مبناي تحويل ضايعات نيز معنا نداردنيست، 

به  ،ندارد )شيشه(شود هيچ نسبت كاالئي و مقداري با كاالي اصلي كاالي شيشه در انبار ضايعاتي رسيد مي
 .شوند فروش ضايعات در حالت بدون مبنا ثبت مي/ طور كلي اسناد رسيد ضايعات و بازيافت

  به زبان متن و تصويرتحويل ضايعات صدور سند 

  مرحله اول

 .كليك نمائيد ضايعاتا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون بتدا -1
 .كليك نمائيد" تحويل ضايعات"روي آيكون سپس    -2

  
  مرحله دوم

 .فرمائيدرا مشخص ) طرف مقابل(انبار ضايعاتيانبار تحويل دهنده و  -1
 .تاريخ سند را مشخص نمائيد -2
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 .باز نمائيدگر آنرا  دوبار كليك و انتخابكد كاال روي خانه در قلم سند  -3
و كليد تائيد را كليك نظر خود را انتخاب كنيد كاالي موردتعيين شده در سربرگ، كاالهاي انبار ليست  از -4

 .فرمائيد

 
 مرحله سوم

سپس مقدار قلم را وارد نموده و و در صورت نياز براي وارد كردن اطالعات كاالي جديد به سطر بعد  -1
 .را تكرار نمائيدبراي قلم جديد همان عمليات قبلي .برويد

 .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد -2
  .گردد ثبت سند رسيد برگشت از ضايعات مشابه تحويل ضايعات است، بنابراين از مرور مجدد آن خودداري مي
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  صدور سند رسيد ضايعات به زبان متن و تصوير

  مرحله اول

 .كليك نماييد تابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون ضايعا -1
 .كليك نماييد "رسيد ضايعات"سپس روي آيكون   -2

  
  مرحله دوم

 .را مشخص فرمائيد) گيرنده انبار تحويل(انبار ضايعاتي -1
 .مركز هزينه طرف مقابل را مشخص نمائيد -2

o   ،با توجه به اينكه ممكن است كاال بر اثر ضايع شدن در مراكز هزينه نيز رسيد ضايعات شود
خواهد بود و در صورتي ) و نه انبار(ابل سند رسيد ضايعات از نوع تفصيليبنابراين طرف مق

كه بخواهيم از انبار رسيد ضايعات داشته باشيم، يك تفصيلي ساير با نام مركز هزينه انبارها 
 .كنيم تعريف مي

 .تاريخ سند را مشخص نمائيد -3
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 .ائيدگر آنرا باز نم در قلم سند روي خانه كد كاال دوبار كليك و انتخاب -4
 .نظر خود را انتخاب كنيد ت كاالهاي انبار باز شده كاالي مورداز ليس •
 .بعد از انتخاب كاال در خانه مقدار مقدار كاالي رسيد شده را مشخص نمائيد •
  .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد •

  فروش ضايعات به زبان متن و تصوير/ صدور سند بازيافت

  مرحله اول

" فروش ضايعات/ بازيافت"كامپوننت اسناد انبار روي آيكون ضايعات و سپس روي آيكون ابتدا در  •
  .كليك كنيد

  مرحله دوم

 .و طرف مقابل را مشخص نمائيد) ندهده انبار تحويل(انبار ضايعاتي •
o ص و شركتها و يا مراكز اتواند اشخ طرف مقابل بسته به نوع تفصيلي كه كاربر تنظيم نموده مي

 .ها و يا تركيبي از آنها باشد ههزينه و پروژ
 .تاريخ سند را مشخص نمائيد •
 .باشد بدون مبنا مياين سند نيز  •

  مرحله سوم

 .گر آنرا باز نمائيد در قلم سند روي خانه كد كاال دوبار كليك و انتخاب •
 .از ليست كاالهاي انبار باز شده كاالي مد نظر خود را انتخاب كنيد •
 .را مشخص نمائيدخارج شده مقدار كاالي  ،مقداربعد از انتخاب كاال در خانه  •
 .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد •

  

  اماني

   . اگر كاالهائي به نيت استرداد از شخصي دريافت كنيم و يا براي وي ارسال كنيم عمليات تبادل اماني روي داده است

  :دهد روي ميت اماني عمليات ارسال و دريافبرخورد متفاوت با در سازمانها دو 

شود، يعني  شود توسط يك حساب انتظامي نگهداري مي كاالهائي كه به صورت اماني دريافت و يا ارسال مي -1
شود و تا پايان دوره مالي بايد تكليف آنها  ارزش واقعي اين نوع كاالها به موجودي كاالي سازمان اضافه نمي

 .ناميم ن ريال ميمشخص شود، اين نوع رويه را اصطالحا اماني بدو
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شوند،  شوند با ارزش واقعي در موجودي سازمان تركيب مي كاالهائي كه به صورت اماني دريافت و يا ارسال مي -2
تشخيص اين كاالها از موجودي غيراماني ديگر ممكن نيست، در صورتي كه بخواهيم اين گونه امانيها را برگشت 

/ ناي همان قيمت اماني را برگشت دهيم تا حساب ما با شخصدهيم بايد قيمت اوليه را داشته باشيم و بر مب
اين گونه برخورد با كاالهاي اماني را اصطالحا اماني با ريال . گيرنده نيز درست باشد/ شركت امانت دهنده

 .ناميم مي

و حسابداري تواند استفاده نمايد، اين امكان در سيستم انبار  هر سازمان در هر زمان تنها از يكي از اين روشها مي
  .را انتخاب نمود) با ريال و يا بدون ريال(انبار نيز اضافه شده تا بتوان روش اماني مورد نظر

شود و در اينجا فقط به عمليات  تفاوت استفاده از اماني بدون ريال و با ريال در قسمت عمليات ريالي انبار بيان مي
 .پردازيم تعدادي اين اسناد مي

اماني و ارسال اماني مربوط به رويه اماني بدون ريال و اسناد دريافت اماني ديگران دريافت  اسناد: 1كته ن ∗
نزد ما، برگشت اماني ديگران نزد ما، ارسال اماني ما نزد ديگران و برگشت اماني ما نزد ديگران مربوط به 

 .رويه اماني با ريال هستند

ورودي هستند و و برگشت اماني ما نزد ديگران  دريافت اماني، دريافت اماني ديگران نزد مااسناد : 2نكته  ∗
اسناد ارسال اماني، ارسال اماني ما نزد ديگران و برگشت اماني  .شوند باعث افزايش موجودي انبار مي

 .دهند ديگران نزد ما خروجي بوده و موجودي انبار را كاهش مي

و همچنين ارسال اماني ما نزد ديگران و دريافت اماني ديگران نزد ما و برگشت اماني ديگران نزد ما : 3نكته  ∗
 .برگشت اماني ما نزد ديگران اسناد دو به دو اسناد مقابل هستند

 .شود در ادامه ابتدا رويه اماني بدون ريال و سپس اماني با ريال توضيح داده مي

  اماني بدون ريال

  .گردد در اين بخش رويه اماني بدون ريال تشريح مي

در دو حالت بدون مبنا و بر مبناي سند ابتداي دوره ثبت اماني و ارسال اماني اسناد دريافت : 1نكته  ∗
شود و سند اماني بدون ريال با مبناي ابتداي دوره  شوند، تنها حالت بدون مبنا به صورت دستي انجام مي مي

 .شود كه دليل آن در ادامه آمده است به صورت اتوماتيك ثبت مي
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خارج كاردكس كاال اد اماني بدون ريال قيمت ندارند تا زماني كه اين اقالم از با توجه به اينكه اسن: 2نكته  ∗
گذاري نمود، بنابراين در پايان سال مالي كه آخرين مرحله عمليات تعدادي است،  قيمتآن را توان  نشوند نمي

سبه بايد موجودي پايان دوره بدون در نظر گرفتن اقالم اماني محاسبه شود، بدين منظور براي محا
تا موجودي پايان  دهد پايان دوره سيستم به صورت صوري تمامي اقالم اماني را برگشت ميموجودي 

در ابتداي سال جديد اقالم اماني بسته شده در پايان سال دوباره توسط . گذاري باشد دوره قابل قيمت
 .يابند سيستم و به صورت سند اماني بر مبناي ابتداي دوره استقرار مي

اسب از اگر با برگشت اقالم اماني در پايان دوره موجودي كاال منفي شود، سيستم با دادن پيغام من: 3نكته  ∗
اي تنظيم كند كه با كسر اقالم دريافت اماني  كند و كاربر بايد موجودي را به گونه بستن سال جلوگيري مي

 .موجودي منفي نشود

شوند، اما در سطح طرف مقابل و كاال  ت نميسند دريافت و ارسال اماني بر مبناي يكديگر ثب: 4نكته  ∗
 4دريافت كرده باشيم و  xرا از شخص  pعدد كاالي  10شود، يعني اگر تعداد  موجودي اماني كنترل مي

عدد خواهد  6مقدار  xنزد شخص  pعدد نيز براي وي در يك تاريخ ديگر ارسال كرده باشيم، مانده كاالي 
اين مانده در  .اين كاال براي وي در مانده اماني تاثيرگذار خواهد بود بود و هر دريافت و ارسال اماني از

 .شود اسناد دريافت و ارسال اماني به كاربر نمايش داده مي

  به زبان متن و تصويردريافت اماني صدور سند 

  مرحله اول

  .كنيدكليك " دريافت اماني"و سپس روي آيكون اماني ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
  مرحله دوم

 .را مشخص نمائيد دهنده امانتو  گيرنده انبار تحويل •
 .شماره و تاريخ سند را مشخص نمائيد •

  مرحله سوم

 .گر آنرا باز نمائيد در قلم سند روي خانه كد كاال دوبار كليك و انتخاب •
 .از ليست كاالهاي انبار باز شده كاالي مد نظر خود را انتخاب كنيد •
 .كليد ذخيره را بزنيدا وارد نموده و براي ثبت سند مقدار مورد نظر ر •
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  مرحله چهارم

با ثبت سند سيستم مانده اماني طرف مقابل سند براي كاالي قلم را در گوشه سمت چپ پائين فرم اماني  •
 .دهد نمايش مي

 .كنيم ميداري رويه ثبت سند دريافت و ارسال اماني شبيه به هم است بنابراين از ذكر سند ارسال اماني خود

  اماني با ريال

  .گردد در اين بخش رويه اماني با ريال تشريح مي

مثل خريد و (هاي سيستم انبار رويه ثبت اسناد اماني بدون ريال شبيه ثبت ساير رسيد و حواله: 1نكته  ∗
داده  باشد، البته در اين حالت نيز مانده اماني تنها براي نمايش به كاربر و نه براي كنترل نمايش مي) مصرف

 .شود مي

 :مبناهاي زير براي اسناد اماني متصور است: 2نكته  ∗

o شود در حالت بدون مبنا و برمبناي رسيد موقت صادر مي: دريافت اماني ما نزد ديگران. 

o در حالت بدون مبنا و برمبناي دريافت اماني ما نزد ديگران صادر : برگشت اماني ما نزد ديگران
 .شود مي

o  در حالت بدون مبنا و برمبناي برگ درخواست كاال از انبار صادر : نزد ماارسالي اماني ديگران
 .شود مي

o در حالت بدون مبنا، برمبناي رسيد موقت و ارسالي اماني ديگران نزد  :برگشت اماني ديگران نزد ما
 .شود ما صادر مي

يافت اماني ديگران نزد ما و عمليات صدور سند براي اسناد اماني با ريال شبيه به هم است بنابراين ثبت سند در
 .شود برگشت آن در ادامه تشريح مي

 به زبان متن و تصويرديگران نزد ما صدور سند دريافت اماني 

  مرحله اول

" ديگران نزد ما دريافت اماني"ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون اماني و سپس روي آيكون  •
  .كليك كنيد
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  مرحله دوم

 .دهنده را مشخص نمائيد نده و امانتگير انبار تحويل •
 .شماره و تاريخ سند را مشخص نمائيد •
 .مبناي سند را برابر بدون مبنا تعيين نمائيد •

  مرحله سوم

 .گر آنرا باز نمائيد در قلم سند روي خانه كد كاال دوبار كليك و انتخاب •
 .فرمائيدانتخاب  از ليست كاالهاكاالي مورد نظر خود را  •
 .را وارد نموده و براي ثبت سند كليد ذخيره را بزنيد مقدار مورد نظر •

  صدور سند برگشت اماني ديگران نزد ما به زبان متن و تصوير

  مرحله اول

" برگشت اماني ديگران نزد ما"ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون اماني و سپس روي آيكون  •
  .كليك كنيد

  مرحله دوم

 .را مشخص نمائيد ندهگير امانتدهنده و  انبار تحويل •
 .شماره و تاريخ سند را مشخص نمائيد •
  .مبناي سند را برابر دريافت اماني ديگران نزد ما قرار دهيد  •

  مرحله سوم

با انتخاب مبناي ارسال به توليد، در قلم سند عنوان ستون شماره عطف به دريافت اماني ديگران نزد ما  •
 .يابد تغيير مي) عنوان مبناي انتخاب شده(

 .گر آنرا باز نمائيد بر روي اين خانه دوبار كليك و انتخاب •
شما ثبت منتخب تفصيلي كه در انبار و با از نوع دريافت اماني ديگران نزد ما سيستم، ليست اسناد  •

 .دهد اند را نمايش مي شده
 .كليد نمائيدرا سند و يا اسناد مد نظر خود را انتخاب كرده و كليد تائيد در پائين فرم ياد شده از ليست  •
با انتخاب سند مورد نظر سيستم اطالعات مربوط كاال، واحد  سنجش و مقدار مانده آن سند را در قلم  •

 .كند سند برگشت از توليد وارد مي
 .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد •

  .ثبت سند ارسال اماني ما نزد ديگران و برگشت آن نيز مانند رويه باالست

  شفرو
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عمليات فروش با  .تحويل كاال به مشتريان به منظور دريافت عوض آن به صورت نقدي و يا غيرنقدي فروش نام دارد
شود كه براي ثبت خروج كاال از انبار از سند تحويل فروش و براي  ارسال كاالي براي مشتري از انبار كامل مي

  .كنيم وش استفاده ميبرگشت كاالهاي فروخته شده به مشتري از رسيد برگشت از فر

 .باشد سند برگشت از فروش سند متقابل سند تحويل فروش مي: 1نكته  ∗

 .باشد سند تحويل فروش سند خروجي و رسيد برگشت از فروش سند ورودي مي: 2نكته  ∗

شود، در حالت مبناي  سند تحويل فروش در دو حالت بدون مبنا و بر مبناي فروش داخلي ثبت مي: 3نكته  ∗
شود و يا به  نيز سند يا به صورت دستي بر مبناي حواله فروش سيستم فروش صادر مي فروش داخلي

 .شود صورت اتوماتيك بر اثر ثبت فاكتور فروش در سيستم فروش ايجاد مي

رسيد برگشت از فروش در سه حالت بدون مبنا، برمبناي تحويل فروش و بر مبناي برگشت فروش : 4نكته  ∗
فروش نيز يا به صورت دستي بر مبناي مجوز برگشتي سيستم فروش  در حالت برگشت .شود ثبت مي

 .شود شود و يا به صورت اتوماتيك به دليل ثبت فاكتور برگشتي در سيستم فروش صادر مي صادر مي

اسناد فروشي كه به صورت اتوماتيك و بر اثر ثبت فاكتور و يا فاكتور برگشتي سيستم فروش ثبت : 5نكته  ∗
 .شوند سند مبنا حذف مي شوند، تنها با حذف

  بدون مبنا به زبان متن و تصويرتحويل فروش صدور سند 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدفروش ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
  .دوبار كليك كنيد" تحويل فروش"سپس روي آيكون  •

  مرحله دوم     

 .را انتخاب نمائيد دهنده انبار تحويلتحويل فروش در  •
 .سلكتور آنرا باز نمائيدمشتري نتخاب براي ا •
 .مورد نظر كليك كنيدمشتري روي  •
 .بزنيدرا تائيد انتخابي تيك مشتري براي تائيد  •
 .را وارد نمائيدخروج كاال تاريخ  •
  .را روي گزينه بدون مبنا تنظيم كنيدتحويل فروش مبناي سند  •

 مرحله سوم
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 .براي انتخاب كاال سلكتور كاال را كليك نمائيد •

 .ي كاالي مورد نظركليك نمائيدرو •

  .بعد از انتخاب كاال، تيك تائيد را كليك نمائيد •

  مرحله چهارم

 .مقدار آنرا وارد نمائيد، بعد از انتخاب كاال •

  .سند را ذخيره نمائيد •

  به زبان متن و تصويررسيد برگشت از فروش بر مبناي تحويل فروش صدور 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدفروش ار روي آيكون ابتدا در كامپوننت اسناد انب -1

  .دوبار كليك نمائيد" رسيد برگشت از فروش"سپس روي آيكون  - 2         
  مرحله دوم

 .را مشخص نمائيدمشتري و  گيرنده انبار تحويل -6
 .شماره و تاريخ سند را مشخص نمائيد -7
 .انتخاب كنيدتحويل فروش مبناي سند را برابر  -8

  مرحله سوم

عنوان مبناي (تحويل فروش، در قلم سند عنوان ستون شماره عطف به يل فروشتحوبا انتخاب مبناي  -3
 يابد تغيير مي) انتخاب شده

 گر آنرا باز نمائيد بر روي اين خانه دوبار كليك و انتخاب -4
 .دهد اند را نمايش مي ثبت شده مشتري منتخبكه در انبار و با تحويل فروشي سيستم، ليست اسناد  -5
 .اد مد نظر خود را انتخاب كرده و كليد تائيد در پائين فرم را بزنيداز ليست سند و يا اسن -6
با انتخاب سند مورد نظر سيستم اطالعات مربوط كاال، واحد  سنجش و مقدار مانده آن سند را در قلم  -7

 .كند وارد ميفروش سند برگشت از 
  .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد -8

  

  انتقال بين انبار
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كنيم،  خواهيم موجودي كاالئي را از يك انبار به انبار ديگري منتقل نمائيم از اسناد انتقال بين انبار استفاده مياگر ب
  .دهد اسناد انتقال بين انبار موجودي انبار مبدا را كاهش داده و موجودي انبار مقصد را افزايش مي

ر و رسيد انتقال بين انبارهاست كه سند اول يك اسناد انتقال بين انبار شامل حواله انتقال بين انبا: 1نكته  ∗
دهد و سند دوم ورودي است و موجودي انبار مقصد  سند خروجي است و موجودي انبار مبدا را كاهش مي

 .دهد را افزايش مي

سند حواله انتقال بين انبار در حالت بدون مبنا و سند رسيد انتقال بين انبار فقط بر مبناي حواله : 2نكته  ∗
 .شود ل بين انبار ثبت ميانتقا

تواند متفاوت از مقدار حواله انتقال بين انبار باشد ولي تاريخ  مقدار سند رسيد انتقال بين انبار نمي: 3نكته  ∗
 .تواند بزرگتر و يا مساوي تاريخ حواله انتقال بين انبار باشد رسيد انتقال مي

ان صدور اتوماتيك رسيد انتقال بين انبار توان از امك در صورت تنظيم در پيكربندي سيستم مي: 4نكته  ∗
استفاده نمود، اگر اين امكان فعال باشد سيستم بعد از صدور حواله انتقال بين انبار از كاربر درباره صدور 

 .كند كند و در صورت تائيد كاربر رسيد انتقال را به صورت اتوماتيك صادر مي سوال ميرسيد انتقال 

  به زبان متن و تصويرانبار انتقال بين صدور سند حواله 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدانتقال بين انبار ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
    .دوبار كليك كنيد" انتقال بين انبارحواله "سپس روي آيكون  •

  مرحله دوم           

 .را انتخاب نمائيد انتقال انبار مبدادر حواله تبديل  •
 .را نيز انتخاب نمائيدسپس الزم است تا انبار مقصد  •
 .را وارد نمائيدانتقال تاريخ  •
  .خواهد بودبدون مبنا انتقال نيز برابر مبناي حواله  •

 

 

 مرحله سوم 
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 .براي انتخاب كاال سلكتور كاال را كليك نمائيد •

 .روي كاالي مورد نظركليك نمائيد •

 .دهد ل باشند را نمايش ميدهد كه در هر دو انبار مبدا و مقصد فعا سيستم ليست كاالهائي را نمايش مي •

  .تيك تائيد را كليك نمائيد را انتخاب و سپس كاال •

  مرحله چهارم

 .مقدار آنرا وارد نمائيد، بعد از انتخاب كاال •

 .شويم موجودي انبار مبدا بيشتر باشد واال با پيغام كنترل موجودي مواجه ميمقدار نبايد از  •

  .سند را ذخيره نمائيد •

  به زبان متن و تصويرانتقال بين انبار بر مبناي حواله انبار انتقال بين صدور رسيد 

  مرحله اول

 .كليك نمائيدانتقال بين انبار ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
  .دوبار كليك نمائيد" انتقال بين انباررسيد "سپس روي آيكون  •

  مرحله دوم

 .را مشخص نمائيدمقصد انبار  •
 .نمائيد انبار مبدا را نيز مشخص •
 .شماره و تاريخ سند را مشخص نمائيد •
 .انتخاب كنيد انتقال بين انبارمبناي سند را برابر حواله  •

  مرحله سوم

 گر آنرا باز نمائيد دوبار كليك و انتخابانتقال بين انبار در قلم سند و در ستون حواله  •
 .دهد را نمايش مي مقصد از انبار مبدا به انبارثبت شده انتقال بين انبار سيستم، ليست اسناد  •
 .از ليست سند مد نظر خود را انتخاب كرده و كليد تائيد در پائين فرم را بزنيد •
 .كند سيستم كاال و مقدار آنرا در سند وارد مي •
 .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد •
 
  

  حواله تحويل دارائي ثابت
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ارائي ثابت با ساير انواع كاال، براي استفاده از نوع كاالها در مراكز با توجه به اختالف رويه ارسال كاالهاي از نوع د
هاي استفاده  كنيم، اين سند تنها براي ارسال دارائي هزينه از سندي خاص به نام تحويل دارائي ثابت استفاده مي

  موجود در انبار براي مراكز هزينه كاربرد دارد، ) اصطالحا آكبند(نشده

ويل دارائي ثابت آن است كه براي ارسال هر كاال حتما بايد مشخص كنيم كه اين كاال ويژگي سند تح: 1نكته  ∗
 .از محل كدام رسيد ارسال شده است، اين موضوع براي استخراج قيمت حواله تحويل دارائي ثابت است

 .شوند در اين سند تنها كاالهاي از نوع دارائي ثابت مشاهده مي: 2نكته  ∗

ائي ثابت برگشت ندارد و در صورتي كه يك قلم دارائي ثابت به اشتباه به مراكز حواله تحويل دار :3نكته  ∗
 .هزينه ارسال شود بايد سند آن حذف شود

انبار دارائي ثابت در سند تحويل دارائي ثابت يك سند خروجي است كه موجب كاهش موجودي : 4نكته  ∗
 .شود مي

ا و بر مبناي برگ درخواست كاال از انبار ثبت سند تحويل دارائي ثابت در دو حالت بدون مبن :.5نكته  ∗
 .شود مي

  بدون مبنا به زبان متن و تصويردارائي ثابت تحويل حواله صدور 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدل و دارائيها امواابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
  .دوبار كليك كنيد" دارائي ثابتتحويل "سپس روي آيكون  •

  مرحله دوم            

 .دهنده را انتخاب نمائيد در تحويل فروش انبار تحويل •
 .سلكتور آنرا باز نمائيدگيرنده  تحويلبراي انتخاب  •
 .كليك كنيدرا انتخاب و تيك تائيد را مركز هزينه مورد نظر  •
 .را وارد نمائيدتحويل تاريخ  •
 .را روي گزينه بدون مبنا تنظيم كنيددارائي ثابت مبناي سند تحويل  •

  
 مرحله سوم
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 .براي انتخاب كاال سلكتور كاال را كليك نمائيد •

 .روي كاالي مورد نظركليك نمائيداز ليست كاالهاي از نوع دارائي ثابت  •

  .بزنيدبعد از انتخاب كاال، تيك تائيد را  •

  مرحله چهارم

 .مقدار آنرا وارد نمائيد، بعد از انتخاب كاال •

 .شماره رسيد را باز نمائيدگر  رسد، انتخاب ائي ميبعد از انتخاب كاال نوبت به تعيين رسيد مبناي دار •

 .از ليست رسيدهاي مرتبط با كاال كه داراي مانده هستند رسيد مورد نظر را انتخاب نمائيد •

 .دقت شود كه مقدار سند نبايد بيشتر از مانده رسيد منتخب باشد •

  .سند را ذخيره نمائيد •

  تبديل كاال

بداليلي ممكن است نياز باشد به دليل تبديل كاالئي به كاالئي ديگر بخواهيم با ثبت سندي موجودي كاالي اول را 
تبديل كاال ممكن كنيم،  كاهش اده و موجودي دومي را افزايش دهيم، در اين شرايط از اسناد تبديل كاال استفاده مي

  .باشد.. .شتباه در ثبت واست بدليل تغيير ماهيت كاال به خاطر نگهداري آن، ا

اسناد تبديل شامل حواله تبديل كاال براي كم كردن موجودي كاالي اول و رسيد تبديل كاال براي : 1نكته  ∗
 .باشد اضافه كردن موجودي كاالي دوم مي

سند حواله تبديل كاال به صورت بدون مبنا و رسيد تبديل كاال تنها بر مبناي حواله تبديل كاال ثبت : 2نكته  ∗
شود كه به  كيفي سيستم كنترل كيفيت نيز ثبت ميالبته حواله تبديل كاال بر مبناي برگ تائيد و رد  .شود مي

 .شود دليلي پيچيدگي رويه از ذكر آن در اينجا خودداري مي

بر خالف ساير اسناد مبنادار در ثبت رسيد تبديل بر مبناي حواله تبديل كاال چون ماهيت كاال تغيير : 3نكته  ∗
 .شود اما تاريخ ثبت رسيد تبديل بايد دقيقا برابر تاريخ حواله تبديل كاال باشد ته است مقدار كنترل نميياف

 

  

  به زبان متن و تصويرحواله تبديل كاال صدور سند 

  مرحله اول
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  .كليك نمائيدكاال تبديل ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
  .ر كليك كنيددوبا" حواله تبديل كاال"سپس روي آيكون  •

  مرحله دوم           

 .دهنده را انتخاب نمائيد انبار تحويلحواله تبديل كاال در  •
 .گيرد اين سند طرف مقابل ندارد با توجه به اينكه گردش در سطح كاال صورت مي •
 .كاال را وارد نمائيدتبديل تاريخ  •
  .گزينه بدون مبنا تنظيم كنيدبرابر را حواله تبديل كاال مبناي  •
 وممرحله س        

 .براي انتخاب كاال سلكتور كاال را كليك نمائيد •

 .روي كاالي مورد نظركليك نمائيد •

  .بعد از انتخاب كاال، تيك تائيد را كليك نمائيد •

  مرحله چهارم       

 .مقدار آنرا وارد نمائيد، بعد از انتخاب كاال •

  .سند را ذخيره نمائيد •

  متن و تصوير به زبانحواله تبديل كاال بر مبناي تبديل كاال صدور رسيد 

  مرحله اول

 .كليك نمائيدتبديل كاال ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
  .دوبار كليك نمائيد" تبديل كاالرسيد "سپس روي آيكون  •

  مرحله دوم

 .گيرنده را مشخص نمائيد انبار تحويل •
 .شماره و تاريخ سند را مشخص نمائيد •
 .خاب كنيدانتحواله تبديل كاال مبناي سند را برابر  •

  مرحله سوم

 گر آنرا باز نمائيد دوبار كليك و انتخابو در ستون حواله تبديل كاال در قلم سند  •
 .دهد را نمايش ميسند  سربرگتبديل كاالي ثبت شده در انبار سيستم، ليست اسناد  •
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 .از ليست سند مد نظر خود را انتخاب كرده و كليد تائيد در پائين فرم را بزنيد •
 .اب سند مبنا، با دوبار كليد در خانه كد كاال، كاالي مبدل شده را انتخاب نمائيدبعد از انتخ •
 .بعد از انتخاب كاالي مبدل شده، مقدار سند را وارد نمائيد •
 .كليد ذخيره را بزنيد تا عمليات ثبت پايان يابد •
آيد  به حساب مي رسيد شدهبدون توجه به مقدار رسيد تبديل، بعد از ذخيره سند ديگر سند حواله تبديل  •

 شود و ديگر براي ثبت رسيد تبديل ديگري مشاهده نمي

  
  رسيد موقت

شود نبايد جزء موجودي قطعي موسسه به حساب آيد و تا رد كردن مرحله خاصي  گاهي كاالئي كه وارد انبار مي
تائيد شود، در اين شرايط  نبايد در سازمان مورد استفاده قرار بگيرد، مثال خريدي كه مبلغ و يا كيفيت كاالي آن بايد

كنيم، اسناد موقت اسنادي هستند كه روي موجودي تعدادي و ريالي تاثير ندارند و تنها  از اسناد موقت استفاده مي
  .دهند ورود و خروج كاال به موسسه را نمايش مي

ته باشيم، به اينكه ورود و خروج موقت هر كاالئي به هر دليلي به انبار را تحت كنترل داشبراي : 1نكته  ∗
 .كنيم صورت كلي از رسيد موقت عمومي و برگشت رسيد موقت عمومي استفاده مي

را رسيد موقت عمومي حكم يك رسيد موقت و برگشت رسيد موقت عمومي حكم يك حواله موقت : 2نكته  ∗
 .دارد

شود،  يرسيد موقت عمومي در حالت بدون مبنا و بر مبناي برگ ارسال سيستم تداركات ثبت م :3نكته  ∗
 .شود برگشت رسيد موقت عمومي نيز در حالت بدون مبنا و بر مبناي رسيد موقت عمومي ثبت مي

امكان با توجه به اينكه در بعضي موارد موجودي موقت براي قطعي شدن نياز به تائيد خاص دارد، : 4نكته  ∗
د موقت را بازرسي و سپس تواند رسي بازرسي و تائيد روي اين سند اضافه شده است، بدين ترتيب كاربر مي

در اين شرايط تا زماني كه موجودي موقت تائيد نشود امكان استفاده از آن رسيد موقت . تائيد و يا رد نمايد
 .در ساير رسيدهاي انبار وجود ندارد

  به زبان متن و تصويررسيد موقت عمومي صدور سند 

  مرحله اول

  .كليك نمائيدموقت  اسنادابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
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  .دوبار كليك كنيد" رسيد موقت عمومي"سپس روي آيكون  •

  مرحله دوم 

 .مبدا را انتخاب نمائيد رسيد موقت باز شده انباردر  •
تواند هر نوع تفصيلي باشد، بسته به رسيد  اين طرف مقابل مي .سپس طرف مقابل سند را مشخص كنيد •

 .وقت ثبت كنيمخواهيم بر مبناي رسيد م انباري كه مي
 .را وارد نمائيدرسيد موقت تاريخ  •
  .تنظيم فرمائيدنيز برابر بدون مبنا سند را مبناي  •

  

 مرحله سوم

 .براي انتخاب كاال سلكتور كاال را كليك نمائيد •

 .روي كاالي مورد نظركليك نمائيد •

  .كاال را انتخاب و سپس تيك تائيد را كليك نمائيد •

  مرحله چهارم

 .ال، مقدار آنرا وارد نمائيدبعد از انتخاب كا •

 .سند را ذخيره نمائيد •

  مرحله پنجم

 .براي ثبت اطالعات بازرسي روي قلمي كه قصد بازرسي آنرا داريد راست كليك نمائيد •

 .را انتخاب نمائيد) بازرسي(گزينه اطالعات تكميلي •

 .زنيم و كليد تائيد را مي يمكن از بين گزينه تائيد و رد گزينه مورد نظر خود را انتخاب ميدر فرم باز شده  •

 .ذخيره نمائيددوباره سند را فرم را بسته و  •

•  

  به زبان متن و تصويربرگشت رسيد موقت عمومي صدور 

  مرحله اول

 .كليك نمائيداسناد موقت ابتدا در كامپوننت اسناد انبار روي آيكون  •
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 .دوبار كليك نمائيد" موقت عموميرسيد برگشت "سپس روي آيكون  •
  

  دوممرحله 

 .را مشخص نمائيددهنده  تحويلانبار  •
 .باشد طرف مقابل را مشخص نمائيد، اين طرف مقابل نيز مانند طرف مقابل رسيد موقت عمومي مي •
 .شماره و تاريخ سند را مشخص نمائيد •
 .انتخاب كنيدبدون مبنا مبناي سند را برابر وضعيت  •

  مرحله سوم

 .را باز نمائيد با دوبار كليد در خانه كد كاال ليست كاالها •
 كاالي مد نظر خود را انتخاب نمائيد و كليد تائيد در پائين فرم را بزنيد •
 .مقدار مورد نظر خود را وارد نموده و كليد ذخيره را بزنيد •
  .باشد سند برگشت رسيد موقت عمومي داراي امكان بازرسي نمي •

  درخواست كاال از انبار

در توان خروج كاال از انبار را منوط به اجازه واحدهاي خاص  بار مياندر كاال موجودي به منظور مديريت صحيح 
در واقع هر خروجي بايد بر اساس يك مجوز صورت بگيرد كه در سيستم انبار و حسابداري انبار موسسه نمود، 

  .فرمي با نام برگ درخواست كاال از انبار در براي اين موضوع در اختيار كاربران قرار داده شده است

 جخروكند، اين  برگ در خواست كاال از انبار مجوزي است كه اجازه خروج كاال از انبار را صادر مي: 1 نكته ∗
تواند براي ثبت اسناد حواله مصرف مركز، حواله مصرف پروژه، تحويل دارائي ثابت، ارسال اماني و  مي

رت بگيرد، هر كدام از اين خواهد صو بسته به اينكه مصرف براي صدور كدام سند مي .ارسال به توليد باشد
 .ناميم اسناد را نوع درخواست مي

در برگ درخواست كاال دو شخصيت درخواست كننده و مصرف كننده وجود دارد، شخصيت : 2نكته  ∗
نياز به اين كاال را در قسمتي خاص اعالم نموده و شخصيت واحدي است كه كننده نشان دهنده  درخواست

كننده همان طرف مقابل سند  فاده از آن كاال را دارد، در واقع مصرفكننده واحدي است قصد است مصرف
 .كننده نيز باشد كننده همان مصرف انبار است، ضمن اينكه در بسياري از موارد ممكن است كه درخواست
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شود و براي  هاي مراكز خزينه نمايش داده مي كننده هموارد ليست تفصيلي براي درخواست: 3نكته  ∗
مصرف مركز، مصرف پروژه، ارسال اماني، تحويل دارائي و ارسال به (نوع درخواسته به كننده بست مصرف

 .باشد تفصيلي متناسب با نوع سند مي) توليد

كاال از انبار داراي وضعيت تائيد، اختتام و ابطال است و تا زماني كه تائيد نشود برگ درخواست : 4نكته  ∗
انبار وجود نخواهد داشت، وضعيت ابطال براي جلوگيري از امكان استفاده از آن به عنوان مبناي اسناد 

از خواستهائي است كه مقداري انبار است و اختتام براي بستن دراستفاده از درخواستهاي صادر شده در 
 .آنها قبل سند خورده است

 .تائيد داراي دسترسي جداگانه استوضعيت هاي درخواست بخصوص  وضعيت: 4نكته  ∗

ريزي  تواند به صورت اتوماتيك از سيستمهاي ديگر مانند برنامه ت كاال از انبار ميبرگ درخواس: 5نكته  ∗
توان هنگام صدور درخواست بر اساس  توليد و يا حسابداري كشاورزي نيز صادر شود، ضمنا مي

 .هاي توليد نيز درخواست را صادر نمود برنامه

  به زبان متن و تصويربرگ درخواست كاال از انبار صدور 

  له اولمرح    

  .نمائيددرخواست كاال را باز ابتدا كامپوننت  •
  .كليك كنيد" برگ درخواست كاال از انبار"سپس روي آيكون  •

  مرحله دوم     

 .فرم باز شده كليد جديد را بزنيددر  •
 .تاريخ و نوع درخواست را انتخاب نمائيد •
 .كننده درخواست را مشخص نمائيد كننده و مصرف درخواست •
  .صورت نياز وارد نمائيدتوضيحات را در  •

 مرحله سوم 

 .براي انتخاب كاال سلكتور كاال را كليك نمائيد •

 .كاال را انتخاب و سپس تيك تائيد را كليك نمائيد •

 .مقدار را وارد نمائيد •

 . در صورت نياز مورد مصرف را مشخص كنيد •
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o شود مي مورد مصرف در تعيين حساب معين سند كاربرد دارد و در قسمت ريالي توضيح داده. 

  .كليد ثبت را بزنيد •

  مرحله چهارم

 .ثبت برگه درخواست تاريخ تائيد را در برگه وارد نمائيدبعد از  •

 .كليد تائيد را بزنيد •

  مرحله پنجم

در باالي سمت راست فرم را  شكل كليد فهرست در برگ درخواستبراي ورود به ليست درخواست كليد  •
 .بزنيد

 .دهد استهاي ماه جاري را نمايش ميفرض ليست درخو سيستم به صورت پيش •

 .توانيد بازه تاريخي را تغيير دهيد و دوباره كليد فهرست را بزنيد در صورت نياز مي •

  .با دوبار كليك بر روي سند دلخواه سيستم جزديات آن سند را به شما نمايش خواهد داد •

  :هاي خاص در ثبت اسناد رويه

هاي جانبي كه در ثبت اسناد وجود دارند  بت اسناد بود، در اين قسمت رويههاي عمومي ث آنچه تا كنون ذكر شد رويه
  .كنيم را نيز بررسي مي

  استفاده از فهرست اسناد

براي . بعد از ثبت اسناد الزم است تا بتوان در هر زماني اسناد مورد نظر را مشاهده نمود و يا تغييراتي در آنها داد
  .ناد را با فيلترهاي مورد نظر كاربر مشاهده نموداين كار الزم است تا بتوان فهرست اس

 ) هر سند انباري كه باشد فرقي ندارد(شويدفرم صدور سند انبار وارد براي اين كار  •

 .را بزنيد F6در باالي فرم و يا كليد  شكل كليد فهرست اسناد در سند انباركليد  •

 .شود فرم فيلتر اسناد انبار باز مي •

o عدد را در صورت نياز انتخاب نمائيدهاي مت در اين فرم گزينه. 

o باشد انتخابي، چند انتخابي و ليست مي ها به صورتي تك انتخاب اين گزينه. 

 .در صورتي كه به تركيب خاصي از شرطهاي نياز داريد روي شرط مدنظر خود كليك راست بفرمائيد •

o حالت برخورد با شرط مورد نظر خود را انتخاب نمائيد. 

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

http://www.softwarelabs.com


  انبار تم كتاب كار سیس                                                                                                                         106
 

   موسسھ پژوھش و آموزش ھمكاران سیستم
 

 .يد تا سيستم ليست اسنادي كه كه با فيلتر شما همساز هستند را نمايش دهدكليد تائيد را بزن •

در فرم نمايش داده شده ستون اول براي نمايش توضيحات سند و ستون دوم براي نمايش وضعيت ريالي  •
يعني براي تمام اقالم سند، سند حسابداري صادر شده + يعني تمام اقالم سند ريالي هستند و $ .(سند است

 ).است

مابقي ستونهاي فهرست مشخص هستند، ضمن اينكه كليدهاي باالي سند همان كليدهاي فرم صدور سند  •
شود، تنها آخرين كليد براي استخراج سند به صورت فايل  است كه از ذكر مجدد آن در اينجا خودداري مي

 .تكست است

 .پائين فرم فهرست را بزنيد در شكل كليد فيلتر در فهرست اسناددر صورت نياز به تغيير فيلتر كليد  •

 .توانيد آنرا سورت كرده و با استفاده از فيلدهاي پائين فرم فيلتر نمائيد يك ستون كليك نمائيد مياگر روي  •

  .را بزنيد Enterبراي ديدن جزئيات هر سند نيز روي آن سند ايستاده و دوبار كليك نمائيد و يا كليد  •

  ثبت سند با واحد فرعي

توانيم هنگام وارد كردن اطالعات قلم سند از اطالعات  با واحدي غير از واحد اصلي سند ثبت نمائيدم مياگر براي كاال 
  .واحد فرعي استفاده نمائيم

به عنوان يك امكان اضافي است و همواره در ثبت هر ورود و خروجي مقدار گردش به واحد فرعي : 1نكته  ∗
 . شود به واحد اصلي نگهداري مي

ند براي واحد فرعي داراي تلرانس با واحد فرعي بدون تلرانس تفاوت عملياتي ندارد و به يك ثبت س: 2نكته  ∗
 .شود صورت انجام مي

اين عمليات در تمام اسناد انبار و همچنين برگ درخواست كاال از انبار يكسان است، ضمن اينكه : 3نكته  ∗
تواند جداي از واحد سنجش سند  مي ربطي به مبنادار بودن سند نيز ندارد و واحد سنجش سند مبنادار

 .مبنايش باشد

 
 

 ثبت سند با واحد فرعي به زبان متن و تصوير

 ثبت سند به واحد فرعي: مرحله اول
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كاال در خانه واحد سنجش دوبار كليك براي ثبت سند براي كاال با استفاده از واحد فرعي، بعد از انتخاب  •
 .نمائيد

تبديل و  هاي فرعي كاال به همراه ضريب يد، سيستم ليست واحد سنجشگر خانه واحد سنجش را باز كن انتخاب •
 .دهد را نمايش مي) در صوت وجود(درصد تلورانس

با انتخاب هر واحد فرعي در پائين فرم سيستم مقدار با ضريب تبديل متغير و مقدار با ضريب تبديل ثابت را  •
 .دهد نمايش مي

o باشد ب تبديل مياين مقدار ماحصل ضرب مقدار قلم سند در ضري. 

o  اگر ارتباط واحد فرعي با واحد اصلي داراي تلرانس باشد، فيلد مقدار با ضريب تبديل متغيير قابل
 .توان مقداري در محدوده مجاز تلرانس را در آن وارد نمود ويرايش خواهد بود و مي

 .براي استفاده از واحد فرعي كليد تائيد را بزنيد •

 .كند دار واحد فرعي در قلم درج و واحد سنجش را نيز با واحد فرع عوض ميسيستم مقدار را به عنوان مق •

 .شود در گوشه پائين سمت راست فرم نيز مقدار به واحد اصلي نمايش داده مي •

 .سند را ذخيره نمائيد •

 ثبت مجدد سند به واحد اصلي: مرحله دوم

 .لي را به شما نمايش دهدگر واحد سنجش را باز نمائيد تا سيستم همان فرم قب دوباره انتخاب •

 .واحد سنجش اصلي را بزنيدكليد  •

 .توانيد سند را ذخيره كنيد سيستم دوباره واحد را برابر واحد اصلي قرار داده مي •

  

  

 

  ثبت سند با تفصيلي در سطح آيتم
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لم سند تنظيم توانيم، حساب تفصيلي را به ازاء هر ق اگر در استقرار اسناد تنظيمات الزم را انجام داده باشيم، مي
  .نمائيم، اين درشرايطي است كه بخواهيم يك سند انبار عمليات با چند طرف مقابل را ثبت نمائيم

سند الزم است، زيرا سيستم به طور  سربرگدر اين شرايط باز هم انتخاب طرف مقابل در سطح : 1نكته  ∗
 .كند سند تعيين مي سربرگفرض طرف مقابل قلم را برابر طرف مقابل  پيش

تنها براي سهولت كار  سربرگگيرد و تعيين  كليه عمليات سيستم بر اساس اطالعات قلم صورت مي: 2نكته  ∗
 .است

 .گيرد اين عمليات در تمام اسنادي كه تفصيل آنها در سطح قلم تعريف شده باشد صورت مي: 3نكته  ∗

 .پردازيم ه آن ميدهد كه در قسمت ريالي ب عين همين رويه براي حساب معين نيز روي مي: 4نكته  ∗

تنها عمليات مربوط به اين كار انتخاب فيلدي است كه دقيقا عنوان طرف مقابل سند روي آن درج : 5نكته  ∗
هاي نمايش داده شده در قلم دقيقا  شود ليست تفصيلي شده و انتخاب تفصيلي مدنظر در آن است، يادآور مي

  .سند است سربرگهاي  همان ليست تفصيلي

  ل رديابيثبت سند با عام

در شرايطي كه كاال داراي ويژگي خاصي باشد كه آن ويژگي در كنترل موجودي كاال تاثيرگذار باشد از عوامل رديابي 
كار  كنيم، مانند مدل براي كفش و يا رنگ براي پيراهن، براي آشنائي بيشتر با مفهوم عامل رديابي به كتاب استفاده مي

  .كت همكاران سيستم مراجعه فرمائيدزيرسيستم انبار شناسائي و رديابي شر

  .گردد در اينجا فقط رويه ثبت سند با عامل رديابي تشريح مي

شود و در اين اسناد عمليات تنها در سطح كاال  انتخاب عوامل رديابي در سند شامل اسناد موقت نمي: 1نكته  ∗
نوط به انجام تنظيمات الزم در برگ درخواست كاال از انبار نيز مگيرد، استفاده از اين عوامل در  صورت مي

 .پيكربندي سيستم است

 
 
 

  ثبت عامل رديابي كاال در سند به زبان متن و تصوير
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 .نمائيدگر خانه را باز  در قلم سند بعد از انتخاب كاال در خانه مقدار دوبار كليك و انتخاب •

 .داده شوددر خانه عامل رديابي دوبار كليك كنيد تا ليست عامل رديابي به شما نمايش از  •

 .عامل مورد نظر را از ليست انتخاب نمائيد و كليد تائيد را بزنيد •

 )در صورت وجود تكرار نمائيد(اين عمليات را براي عامل رديابي دوم كاال •

 .مقدار رديابي را وارد نمائيد •

 .كليد تائيد را بزنيد تا دوباره به فرم صدور سند انبار برگرديد •

  .عمليات خود را ادامه دهيد •

  ذف سندح

توانيم سند را حذف نمائيم، براي  در شرايطي كه سندي را به اشتباه ثبت كرده باشيم و يا به هر دليلي ديگري مي
  .حذف سند در منوي سند گزينه حذف را انتخاب نمائيد تا سيستم بعد از گرفتن تائيد از شما سند را حذف نمايد

 :در موارد زير كليد حذف سند غير فعال است: 1نكته  ∗

o گردد مبحث به هنگام رساني بعد از قسمت تعدادي تشريح مي(سند به هنگام شده باشد( 

o مانند رويه ثبت اتوماتيك تحويل (سند به صورت اتوماتيك از سيستم ديگري صادر شده باشد
 )فروش

 :دهد در موارد زير در حالي كه كليد حذف فعال است، سيستم اجازه حذف سند را نمي: 2نكته  ∗

o  اين سند، سند انبار ديگري صادر شده باشدبر مبناي. 

o سند ورودي باشد كه ريال داشته باشد. 

o مانند آنچه در خريد ديديم(سند اطالعات حمل داشته باشد( 

o در رسيد موقت عمومي(سند بازرسي شده باشد( 

روي قلم  توانيد با كليك راست در صورتي كه بر مبناي سند انبار ما سند ديگري صادر شده باشد مي: 3نكته  ∗
  .اند را مشاهده نمائيد سند و زدن گزينه موارد استفاده، ليست اسنادي كه بر مبناي قلم انتخابي شما ثبت شده

  تبديل كاال به اجزاء
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توانيد كه هنگام  در صورتي كه از يك كاال به اندازه موجودي نداشته باشيد و براي كاال اجزاء تعريف كرده باشيد مي
ا فروش به جاي كاال اجزاي آنرا تحويل نمائيد، مثال فرض كنيد شما كاالئي را به صورت صدور حواله مصرف و ي

توانيد با كليك  دهيد كه اين ست شامل دو كاال الف و ب است، حال كه از اين ست موجودي نداريد مي ست تحويل مي
  .از اين امكان استفاده نمائيدراست روي قلم و زدن گزينه تبديل كاال به اجزاء 

  تبديل كاال به اجزاء در سند به زبان متن و تصوير

 .بعد از انتخاب قلم كاالي اصلي روي آن كليك راست نمائيد •

 .گزينه تبديل كاال به اجزاء را انتخاب كنيد •

 .فرمولي كه قصد داريد از طريق آن كاال را تجزيه كنيد انتخاب نمائيد •

نموده و بسته به نسبت مقداري فرمول و مقدار  سيستم بر اساس فرمول كاالهاي مورد نظر را فراخواني •
 .كند كاالي اصلي در سند براي آنها مقدار درج مي

 .سند را ذخيره نمائيد •

 باالنس موجودي بعد از تبديل كاال به اجزاء در سند به زبان متن و تصوير

 .را بزنيد" كاال اجزاء –باالنس موجودي "بعد از تبديل كاال به اجزاء به منوي تسهيالت رفته و گزينه  •

سيستم در اقالم تجزيه شده اگر كاالئي موجودي نداشت آنرا حذف و اگر موجودي آن كمتر از مقدار سند  •
 .نمايد بود، آنرا تعديل مي

 .توانيد سند را ذخيره نمائيد حال مي •

  كپي از سند 

جلوگيري از تالف توانيد براي  مي در صورتي كه نياز داشته باشيد كه سندي شبيه به يكي از اسناد قبلي ثبت نمائيد،
براي اين كار در منوي سند گزينه كپي سند را زده و از فهرست اسنادي كه سيستم در اختيار . وقت، آنرا كپي نمائيد

  .گذارد، سند مد نظر خود را كپي نمائيد شما مي

توانيد با انجام تغييرات  و شما ميبا انتخاب سند سيستم كليه اطالعات آنرا به داخل فرم صدور سند انبار كپي نموده 
  .نمائيدذخيره مدنظر آنرا 
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  تكست سنددريافت از 

شود و يا قصد داريد اسنادي را به صورت دلخواه  اگر اطالعات اسناد از سيستم ديگري وارد سيستم همكاران مي
  .مائيدتوانيد از امكان دريافت از تكست استفاده ن تغيير داده و بعد درسيستم كپي نمائيد، مي

  .عمليات دريافت از تكست تنها براي اسناد بدون مبنا ممكن است: 1نكته  ∗

  .توانيد بعد از تهيه فايل تكست با فرمت مشخص، رويه زير را طي نمائيد در اين صورت مي

 .در كامپوننت اسناد انبار آيكون دريافت ار فايل تكست را انتخاب نمائيد •

را بزنيد و محل فايل تكست را براي سيستم مشخص نموده كليد  )گزينه باز كردن(در فرم عمالمت پوشه •
Open را بزنيد. 

 .دهد سيستم اطالعات سند شامل نوع، تاريخ، انبار را به شما نمايش مي •

 .را بزنيد) Ctrl+I(گزينه صدور سند تكي •

توانيد بعد  كند و مي در صورتي كه اطالعات درست باشد، سيستم فرم صدور سند انبار را براي شما باز مي •
 .از اعمال تغييرات الزم سند را ذخيره نمائيد

توانيد  در صورتي كه بخواهيد چند فايل تكست را دريافت نمائيد و يا فايل تكست شامل چندين سند باشد مي •
 .استفاده نمائيد) Ctrl+A(از گزينه صدور جمعي سند

ور سند نموده و در پايان وضعيت را در اين حالت سيستم بدون نمايش دادن اسناد به شما اقدام به صد •
 .دارد اعالم مي

  

  .گردد هنگامي رساني تشريح مي رسد در قسمت بعد عمليات به در اينجا مبحث تعدادي به پايان مي
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  فصل سوم

  :در اين فصل مي خوانيم 

Ø به هنگام رساني اسناد انبار  

  انبارها به هنگام رساني: ها فعاليت   

ü به هنگام رساني 

ü برگشت به هنگام رساني 

v    در پايان اين فصل موارد زير را فراخواهيد گرفت : تكليف 

 الزامات به هنگام رساني  •

 نيازهاي به هنگام رساني انبارها پيش •

 داليل برگشت از به هنگام رساني •

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

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

http://www.softwarelabs.com


  انبار تم كتاب كار سیس                                                                                                                         113
 

   موسسھ پژوھش و آموزش ھمكاران سیستم
 

 

  بهنگام رساني

ردش موجودي و تائيد اسناد ثبت شده براي ورود به مرحله ريالي عمليات بهنگام رساني به منظور قطعي كردن گ
اي منفي نشود و همچنين  كند كه موجودي كاال در هيچ بازه با انجام اين عمليات سيستم كنترل مي. گيرد انجام مي

  .اسناد باز حواله تبديل كاال و حواله تغيير عامل رديابي در انبار وجود نداشته باشند

آخرين تاريخ به هنگام رساني كه نشانگر : يات به هنگام رساني دو تاريخ مهم وجود دارند، يكدر عمل: 1نكته  ∗
آخرين  تاريخ قابل به هنگام رساني كه : آخرين تاريخي است كه انبار مورد نظر به هنگام شده است، دو

نبار را تا آن تاريخ به توان ا نشان دهنده آخرين تاريخي است كه در انبار مورد نظر سند انبار ثبت شده و مي
 .هنگام نمود

تواند تاريخي بين دو تاريخ فوق را براي به هنگام رساني انبار انتخاب نمايد، به شرطي كه  كاربر مي: 2نكته  ∗
 .در آن بازه سند انبار ثبت شده باشد

اريخي مجاز هر هاي ت اگر كاربر قصد انتخاب چند انبار را داشته باشد نيز تاريخ مجاز اجتماع بازه: 3نكته  ∗
آخرين و كوچكتر از بزرگترين  آخرين تاريخ به هنگام رسانيانبار خواهد بود يعني بزرگتر از كوچكترين 

 .انبارهاي منتخب تاريخ قابل به هنگام رساني

عمليات انتقال صورت گرفته " ب"به انبار " الف"در به هنگام رساني بايد دقت شود كه اگر از انبار : 4نكته  ∗
اگر بين دو انبار رفت و برگشت كاال وجود . را به هنگام نمائيم" ب"و بعد انبار " الف"بتدا بايد انبار باشد، ا

 .توان هر دو انبار را همزمان انتخاب نمود داشت نيز مي

 انجام عمليات به هنگام رساني به زبان متن و تصوير

  مرحله اول

 .ي اسناد انبار را باز نمائيددر كامپوننت عمليات كاال انبار فرم به هنگام رسان -1

 .انبار يا انبارهاي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد -2

 .تاريخ مورد نظر خود براي به هنگام رساني را انتخاب كنيد -3
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  مرحله دوم گزارشات كنترلي فرم

  .مي باشد الزم به ذكر است كه اين مرحله فقط جنبه كنترلي داشته و الزامي به انجام آن جهت به هنگام رساني ن

 .در گوشه باال سمت چپ سه آيكون وجود دارند ∗

 .كند كه موجودي هيچ كاالئي تا تاريخ انتخاب شده منفي نشده باشد آيكون اول كنترل مي -1

كند تا حواله انتقال بين انبار، حواله تبديل كاال و حواله تغيير عامل رديابي  آيكون دوم كنترل مي -2
 .انتخاب شده وجود نداشته باشد) يها(در انبار) بدون رسيد مرتبط(باز

 .دهد انتخاب شده تا تاريخ مورد نظر كاربر را نمايش مي) هاي(آيكون سوم ليست اسنادانبار -3
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 .آيكون مدنظرتان را بزنيد تا سيستم بر اساس انبار و تاريخ گزارش مورد نظر را به شما نمايش دهد ∗

  مرحله سوم به هنگام رساني

 .پائين فرم را بزنيدكليد به هنگام رساني در  -1

 .كند سيستم بعد از اعمال كنترلهاي الزم آخرين تاريخ به هنگام رساني هر انبار را به روز مي -2

  

  برگشت از بهنگام رساني

در صورتي كه نياز باشد تا در اسناد و انبارهاي به هنگام شده تغييري اعمال نمائيم الزم است تا آن انبارها را از به 
  .شود با اين عمليات دوباره امكان تغيير در اسناد براي ما فراهم مي. هنگام برگردانيم

در صورتي كه عمليات ريالي كردن اسناد صادره يك انبار صورت گرفته باشد، امكان برگشت از به : 1نكته  ∗
 .هنگام براي آن انبار ميسر نخواهد بود

يم، بايد قيمت آن رسيد را حذف نموده و در صورتي كه قصد تغيير در يك رسيد انبار را داشته باش: 2نكته  ∗
سپس اقدام به برگشت از به هنگام نمائيد زيرا در صورت داشتن ريال امكان حذف يا ويرايش سند انبار 

 .وجود نخواهد داشت
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باشد  به  تاريخ قابل برگشت به هنگام رساني تاريخي كوچكتر از آخرين تاريخ به هنگام رساني مي: 3نكته  ∗
 .بار منتخب سندي براي برگشت وجود داشته باشدشرطي كه در ان

براي چند انبار، تاريخ قابل برگشت به هنگام رساني تاريخي كوچكتر از بزرگترين تاريخ بهنگام : 4نكته  ∗
 .رساني انبارهاست

در اين حالت نيز گزارشات فهرست اسناد و كنترل اسناد در گوشه سمت چپ فرم در اختيار كاربر : 5نكته  ∗
  .هستند

  نجام عمليات برگشت به هنگام رساني به زبان متن و تصويرا

  مرحله اول باز كردن فرم

 .در كامپوننت عمليات كاال انبار فرم به هنگام رساني اسناد انبار را باز نمائيد -1

 .تب برگشت به هنگام رساني را كليك نمائيد  -2

 .مورد نظر خود را انتخاب نمائيد) هاي(انبار -3

 .اي برگشت به هنگام رساني را انتخاب كنيدتاريخ مورد نظر خود بر -4

سيستم بعد از اعمال كنترلهاي الزم آخرين تاريخ به . كليد برگشت به هنگام رساني در پائين فرم را بزنيد -5
 .كند هنگام رساني هر انبار را بروز مي
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  چهارمفصل 

  :در اين فصل مي خوانيم 

Ø كلياتي در رابطه با عمليات ريالي انبار 

Ø ت ريالي انبارعمليا 

Ø ماليات بر ارزش افزوده 

Ø گذاري اسناد عمليات عامل 

Ø عمليات حسابداري انبار  

  گذاري اسناد وارده قيمت: فعاليت اول    

ü گذاري اسناد وارده نحوه قيمت 

ü گذاري دستي داخل سند نحوه قيمت 

ü گذاري اتوماتيك داخل سند نحوه قيمت 

ü گذاري اتوماتيك در فهرست اسناد نحوه قيمت 

ü گذاري محصوالت ه قيمتنحو 

  گذاري اسناد صادره قيمت: فعاليت دوم 

ü گذاري اسناد صادره نحوه قيمت 

ü گذاري اسناد صادره فرم قيمت  

  ماليات بر ارزش افزوده: فعاليت سوم 

ü نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در اسناد انبار  

  گذاري اسناد عامل: فعاليت چهارم 

ü گذاري اسناد روشهاي عامل 

ü ص دستي حساب معينتخصي 

ü تخصيص اتوماتيك حساب معين(گذاري اتوماتيك  عامل(  
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  صدور سند حسابداري: فعاليت پنجم 

ü روشهاي صدور سند حسابداري در انبار 

ü صدور سند حسابداري داخل سند انبار 

o سند حسابداري سند انبار 

o سند حسابداري قلم سند انبار 

o سند حسابداري جزئيات ريالي قلم سند انبار 

ü ر سند حسابداري از فهرست اسنادصدو 

ü اي و تعديالت صدور سند حسابداري دوره 

ü صدور سند محصوالت 

ü ها صدور سند حسابداري اماني  

 

v    در پايان اين فصل موارد زير را فراخواهيد گرفت : تكليف 

 نحوه ريالي كردن كليه فرمهاي انبار •

 ادههاي ريالي كردن اسناد و انواع ريال قابل استف شناخت قاعده •

 شناخت نحوه تعيين حساب معين متناظر هر عمليات تعدادي انبار •

 آشنائي با نحوه صدور سند حسابداري انبار •
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  گذاري  سطوح قيمت

  :گذاري در يك موسسه محتمل است به طور كلي دو حالت قيمت

 .يك كاال در تمام انبارهاي موسسه داراي يك قيمت يكتا باشد -1

 .خود را داشته باشد يك كاال در هر انبار قيمت خاص -2

شود براي زماني است كه  گفته مي) طبقه حساب كاال(گذاري در سطح موسسه سناريوي اول كه اصطالحا به آن قيمت
شرايط تهيه كاال در انبارهاي متفاوت نزديك به هم است و قيمت كاال در انبارهاي متفاوت تفاوتي ندارد، يا زماني كه 

  .اي انبارهاي متفاوت داردسازمان برخورد يكساني با كااله

شود براي زماني است كه كاال در انبارهاي  گذاري در سطح انبار گفته مي سناريوي دوم كه اصطالحا به آن قيمت
هاي متفاوتي تهيه شده باشد و سازمان نيز قصد داشته باشد تا اين تمايز را در قيمت كاالها در نظر  متفاوت با قيمت

  .بگيرد

  .گذاري استفاده زيادي خواهيم نمود صطالح يعني سطح قيمتدر ادامه از اين ا

  گذاري رويه قيمت

به طور كلي زماني كه شما داراي يك انبار باشيد بايد موارد زير را مدنظر داشته باشيد، وقتي كاالئي به انبار وارد 
ز فاكتور خريد و يا هر تواند ا شود، اين شما هستيد كه بايد ارزش كاالي ورودي را مشخص نمائيد، اين ارزش مي

سند ديگري استخراج شده و در  سند ورودي اعمال شود، اما براي سند خروجي از آن انبار بايد قيمت خروجي 
محاسبه شود، يعني بايد با توجه به تعداد موجودي كاال و ارزش ريالي آن ارزش ريالي مقدار خارج شده محاسبه 

گذاري كاالها بايد  شما تعيين كننده قيمت نيستيد و قيمت با توجه روش قيمت بنابراين در هنگام خروج كاال ديگر. گردد
  .محاسبه شود

يعني با مقدار (گذاري اسناد ورودي به صورت دستي اين قانون در سيستم انبار همكاران نيز وجود دارد و قيمت
) گذاري هر كاال بر اساس روش قيمت(گذاري اسناد صادره توسط سيستم و قيمت) مشخص شده توسط كاربر

  . شود محاسبه مي

كند و به طور كلي  دقت شود كه در صورتي كه سندي داراي مبنا باشد ديگر قانون باال در مورد آن صدق نمي: نكته
  .شود قيمت اسناد انبار مبنا دار از مبناي آن خوانده مي
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  :انواع قيمت

اهيم داشت كه بعضا صدور سند حسابداري نيز متاثر بسته به نوع رويداد ريالي براي هر سند انواع قيمت متفاوتي خو
  ها خواهد بود، انواع كل قيمت به شرح زير هستند از اين نوع قيمت

زماني كه از قيمت واقعي كاال مطلع نباشيم و بخواهيم برآوردي از قيمت واقعي را براي كاال : قيمت برآوردي -1
و ) داخلي و خارجي(قيمت تنها در اسناد رسيد خريد كنيم اين نوع درج نمائيم از قيمت برآوردي استفاده مي

 . شود سند دريافت از پروژه استفاده مي

در صورت استفاده از قيمت استاندارد در صورتي كه از آن قيمت در صدور سند حسابداري و يا : نكته
ي به واقعي درج ها استفاده كرده باشيم، بعد از وارد كردن قيمت واقعي نوع قيمت برآورد گذاري صادره قيمت

ها و يا  گذاري صادره اگر از نرخ برآوردي سند در قيمت. شود كه تبديل نرخ برآوردي به واقعي در سند است مي
 . شود صدور سند حسابداري استفاده نكرده باشيم با وارد كردن قيمت واقعي قيمت برآوردي حذف مي

ر طول دوره مالي بخواهيم از يك قيمت ثابت نوعي قيمت برآوردي است براي زماني كه د: قيمت استاندارد -2
، اين نوع قيمت در اسناد دريافت از توليد و .مثال نرخ استاندارد خريد و يا نرخ استاندارد توليد. استفاده نمائيم

 .شود برگشت از توليد استفاده مي

 .اشدقيمت قطعي اسناد كه بايد براي كليه اسناد ورودي و خروجي وجود داشته ب: قيمت واقعي -3

اگر در اسناد ورودي قيمت واقعي به دليل استفاده در صدور سند حسابداري و يا : قيمت اصالحي -4
 . ها قابل تغيير نباشد بايد با استفاده از نرخ اصالحي آنرا تغيير داد گذاري صادره قيمت

ره همان كاال هر تغيير قيمتي روي اسناد ورودي منجر به ايجاد قيمت تعدلي روي اسناد صاد: قيمت تعديلي -5
در . شود ها روي اسناد خروجي اعمال مي گذاري صادره خواهد شد، اين تغيير قيمت با انجام عمليات قيمت

 .واقع قيمت تعديلي همان قيمت اصالي براي اسناد خروجي است

  گذاري اسناد ورودي قيمت

گذاري اسناد  دامه نحوه قيمتدر ا. شوند گذاري مي همانگونه كه گفته شد اسناد ورودي توسط خود كاربر قيمت
  :شوند ورودي تشريح مي
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  گذاري دستي قيمت

در ادامه نحوه ثبت قيمتهاي برآوردي و واقعي و اصالحي در . گذاري اسناد ورودي در باال تشريح شد روشهاي قيمت
  .شود اسناد انبار نمايش داده مي

نموده و گزينه جزئيات ريالي را انتخاب  براي مشاهده سابقه ريالي هر قلم سند روي آن راست كليك: 1نكته  ∗
 .نمائيد

در صورتي كه براي قلم قبال قيمت واقعي وارد كرده باشيم و يا كاالي قلم از نوع دارائي ثابت باشد : 2نكته  ∗
  .امكان وارد كردن نرخ برآوردي وجود نخواهد داشت

  ثبت قيمت برآوردي در اسناد به زبان متن و تصوير

  سند مرحله اول باز كردن

 .سند خريد و يا دريافت از پروژه را باز نمائيد -1

  مرحله دوم انتخاب قيمت برآوردي

با توجه به اينكه سند به هنگام شده است دو ستون نرخ با اصالحات و قيمت با اصالحات نمايش داده  -1
 .شود مي

 

 .ستون مبلغ با اصالحات يكبار كليك نمائيد عنوانروي  -2

 .يابد برآوردي و مبلغ برآوردي تغيير ميعنوان دو ستون باال به نرخ  -3

 

 .نرخ و يا مبلغ مورد نظر خود را وارد نمائيد -4
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o كند، مثال اگر  با وارد كردن هر كدام از اين فيلدها فيلد ديگر نيز با توجه به مقدار قلم سند تغيير مي
شود و با وارد  تنظيم مي 500مبلغ نيز برابر  50عدد باشد با وارد كردن نرخ  10تعداد قلم سند 

 .شود تنظيم مي 40نرخ برابر  400كردن مبلغ 

 .سند را ذخيره نمائيد -2

  ثبت قيمت واقعي در اسناد به زبان متن و تصوير

  مرحله اول باز كردن سند

 .سند انبار مورد نظر را باز نمائيد -3

  مرحله دوم وارد نمودن قيمت

د تا عنوان دو ستون نرخ و مبلغ با اصالحات به نرخ و روي خانه مبلغ با اصالحات دوبار با فاصله كليك نمائي -1
  .مبلغ واقعي تغيير يابد

  .نرخ و يا مبلغ مورد نظر خود را وارد نمائيد -2

 

 .سند را ذخيره نمائيد -4

  
 

  ثبت قيمت واقعي به همراه اطالعات خريد در اسناد خريد داخلي به زبان متن و تصوير

  مرحله اول باز كردن سند
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 .اخلي را باز نمائيديك  فرم خريد د -5

  مرحله دوم باز كردن اطالعات خريد

روي عنوان مبلغ با اصالحات دوبار با فاصله كليك نمائيد تا عنوان دو ستون نرخ و مبلغ با اصالحات به نرخ  -1
 .و مبلغ واقعي تغيير يابد

 .گر آنرا باز نمائيد در خانه مبلغ،دوبار كليك نموده و انتخاب -2

 .نيد اطالعات زير را وارد نمائيددر فرم باز شده مي توا -3

a. شرح 

b. نرخ هر واحد يا مبلغ فاكتور 

c. هزينه حمل 

d. ها ساير هزينه 

e. تخفيف 

 .دهد با وارد شدن اين اقالم سيستم در پائين همين صفحه جمع كل را نمايش مي -4

م در صورتي كه نياز به تسهيم هزينه حمل وجود دارد مبلغ هزينه حمل را در خانه مقداري پيشنهادي تسهي -5
 .وارد نمائيد 
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در باالي صفحه، مقدار هزينه حمل را به صورت مبلغي، مقداري و يا به نسبت   با استفاده از كليد -6
 .شود نيز پر مي 3با اين عمل خانه هزينه حمل در بند . مساوي بين اقالم سند تسهيم نمائيد

 

نمائيد در قسمت سوم اين بخش  دقت داشته باشيد درصورتيكه مي خواهيد از تسهيم هزينه حمل استفاده -6
 .هزينه حمل را وارد نمائيد  نبايد

كننده  توانيد تفصيل شركت حمل اگر قصد داريد تا مبلغ هزينه حمل به تفصيل شركت خاصي سند بخورد مي -7
 .كننده وارد نمائيد را در قسمت شركت حمل

توانيد مبلغ  ده شده باشد ميپرداخت به فروشنده دا در صورتي كه مقداري از مبلغ خريد به صورت پيش -8
 .پرداخت و همچنين حساب معين آنرا در اين فرم مشخص نمائيد پيش
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توانيد در صورت نياز ميزان ماليات و  همچنين با استفاده از كليد ثبت ماليات و عوارض در پائين فرم مي -9
ه محاسبه ماليات بر نحو.(عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي كرايه حمل محاسبه كنيد

 .)شود ارزش افزوده در قسمتهاي بعدي بيان مي

 .كليد تائيد را بزنيد تا اطالعات در سند وارد شود - 10

 .كليد ذخيره را بزنيد - 11

  
 

  ثبت قيمت اصالحي در اسناد به زبان متن و تصوير

  شدبا رويه ثبت قيمت اصالحي تا حدودي متفاوت از ثبت قيمت برآوردي و واقعي مي

  مرحله اول باز كردن سند

 سند انبار مورد نظر را باز نمائيد

  مرحله دوم وارد نمودن قيمت

 .آنرا باز نمائيدگر  درخانه مبلغ با اصالحات دوبار كليد نموده و انتخاب -1
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 .در فرم باز شده تاريخ، شرح، مبلغ يا نرخ اصالحي را وارد نمائيد -2

 .فرم را تائيد نمائيد، با زدن كليد تائيد مبلغ اصالحي وارد شده و ديگر نيازي به ذخيره فرم وجود ندارد -3

 

  مرحله سوم حذف قيمت اصالحي

 .روي قلم سند كليك راست نمائيد -1

 .گزينه جزئيات ريالي را كليك نمائيد -2

 

و روي اين اصالح قيمت كليك راست از ليست جزئيات ريالي، قلم اصالحي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد  -3
 .نمائيد

 .گزينه حذف را كليك نمائيد -4
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در صورتي كه اصالح قيمت،آخرين اصالح قيمت قلم باشد و براي آن سند حسابداري صادر نشده باشد  •
 .كند سيستم آن اصالح قيمت را حذف مي

 .كند ذخيره مي براي اين مورد نيز نياز به زدن كليد ذخيره نداريد و سيستم اين عمليات را •

 

  گذاري اتوماتيك در داخل سند قيمت

نمايد، چند نوع  گذاري فرم مي گذاري اتوماتيك سيستم بنا بر قيمت انتخاب شده توسط كاربر اقدام به قيمت در قيمت
  :توان از آنها استفاده نمود گذاري اتوماتيك مي قيمت وجود دارند كه در قيمت

 كند ي ورود كاال را براي قلم سند مورد نظر ثبت ميآخرين نرخ واقع: آخرين نرخ خريد -1

 كند آخرين نرخ واقعي خروج كاال را براي قلم سند مورد نظر ثبت مي: آخرين نرخ مصرف -2

 .كند اگر براي كاال نرخ استاندارد تعريف شده باشد آنرا در سند ثبت مي: نرخ استاندارد -3

نرخ واقعي در مركز توليدي مورد نظر تعريف شده  ساخته اگر براي محصول و يا نيم: نرخ واقعي محصوالت -4
 كند باشد آن نرخ را در سند وارد مي

اگر خريد داخلي بر مبناي برگ ارسال داشته باشيم، نرخ فاكتور خريد را از : نرخ فاكتور يا قرارداد خريد -5
 .كند سيستم تداركات خوانده و در سند وارد مي

د خارجي بر مبناي برگ ارسال و با رويه سفارش خارجي داشته اگر خري: نرخ بهاي تمام شده خريد خارجي -6
  .كند باشيم، نرخ بهاي تمام شده سفارش خارجي را در سند وارد مي

گيرد، اول به ازاء هر قلم سند انبار و دوم به ازاء  گذاري اتوماتيك در داخل سند انبار به دو روش صورت مي قيمت
  .شوند ش بيان ميكليه اقالم سند، كه در ادامه هر دو رو
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  گذاري اتوماتيك قلم سند انبار به زبان متن و تصوير قيمت

  مرحله اول باز كردن سند

 .سند مورد نظر خود را باز نمائيد 

  مرحله دوم فراخوان قيمت

 .با كليك روي عنوان ستون مبلغ با اصالحات،نوع قيمت مورد نظر خود را مشخص نمائيد -1

 .گر را باز نمائيد انتخاب در خانه نرخ دوبار كليك نموده و -2

نرخ مورد نظر را انتخاب .شود در صورتي كه سابقه ريالي براي كاال موجود باشد نرخ آن نمايش داده مي -3
 .نموده و كليك تائيد را بزنيد

o هائي است كه در باال تشريح شدند مثل آخرين نرخ خريد، آخرين  منظور از سابقه ريال همان قيمت
 ...نرخ مصرف و 

 .بعد از درج قيمت مورد نظر در قلم، سند را ذخيره نمائيد - 4    

 

  گذاري اتوماتيك سند انبار به زبان متن و تصوير قيمت

  مرحله اول باز كردن سند

  .سند مورد نظر خود را باز نمائيد 
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  مرحله دوم فراخوان قيمت

واقعي وجود -ي اتوماتيكگذار برآوردي و قيمت- گذاري اتوماتيك در باالي صفحه دو كليك با عنوان قيمت -1
 .دارند

  

 

 .هاي آن باز شود بسته به نوع قيمت سند، كليد مثلث كنار آيكون مورد نظر را بزنيد تا گزينه -2

 .هاي قيمت،گزينه مدنظرخودراانتخاب نمائيد ازبين گزينه -3

o  سيستم به ازاء هر قلم سند، نوع قيمت مورد نظر را جستجو نموده و در صورت وجود براي قلم
گذاري  كند كه چه تعدادد از اقالم قيمت سيستم در پايان نيز با دادن پيغام، مشخص مي.كند ج ميدر

 .اند شده

 .هاي مدنظرتان ذخيره شوند كليد ذخيره را بزنيد تا قيمت -4

 

  مرحله سوم حذف قيمت

گذاري  كار در آيكون قيمت براي اين.توانيد آنها را حذف نمائيد اگر از قيمتهاي انتخاب شده استفاده نكرده باشيد مي-1
  .قيمت را انتخاب نمائيد" حذف"اتوماتيك مربوطه كليد
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  .كندو سپس كليد ذخيره را كليك نمائيد هاي ثبت شده را حذف مي با اين كار سيستم قيمت

  

  گذاري اتوماتيك در فهرست اسناد قيمت

ذاري چند سند به صورت همزمان نمود، براي گ توان در فهرست اسناد نيز اقدام به قيمت گذاري اتوماتيك مي در قيمت
  .اين منظور بايد موارد زير را رعايت نمود

توان رسيد خريد داخلي را با رسيد خريد  شوند بايد از يك نوع باشد مثال نمي اسنادي كه انتخاب مي -1
 .گذاري نمود خارجي همزمان قيمت

 .گذاري نمود توان قيمت اوليه را نمي اسناد انتخاب شده بايد حتما به هنگام شده باشند، اسناد ثبت -2

اسناد انتخاب شده نبايد از نوع موقت و يا صادره باشند، در اين صورت سيستم با دادن پيغام مناسب  -3
  .كند از ادامه كار جلوگيري مي

  .دهيم گذاري در فهرست اسناد را انجام مي در ادامه يك مورد قيمت

  ر به زبان متن و تصويرگذاري اتوماتيك در فهرست اسناد انبا قيمت

  مرحله اول باز كردن فهرست اسناد

  .در سند انبار با زدن كليد فهرست اسناد و انتخاب فيلتر مناسب فهرست اسناد انبار را باز نمائيد

  مرحله دوم فراخوان قيمت

 .اسناد مورد نظر را انتخاب نمائيد، در انتخاب اسناد به نكاتي كه در باال گفته شد دقت فرمائيد -1

o بسته به نوع اسناد منتخب، بايد مشخص شود) برآوردي و يا واقعي(گذاري نوع قيمت. 

 .را بزنيد) برآوردي يا واقعي(گذاري مورد نظر خود در باالي فهرست اسناد مثلث كنار آيكون قيمت -2
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 ...)آخرين نرخ خريد، آخرين نرخ مصرف و (نوع قيمت را مشخص كنيد -3

o ع نموده و در پائين صفحه به شما حجم عمليت انجام شده را به گذاري را شرو سيستم عمليات قيمت
 .دهد صورت منو بار نمايش مي

o دهد گذاري را به شما نشان مي در پايان با پيغام مناسب وضعيت قيمت. 

 

  گذاري محصوالت فرم قيمت

برگشت از توليد مربوط به توان اسناد دريافت از توليد و  گذاري ذكر شد مي عالوه بر روشهائي كه در باال براي قيمت
گذاري    ناميم قيمت مي" گذاري محصوالت قيمت"ساخته و محصول را با استفاده از فرمي كه آنرا فرم كاالهاي از نوع نيم

  .نمود

گذاري واقعي، در ادامه اين دو  گذاري استاندارد و قيمت توان انجام داد، قيمت گذاري را مي در اين فرم دو نوع قيمت
  .شوند ن ميمفهوم بيا

  استانداردپذيري

استانداردپذيري مفهومي براي كنترل بهتر عمليات است، در اين روش با تعيين نرخ استاندارد براي اقالم حاصله از 
در پايان دوره ميزان اختالف نرخ واقعي آن اقالم را با نرخ استاندارد ) مثل خريد و يا توليد(يك عمليات سازمان

  .نيم ميزان انحراف از برنامه را مشخص نمائيمكنيم تا بتوا محاسبه مي

شود و  همانگونه كه در قسمت اطالعات پايه بيان شد در سيستم، استانداردپذيري در سطح طبقه حساب مشخص مي
توان براي آن نرخ استاندارد تعريف نمود و كليه عمليات ورود و خروج  در صورتي كه كاالئي استاندارپذير باشد مي

  .اندارد ثبت نمودرابا نرخ است
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هاي مختلف  توان در دوره ساخته نرخ استانداردداشته باشيم مي در صورتي كه براي كاالهاي از نوع محصول و نيم
  .نرخ استاندارد را براي كاالها تعريف نمود و در پايان دوره با وارد نمودن نرخي واقعي انحرافات را محاسبه نمود

گذاري واقعي تنها يك بار در طي سال مالي انجام  تاندارد به دفعات و قيمتگذاري اس در اين فرم قيمت: 1نكته  ∗
 .گيرد مي

توان قيمت استاندارد براي اسناد تخصيص داد اين فرم است و در جاي ديگر و يا به  تنها جائي كه مي: 2نكته  ∗
 .توان قيمت استاندارد را به اسناد تخصيص داد صورت دستي نمي

گذاري در فرم  ال براي اسناد توليد قيمت واقعي وارد كرده باشيم، ديگر امكان قيمتدر صورتي كه قب: 3نكته  ∗
 .توان قيمت واقعي را در اين فرم به اسناد تخصيص داد رود و نمي گذاري محصوالت از ميان مي قيمت

  

  گذاري محصوالت به زبان متن و تصوير گذاري استاندارد در فرم قيمت قيمت

 .ال را باز نمائيدكامپوننت حسابداري كا -1

  .گذاري محصوالت را بزنيد آيكون فرم قيمت -2
 .دهد سيستم ليست طبقات حساب استانداردپذير را به شما نمايش مي.در باالي فرم تب استاندارد را بزنيد -3
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 .طبقه مورد نظر خود را انتخاب نمائيد -4

ت از فروش به هنگام شده در صورتي كه در اين طبقه اسناد دريافت از توليد، برگشت از توليد و برگش -5
توانيد  شمامي.دهد وجود داشته باشند، سيستم بازه زماني اولين سند تا آخرين سند را به شما نمايش مي

 .تاريخ را در اين بازه تغيير دهيد

 .گذاري را بزنيد كليد قيمت -6

 

  گذاري محصوالت به زبان متن و تصوير گذاري استاندارد در فرم قيمت حذف قيمت 

 .گذاري را بزنيد رگشت قيمتكليد ب -1

 .دهد گذاريهاي انجام شده براي طبقه را نمايش مي سيستم ليست قيمت -2

 .توانيد اقدام به حذف قيمت نمائيد گذاري مي از آخرين قيمت"برگشت قيمت گذاري"با زدن كليد -3
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  گذاري محصوالت به زبان متن و تصوير گذاري واقعي در فرم قيمت قيمت

  .گذاري محصوالت را كليك نمائيد سابداري كاالآيكون قيمتدركامپوننت ح -1
 .در باالي فرم تب نرخ واقعي را بزنيد -2

 .طبقه مورد نظر خود را انتخاب نمائيد.دهد سيستم ليست كليه طبقه حسابها را به شما نمايش مي -3
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هنگام شده  در صورتي كه در اين طبقه اسناد دريافت از توليد، برگشت از توليد و برگشت از فروش به -4
توانيد  دهد شمامي وجود داشته باشند، سيستم بازه زماني اولين سند تا آخرين سند را به شما نمايش مي

 .تاريخ را در اين بازه تغيير دهيد

 .گذاري را بزنيد كليد قيمت -5

o  در صورتي كه كاال در مركز هزينه توليدي قيمت واقعي نداشته باشد، سيستم پيغام مناسب را به
 .دهد ميكاربر 

 

  حذف قيمتگذاري واقعي محصوالت به زبان متن و تصوير

 .گذاري را بزنيد كليد برگشت قيمت -1

 .دهد گذاري انجام شده براي طبقه را نمايش مي قيمت سيستم -2

 .گذاري را انجام دهيد توانيد برگشت از قيمت گذاري انجام گرفته مي براي قيمت -3
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  گذاري اسناد صادره قيمت

گذاري اسناد  بر خالف قيمت. گذاري اسناد صادره را انجام داد توان قيمت ها مي گذاري وارده عمليات قيمتبعد از انجام 
گذاري اسناد  ها تنها در يك فرم با نام قيمت گذاري صادره گرفت، قيمت ورودي كه به روشهاي متنوعي صورت مي

  .شوند ذاري ميگ گيرد، در اين فرم اسنادوارده مبنادار نيز قيمت صادره صورت مي

  .گذاري را نيز با هم مرور نمائيم ها بايد روشهاي قيمت گذاري صادره اما براي آشنائي بيشتر با قيمت

  :گذاري وجود دارد به طور كلي در سيستم سه روش قيمت

 . باشد بر طبق اين روش نرخ يك واحد برابر تقسيم ارزش ريالي بر تعداد اقالم مي: ميانگين -1

همان اولين صادره از اولين وارده است و بر طبق آن نرخ اولي واحد خروجي برابر نرخ اين روش : فايفو -2
 .اولين واحد ورودي خواهد بود

اين روش براي كاالهاي از نوع دارائي ويژه كاربرد دارد و بر طبق آن نرخ هر واحد كاال بايد : شناسائي ويژه -3
  .شود محل آن خارج ميبرابر نرخ هر واحد رسيد كاالئي باشد كه اين كاال از 
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گذاري شده  گذاري يك سند صادره بايد حتما تمامي اسناد وارده تا تاريخ آن سند قيمت براي قيمت: نكته ∗
  .باشند

  گذاري اسناد صادره به زبان متن و تصوير قيمت

  ها گذاري صادره مرحله اول باز كردن فرم قيمت

 .كامپوننت حسابداري كاال را باز نمائيد -1

 .گذاري اسناد صادره را بزنيد يمتآيكون فرم ق -2

  گذاري مرحله دوم انتخاب كاال و قيمت

و يا ) گذاري در سطح انبار براي قيمت(گذاري، سيستم ليست انبارها با باز كردن فرم بسته به سطح قيمت -3
 .دهد را نمايش مي) -موسسه-گذاري در سطح طبقه حساب براي قيمت(طبقات حساب

 .را بزنيد) بقه حسابط(كنار نام هر انبار+ كليد  -4

كه سند صادره به هنگام شده دارند را به شما نمايش داده و ) طبقه حساب(سيستم ليست كاالهاي آن انبار -5
 .دهد گذاري را به شما نمايش مي گذاري و همچنين آخرين تاريخ قابل قيمت تاريخ آخرين قيمت

 .ي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد)ها(كاال -6

 .گذاري را وارد نمائيد د براي قيمتتاريخ مورد نظر خو -7

 .نمايد ي منتخب شما مي)ها(كاال  كليد محاسبه را كليك نمائيد،سيستم شروع به قيمت -8

o  اگراسنادوارده يكي از كاالهاي منتخب ريالي نشده باشد سيستم با پيغامي مناسب آنرا معرفي مي
 .نمايد
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  گذاري اسناد صادره مرحله سوم برگشت از قيمت

 .گذاري را كليك نمائيد ت از قيمتتب برگش -1

 .مورد نظر را بزنيد) طبقه حساب(كنار انبار+ كليد  -2

 .ي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد)ها(كاال -3

 .شود خواهد باشد و يا شامل كليه اسناد مي مشخص كنيد كه برگشت تا تاريخ خاصي مي -4

 .كليد برگشت را بزنيد -5

) طبقه(گذاري هر انبار پايان دوره را داشته باشيد در هنگام قيمت گذاري اسناد در صورتي كه قصد قيمت: نكته ∗
تيك شامل اسناد بستن سال را نيز انتخاب نمائيد و در صورتي كه بخواهيد تنها قيمت اينگونه اسناد را حذف 

  .گذاري گزينه فقط اسناد بستن سال را انتخاب نمائيد نمائيد، در برگشت قيمت
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  هماليات بر ارزش افزود

  نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در اسناد انبار

  

  گذاري اسناد عامل

رسد،  براي صدور اسناد  هاي اسناد وارده و صادره نوبت به صدور اسناد حسابداري انبار مي بعد از محاسبه قيمت
عاملگذاري  حسابداري الزم است تا معينهاي مربوط به هر سند و هر عمليات مشخص شوند اين كار را اصطالحا

توان به صورت دستي در هر سند انجام داد و يا به صورت اتوماتيك بر  ناميم و بايد گفت اين كار را مي اسناد مي
به طور كلي جداي از ثبت دستي معينهاي . اساس تنظيمات قبلي معينهاي مشخص شده را براي سند فراخواني نمود

  :ر نظر دارداسناد براي ثبت اتوماتيك سيستم موارد زير را د
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تقريبا براي كليه عمليات انبار فرم مشخصي براي تعريف معين آن عمليات : استفاده از فرمهاي مشخص -1
داريم، و اگر كاربر حساب معين را در آنجا تعريف نمايد سيستم به صورت اتوماتيك اقدام به عاملگذاري 

 .كند سند انبار مي

ال در يك سند خاص با يك طرف مقابل مشخص معيني را تعريف اگر قبال براي يك كا: استفاده از سابقه قبلي -2
كرده باشيم و دوباره براي همان كاال، همان سند را با همان طرف مقابل بزنيم، سيستم از معين سند قبلي 

 .كند براي عاملگذاري سند جديد استفاده مي

هاي سند مبنا را لحاظ  گذاري آن معيناگر يك سند مبنادار ثبت نمائيم، سيستم براي عامل: استفاده از سند مبنا -3
 .كند مي

  فرمهاي مشخص براي تعريف حسابهاي معين

  :شوند فرم زير تعريف مي 4حسابهاي معين در 

 :فرم معرفي طبقه حساب -1

پرداخت مشخص  در اين فرم حسابهاي معين موجودي، ضايعات، حمل، انحرافات، اماني و خريد و پيش
ثل موجودي، انحرافات، حمل الزم است در اينجا تعريف شوند زيرا ديگر شود، دقت شود كه معينهائي م مي

 .امكان ثبت دستي آنها در سيستم وجود ندارد

كنيم كه مصرف هر كاال در هر تفصيل چه حساب معيني  در اين فرم مشخص مي: فرم تعريف عوامل مصرف -2
 .كند را درگير مي

تغييرپذير نيستند مثل بهاي تمام شده كاالي فروش در اين فرم حسابهاي معيني كه : فرم حسابهاي ثابت -3
 .كنيم را مشخص مي... ، واسط انتقال بين انبار و )اسناد توليد(رفته، كار در جريان ساخت

شود  در شرايطي كه يك كاال براي مصرف خاصي به يك مركز ارسال مي: فرم معرفي موارد مصرف -4
 .ن عمليات تخصيص دادتوان با تعريف موارد مصرف معين خاصي را به آ مي

  تعريف حساب معين در فرم معرفي طبقه حساب به زبان متن و تصوير

  مرحله اول باز كردن فرم معرفي طبقه حساب

 .كامپوننت كاال را باز نمائيد -1

 .آيكون تعيين طبقات وحسابها را كليك نمائيد -2
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  مرحله دوم تخصيص حساب معين

 .طبقه مورد نظر خود را انتخاب نمائيد -3

 .كه قصد تعيين آنرا داريد انتخاب نمائيد معيني -4

گر را باز نمائيد واز ليست حسابهاي معين، حساب معين مدنظر خود را انتخاب  در قسمت پائين فرم، انتخاب -5
 .نمائيد و كليد تائيد را بزنيد

 .فرم را ذخيره نمائيد -6

 .ائيدبه همين ترتيب براي تمامي طبقات،تمامي معينهاي موجود را معرفي بنم: نكته ∗

 .معينهاي تخصيص داده شده در طبقات مختلف ترجيحا نبايد تكراري باشند :2نكته ∗

 .معينهاي تخصيص داده شده در طبقات را نبايد بعد از صدورسند حسابداري تغيير دهيد : 3نكته ∗
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  تخصيص حساب معين در فرم تعيين عوامل مصرف به زبان متن و تصوير

  و اعمال فيلتر امل مصرفتعيين عومرحله اول باز كردن فرم 

 .كامپوننت حسابداري كاال را باز نمائيد -1

 .آيكون تعريف عوامل مصرف كاال را بزنيد -2

 .در فرم فيلتر باز شده فيلترهاي مدنظر خود را وارد نمائيد -3

 .كليد تائيد را كليك نمائيد -4

 

  مرحله دوم تخصيص حساب معين

 :ارتباط تفصيل و كاال تخصيص دهيد توانيد حساب معين را به دراين فرم در دو حالت مي -1

o ها را مشاهده نموده و  توانيد ليست تفصيلي در اين حالت به ازاء هر كاال مي: تفصيل>حالت كاال
 .مشخص كنيد اگر كاال براي هر تفصيلي ارسال شود چه حساب معيني بايد استفاده شود

o نمائيد و مشخص  را مشاهده ميدر اين حالت به ازاء هر تفصيلي ليست كاالها : كاال>حالت تفصيل
 .شود كنيد كه اگر هر كاال به آن تفصيلي ارسال شد چه حساب معيني استفاده مي مي
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 .باشد مي) كاال(فرض ما بر انتخاب تفصيل. از بين دو حالت باال تب مورد نظر خود را انتخاب نمائيد -2

 .دهد ها را نمايش مي)كاال(سيستم ليست تفصيلي -3

گر آنرا باز نمائيدو از ليست حسابهاي معين، حساب مورد نظر  ر كليك نموده و انتخابدر خانه معين دوبا -4
 .خود را انتخاب نمائيد

 .بازدن كليد تائيد اطالعات را دخيره نمائيد -5

 

 .كنار تفصيلي را بزنيد+ معين خاصي را ثبت نمائيد كليد ) تفصيل(در صورتي كه نياز داريد به ازاء هر كاال -6

 .توانيد حساب معين مورد نظر خود را به روش باال انتخاب نمائيد باز شده مي) تفصيلي(براي هر كاال -7
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  تعريف حساب معين در فرم معرفي حسابهاي ثابت به زبان متن و تصوير

  مرحله اول باز كردن فرم معرفي حسابهاي ثابت

 .كامپوننت كاال را باز نمائيد -1

 .را كليك نمائيد" حسابهاي ثابت"آيكون -2

  دوم انتخاب حساب معين مرحله

گر را باز نمائيدواز ليست  تواند در خانه حساب معين دوبار كليك نمائيد و انتخاب به ازاء هر عمليات مي -3
 .حسابهاي معين باز شده، حساب معين مورد نظر خود را انتخاب نمائيد و كليد تائيد را بزنيد

 .كليد ذخيره را بزنيد تا حساب مورد نظر تائيد شود -4

 

  ريف حساب معين در فرم معرفي موارد مصرف به زبان متن و تصويرتع

  موارد مصرفمرحله اول باز كردن فرم معرفي 

 .كامپوننت كاال را باز نمائيد -1

 .آيكون معرفي موارد مصرف را كليك نمائيد -2
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  مرحله دوم تعيين درختواره مصرف

 .در فرم باز شده روي عبارت شاخه جديد كليك  نمائيد -3

 .مصرف را وارد نمائيدعنوان مورد  -4

 ها مرحله سوم تخصيص حساب معين به شاخه

 .كليد انتخاب حساب معين در پائين فرم را بزنيد -5

 .از ليست باز شده حساب معين مورد نظر خود را انتخاب نمائيد و كليد تائيد را بزنيد -6

  

  گذاري دستي اسناد انبار به زبان متن و تصوير عامل

  كه معين درسربرگ باشد تخصيص حساب معين در صورتي

 .فرم انبار مورد نظر خود را باز نمائيد -1

 .سند باز نمائيد سربرگسلكتور حساب معين را در  -2

o  نمايش داده شود... اين فيلد معموال با عناوين عامل مصرف، حساب معين و. 

 .از ليست باز شده حساب معين مورد نظر خود را انتخاب نمائيد -3

در صورتي كه معين در سطح پنجم و ششم با اين (فصيلي سطح پنجم و ششماين عمليات را براي حساب ت -4
 .تكرار نمائيد) حسابها ارتباط داشته باشد
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  تخصيص حساب معين در صورتي كه معين در سطح قلم باشد

 .گر آنرا باز نمائيد در قلم سند در فيلد خانه حساب معين و يا عامل مصرف دوبار كليك نموده و انتخاب -1

 .حسابهاي معين، حساب مورد نظر خود را انتخاب نموده و كليد تائيد را بزنيد از ليست -2

را  Ctrl+Uيا  براي اولين بار ليست معينها خالي مي باشد و براي نمايش ليست آنها بايد كليد:نكته ∗
 .كليك نمائيد 

شم با اين در صورتي كه معين در سطح پنجم و ش(اين عمليات را براي حساب تفصيلي سطح پنجم و ششم -3
 .تكرار نمائيد) حسابها ارتباط داشته باشد

 .اين عمليات را براي ساير اقالم سندنيز انجام دهيد -4
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  گذاري اتوماتيك اسناد انبار به زبان متن و تصوير عامل

 .فرم مورد نظر خود را باز نمائيد -1

ي اتوماتيك را انتخاب گذار را در منوي باالي سند كليك نموده و گزينه عامل عالمت مثلث كنار كليد -2
 .نمائيد

نمايد و در پايان  تك اقالم سند مي گذاري تك سيستم با روشهاي ذكر شده در قسمتهاي قبل شروع به عامل -3
 .اند گذاري شده كند كه چه اقالمي عامل نيز با دادن پيغام مشخص مي

 

نمود در حالي كه مانند  توان در فهرست اسناد و براي چندين سند نيز تكرار اين عمليات را مي:نكته ∗
 .گذاري در فهرست اسناد نيازي به يكسان بودن اسناد وجود ندارد قيمت
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 گذاري اتوماتيك در فهرست اسناد عامل

گذاري مدنظر داريد انتخاب  در مرحله اول بعد از باز كردن فهرست اسناد انبار، اسنادي را كه براي عامل -1
 .نمائيد

 )اين كليد دقيقا همان كليد داخل سند است(د بزنيدگذاري را در باالي سن كليد عامل -2

  صدور سند حسابداري

گذاري اسناد و يا همان تخصيص حسابهاي معين تسهيل و تسريع فرآيند صدور سند حسابداري  هدف از عامل
  .يابد باشد، در واقع با صدور سند حسابداري عمليات مالي كاال در سيستم انبار پايان مي مي

شود و  هاي اسناد انبار و يا باز كردن حساب انحرافات صادر مي ر اسناد حسابداري تنها براي قيمتدر سيستم انبا
  .عمليات ديگري براي صدور سند حسابداري وجود ندارد

  :روشهاي مختلفي براي صدور سند حسابداري در سيستم وجود دارد: 1نكته  ∗
 اي سه گزينه جداگانه استصدور سند حسابداري داخل سند انبار، كه اين حالت خود دار •

o سند حسابداري براي جزئيات ريالي قلم سند 

o سند حسابداري براي قلم سند 

o سند حسابداري براي سند انبار 

توان چندين سند با ويژگيهاي خاص را انتخاب  در اينجا مي: صدور سند حسابداري در فهرست اسناد •
 .نمودو براي آنها سند حسابداري صادر كرد

در صورتي كه نيازي به صدور سند با تفكيك خاصي نباشد : اي و تعديالت دورهسند حسابداري  •
اي اقدام به صدور سند حسابداري براي كليه عمليات ريالي روي داده در انبار  توان به صورت دوره مي

 .نمود
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گذاري محصوالت فرم خاصي طراحي شده است،  همانگونه كه براي قيمت: سند حسابداري محصوالت •
اي سند  توان به صورت جداگانه و دوره ها نيز مي ساخته ليات دريافت محصوالت و نيمبراي عم

 .حسابداري صادر نمود

در شرايطي كه از رويه اماني بدون ريال استفاده نمائيم اسناد اماني ديگر قابل : ها سند حسابداري اماني •
ر كنيم، اما چون بايد به صورت گذاري نيستند تا بتوانيم براي آنها سند حسابداري معمولي صاد قيمت

 .كنيم انتظامي سند حسابداري داشته باشند از اين فرم استفاده مي

عمليات صدور سند حسابداري در كليه حالتهاي فوق مشابه است، بنابراين در گام اول فرآيند صدور : 2نكته  ∗
دستيابي به هر كدام از سند حسابداري به همراه كنترلها و پيغامهاي خاص آنرا طي نموده و بعد روند 

  .كنيم روشهاي ذكر شده در باال را بيان مي

گذاري شده باشد امكان صدور سند حسابداري براي آن  تنها در صورتي كه سند انبار ريالي و عامل: 3نكته  ∗
براي (بينيم وجود دارد و اگر يكي از مراحل فوق كامل نشود در فرم صدور سند حسابداري يا هيچ قلمي نمي

  )گذاري براي حالت عدم عامل(كنيم و يا براي بعضي از اقالم حساب معين مشاهده نمي) ريالي نشدن حالت

  صدور سند حسابداري جزئيات ريالي قلم سند انبار

توان به ازاء هر رويداد ريالي يك قلم سند انبار سند حسابداري صادر نمود، مثال براي هر  در داخل اسناد انبار مي
  براي قيمت برآوردي به واقعي اصالح قيمت ويا

  :براي صدور سند حسابداري جزئيات ريالي

 .جزئيات ريالي فرم را فعال نمائيد -1

 .روي جزء ريالي مورد نظر خود كليك راست نموده و گزينه صدور سند حسابداري را بزنيد -2
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 .سيستم فرم صدور سند حسابداري رانمايش مي دهد -3

 .سند حسابداري را صادر نمائيد -4

  

  ور سند حسابداري قلم سند انبارصد

  .توان به ازاءهر قلم سند حسابداري جداگانه ثبت نمود دريك سندانبار مي

  :براي صدور سند حسابداري به تفكيك قلم

 .ابتدا روي قلم مورد نظر كليك را ست نمائيد -1

 .گزينه صدور سند حسابداري را انتخاب نمائيد -2

 .ا مي توانيد سند حسابداري قلم را صادر نمائيدفرم صدور سند حسابداري فعال مي شود و شم -3
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  صدور سند حسابداري سند انبار

  .توان براي تمام اقالم يك سند انبار سند حسابداري ثبت نمود مي

  :براي صدور سند حسابداري در سطح سند

 .را كليك نمائيد در باالي فرم سند انبار آيكون -1

 .مي توانيد سند حسابداري قلم را صادر نمائيدفرم صدور سند حسابداري فعال مي شود و شما  -2

  صدور سند حسابداري در فهرست اسناد انبار

  . توان براي چندين سند انبار يك سند حسابداري ثبت نمود در صورت نياز مي

  :براي صدور سند حسابداري براي چند سند انبار

 .در فهرست اسناد انبار، اسناد مد نظر خود را انتخاب نمائيد -1

 .صدور سند حسابداري را كليك نمائيدكليد  -2

 .سند حسابداري فهرست انتخابي راصادر نمائيد -3
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  اي و تعديالت صدور سند حسابداري دوره

  توان انجام داد،  در اين فرم دو كار را مي

اي براي كليه اسناد انبار كه اين مورد را با روشهاي ذكر شده نيز البته به  صدور سند به صورت دوره: يك
  .توان انجام داد اي مي غير دوره صورت

اند كه اين عمليات تنها از  سند سند حسابداري براي تعديالتي كه روي اسناد سال گذشته صورت گرفته: دو
  .پذير است و امكان صدور سند حسابداري روي خود آن اسناد در سال قبل وجود ندارد اين فرم امكان

  بان متن و تصويراي و تعديالت به ز صدور سند حسابداري دوره

 .اي و تعديالت را كليك نمائيد در كامپوننت حسابداري كاال گزينه سند حسابداري دوره -1

 .دهد سيستم ليست طبقات حساب و بازه قابل صدور سند حسابداري را به كاربر نمايش مي -2

 .روي طبقه مورد نظر كليك نمائيد -3

 .كليد صدورسند حسابداري را در باالي فرم كليك نمائيد -4

 .توانيد سند حسابداري مربوط را صادر نمائيد ر فرم باز شده ميد -5
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 اي و تعديالت مشاهده سند حسابداري دوره

 .كنار طبقه حساب مورد نظر را بزنيد+ اي و تعديالت عالمت  در فرم صدور سند حسابداري دوره -1

 .دهد هاي مختلف را نمايش مي سيستم ليست اسناد حسابداري صادره شده براي دوره -2

 .روي قلم مورد نظر خود دوبار كليك نمائيد -3

سيستم فرم صدور سند حسابداري مربوط به اين قلم را براي شما باز نموده و سند حسابداري صادر شده  -4
  .دهد را به شما نمايش مي

  صدور سند حسابداري محصوالت

گذاري  توان از فرم قيمت ه ميساخت گذاري اسناد وارده مربوط به كاالهاي محصول و نيم همانگونه كه براي قيمت
توان از فرم صدور سند  محصوالت استفاده نمود، براي صدور سند حسابداري مربوط به اين كاالها و اسناد نيز مي

  .حسابداري محصوالت استفاده كرد

نوع توان براي اسناد دريافت از توليد، برگشت از توليد و برگشت از فروش كه براي كاالهاي از  در اين فرم مي
اند سند حسابداري صادر نمود، فقط بايد به اين نكته توجه داشت كه براي صدور  ساخته صادر شده محصول و نيم

  .گذاري شده باشند سند حسابداري از اين فرم قبال بايد اسناد مورد نظر عامل

  صدور سند حسابداري محصوالت به زبان متن و تصوير

 .حسابداري محصوالت را كليك نمائيددر كامپوننت حسابداري كاال گزينه سند  -1
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ساخته و محصول را باز و بازه قابل صدور سند  سيستم ليست طبقات حساب داراي كاالهاي از نوع نيم -2
 .دهد حسابداري را به كاربر نمايش مي

 .روي طبقه مورد نظركليك نمائيد -3

 .كليدصدور سند حسابداري را در باالي فرم بزنيد -4

 .سند حسابداري مربوط را صادر نمائيد توانيد در فرم باز شده مي -5

 

 مشاهده سند حسابداري محصوالت

 .كنار طبقه حساب مورد نظر را بزنيد+ در فرم صدور سند حسابداري محصوالت عالمت  -1

 .دهد سيستم ليست اسناد حسابداري صادره شده براي دفعات مختلف را نمايش مي -2

 .روي قلم مورد نظر خود دوبار كليك نمائيد -3

  .دهد كند و اقالم داخل آن را نمايش مي فرم صدور سند حسابداري را باز مي سيستم -4

  ها صدور سند حسابداري اماني

گذاري اسناد اماني در  در صورتي كه از رويه اسناد اماني بدون ريال در سيستم استفاده نمائيم، ديگر امكان قيمت
جودي اماني به صورت ريالي بايد ارزش اقالم امانت داخل فرم سند انبار وجود نخواهد داشت ولي براي نگهداري مو

داده شده و امانت گرفته شده را به صورت انتظامي نگهداري نمائيم، اين كار از طريق فرم صدور سند حسابداري 
  . گيرد امانيها صورت مي

دريافت  گذاري اقالم امانت گرفته شده از نرخي كه در پيكربندي سيستم به عنوان نرخ براي ارزش:1نكته  ∗
 .گذاري اقالم ارسال اماني از نرخ كاردكس همان كاال كنيم و براي ارزش ايم استفاده مي امانيها تعريف كرده
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اماني از شخصي صورت بگيرد كه قبال براي وي همان كاال را به  بايد توجه شود كه اگر دريافت : 2نكته  ∗
ز نرخ كاردكسي كه براي ارسال اماني استفاده ايم به جاي نرخ موجود در پيكربندي سيستم ا امانت فرستاده

كنيم و براي ارسال اماني به شخصي كه قبال همان كاال را از وي امانت  كرده بوديم مجددا استفاده مي
كنيم و  ايم از نرخ موجود در پيكربندي سيستم به جاي نرخ كاردكس كاالي امانت داده شده استفاده مي گرفته

يابد تا مانده اماني طرف مقابل  و يا دريافت اماني طرف مقابل صفر شود ادامه مي تا زماني كه مانده ارسال
 ..به درستي اصالح گردد

در صورتي كه اماني بدون ريال داشته باشيم در تعريف معينهاي اماني در فرم معرفي طبقات و : 3نكته  ∗
يگران نزد ما معين سومي با عنوان حسابها عالوه بر دو معين ارسال اماني ما نزد ديگران و دريافت اماني د

 شود  طرف مقابل دريافت اماني ديگران نزد ما نيز اضافه مي

گذاري دريافت اماني از نرخ  دليل استفاده از اين حساب معين اين است كه با توجه به اينكه در قيمت: 4نكته  ∗
ودي ريالي تركيب كرد زيرا عدد كنيم نبايد اين موجودي را با معين موج استفاده مي) پيكربندي(ثابت كانفيگ

بنابراين براي بستانكار نمودن طرف مقابل از معين دريافت اماني و براي تاثير روي . دهد درستي نمايش نمي
 .كنيم موجودي از حساب طرف مقابل دريافت اماني استفاده مي

  ها به زبان متن و تصوير صدور سند حسابداري اماني

 .ها را كليك نمائيد زينه سند حسابداري امانيدر كامپوننت حسابداري كاال گ -1

o شود كه در پيكربندي سيستم شيوه اماني بدون ريال را انتخاب  اين فرم در صورتي نمايش داده مي
 .كرده باشيد

دهد و در جلوي طبقاتي كه داراي اسناد اماني باشند  سيستم ليست كليه طبقات حساب را به كاربر نمايش مي -2
 .دهد ت سند را نمايش ميبازه تاريخ قابل ثب

 .روي طبقه مورد نظر كليك نمائيد -3

توانيد سند حسابداري مربوط را  در فرم باز شده مي.كليد صدور سند حسابداري را در باالي فرم بزنيد  -4
 .صادر نمائيد
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 مشاهده سند حسابداري اماني

 .بزنيد كنار طبقه حساب مورد نظر را+ در فرم صدور سند حسابداري محصوالت عالمت  -1

 .دهد سيستم ليست اسناد حسابداري صادره شده براي دفعات مختلف را نمايش مي -2

 .روي قلم مورد نظر خود دوبار كليك نمائيد -3

  .دهد كند و اقالم داخل آن را نمايش مي سيستم فرم صدور سند حسابداري را باز مي -4

  رويه كلي صدور سند حسابداري انبار به زبان متن و تصوير

  تعيين قالب سند حسابداري:مرحله اول

بعد از كليك كردن كليد صدور سند حسابداري در هركدام از شرايط گفته شده،سيستم فرم صدور سند را در 
در گوشه باال سمت راست فرم صدور سند حسابداري يك مثلث وجود دارد كه با كليك كردن .اختيارشما قرارمي دهد

 :شود آن سه گزينه زير به شما نمايش داده مي

o با انتخاب اين گزينه سيستم آرتيكلهاي حسابداري را به ازاء كاالهاي مختلف به شما : ريز كاال
 .دهد حتي اگر حساب معين و تفصيل آنها كامال يكسان باشد نمايش مي

o شود تا آرتيكلهاي حسابداري به ازاء اسناد منتخب شما نمايش داده  اين گزينه باعث مي: ريز سند
 .معين و تفصيل آنها كامال يكسان باشدشود حتي اگر حساب 

o دهد و تنها مالك تفكيك  در اين حالت سيستم آرتيكلهاي را به صورت سرجمع نمايش مي: سرجمع
 .داشتن حساب معين و يا تفصيل جداگانه خواهد بود

 .قالب صدور سند حسابداري را مشخص فرمائيد -1
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 ثبت سند حسابداري:مرحله دوم

 .ئين فرم بزنيد تا سيستم تاريخ صدور  سند را از شما درخواست كندكليد صدور سند را در پا -2

 .درصورت نيازمي توانيد تاريخ سند رابرابرو يا بزرگتراز تاريخ فرمهاي انبار تغييردهيد -3

 .كليد تائيد را كليك نمائيد  -4

 .دهد سيستم سند حسابداري را صادر نموده و رنگ آرتيكلهاي سند را تغيير مي -5

  

 حسابداريمشاهده سند  

  .كليد مشاهده سند را در پائين فرم بزنيد تا سيستم سند صادر شده را به شما نمايش دهد-1

  

 حذف سند حسابداري

كليد حذف سند را در پائين فرم بزنيد تا سيستم در صورتي كه سند در حسابداري بررسي و قطعي نشده باشد -1
  .آنرا حذف نمايد
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  بداريپيغامهاي معمول در صدور سند حسا

گيرد و ممكن است هنگام  هميشه عمليات صدور سند حسابداري به آن آساني كه در باال ذكر شد صورت نمي
توانيد  دقت داشته باشيد در اين زمان مي. ثبت،سيستم پيغامي را به شما نمايش دهد و از شما بخواهد آن را رفع نمائيد

منتقل نمائيد تا در آنجا آنرا داشته و نسبت به رفع آن اقدام  با زدن كليد ارسال به اكسل متن خطا را به فايل اكسل
  . نمائيد

  :و اما خطاهاي معمول در صدور سند حسابداري

   :اسناد تا اين زمان قطعي شده است

  .هرگاه اسناد حسابداري قطعي شده باشند ديگر در آن بازه زماني نمي توان صدورسند حسابداري انبار را انجام داد

   :تعريف نشده استحساب معين 

شود، در اين وضعيت بايد قلم سند حسابداري  گذاري درست صورت نگرفته باشد اين پيغام نمايش داده مي اگر عامل
  .بدون حساب معين را مشخص نمائيد، سپس بررسي نمائيد كه چرا براي آن قلم حساب معين درج نشده است

  :براي اين معين تفصيل وارد كنيد

اب معين، آنرا به سطوح تفصيلي ارتباط داده باشيد در حالي كه عمليات انبار آن معين نيازي به اگر در تعريف حس 
ايد كه بايد آنرا  دهد، در اين حالت يا معين را به اشتباه تخصيص داده تفصيل ندارد، سيستم اين پيغام را به شما مي

ايد كه بايد اين  ه سطوح تفصيلي مرتبط كردهتغيير دهيد و يا معين صحيح انتخاب شده است ولي به اشتباه آنراب
  .ارتباط را برداريد

  :اين معين و تفصيل با هم ارتباط ندارند

اگر عمليات انبار داراي تفصيل باشد ولي شما ارتباط بين حساب معين و آن نوع تفصيل را تعريف نكرده باشيد،  
بين حساب معين و آن نوع تفصيل از فرم تعريف دهد، در اين حالت بايد  سيستم اين پيغام را به شما نمايش مي

  .حسابهاي معين ارتباط برقرار نمائيد
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گذاري و صدور سند حسابداري آشنا شديد، در فصل بعد عمليات انبارگرداني  گذاري، عامل در اين فصل با نحوه قيمت
  .كنيم را مرور مي
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  پنجمفصل 

  :در اين فصل مي خوانيم 

Ø يل آنعمليات انبارگرداني و دال 

Ø روشهاي انبارگرداني 

Ø نحوه بستن سال مالي 

Ø نحوه انتقال موجودي فيزيكي  

  تعريف روش انبارگرداني: فعاليت اول    

ü نحوه تعريف روش انبارگرداني 

ü نحوه تخصيص انبار و طبقه حساب براي انبارگرداني 

ü نحوه تخصيص حسابهاي معين و تفصيل براي انجام عمليا انبارگرداني 

  تعريف دوره انبارگرداني: فعاليت دوم 

ü تعريف دوره انبارگرداني 

ü انتخاب كاالها و صدور تگ انبارگرداني 

ü انجام شمارش و وارد كردن اطالعات شمارش به سيستم 

ü صدور اسناد مغايرت انبارگرداني  

  بستن سال مالي: فعاليت سوم 

ü بستن سال مالي براي طبقات حساب يا انبارها 

ü سند پايان دوره 

ü ن دورهبستن ريال پايا  

  انتقال موجودي فيزيكي: فعاليت چهارم 

ü انتقال موجودي فيزيكي انبارها 

ü سند ابتداي دوره 

ü انتقال موجودي ريالي به اول دوره 
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v    در پايان اين فصل موارد زير را فراخواهيد گرفت : تكليف 

 نحوه تعريف روش انبارگرداني •

 نحوه انجام عمليات انبارگرداني •

 تعداد و ريال انبار نحوه بستن سال مالي براي •

 نحوه انتقال موجودي تعدادي و ريالي به سال جديد •
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  :انبارگرداني

ناميم، دليل اين تطبيق آن است كه در طي دوره  فرآيند تطبيق موجودي فيزيكي با موجودي دفتري را انبارگرداني مي
هر دليل ديگري موجودي كاال با  مالي ممكن است به داليلي مانند مفقودي، سرقت، ثبت اشتباه، تخريب كاال و يا

گيرد و  موجودي ثبت شده در دفاتر،همخواني نداشته باشد، عمليات انبارگرداني از طريق تيمي مستقل صورت مي
گردد تا موجودي كاال در سيستم برابر موجودي فيزيكي واقعي  نتايج آن به صورت اسناد مغايرت در سيستم ثبت مي

  .باشد

شود سپس  براي كاالهاي مدنظر تگ انبارگرداني صادر شده بعد اين تگها روي كاالها نصب ميدر انبارگرداني ابتدا 
آوري شده و موجوديها محاسبه  شود و در نهايت نيز تگها جمع موجودي شمارش شده و بر تگ روي كاال ثبت مي

الزم است ممكن است اين  بسته به اينكه چقدر دقت در امر انبارگرداني. شود شده و با موجودي دفتري مقايسه مي
وجود روشهاي مختلف انبارگرداني نيز ناشي از اختالف بين كاالهاي . شمارش يك، دو و يا حتي سه بار تكرار شود

  .منتقل شده بين همين شمارشهاست

قرار است(براي انجام عمليات انبارگرداني در سيستم نيز دو گام را بايد طي نمائيم، گام اول تعريف روش انبارگرداني
  .باشد و گام دوم تعريف دوره و انجام عمليات انبارگرداني مي) انبارگرداني

  :استقرار انبارگرداني

منظور از استقرار انبارگرداني همان تعريف روش انبارگرداني است، در تعريف روش انبارگرداني دفعات شمارش، 
  .شوند مشخص ميكاالهاي قابل انتخاب در هر شمارش و انبارها و طبقات قابل شمارش 

  تعريف روش انبارگرداني به زبان متن و تصوير

  مرحله اول باز كردن فرم تعريف روش انبارگرداني

 .در كامپوننت انبار گزينه انبارگرداني را كليك نمائيد -1

 .در فرم باز شده روي آيكون استقرار انبارگرداني دبل كليك نمائيد -2
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 مرحله دوم تعريف روش انبارگرداني

 .را بزنيد +باز شده كليد در فرم  -1

 .نام روش انبارگرداني را تعريف نمائيد -2

 .دفعات شمارش را تعيين نمائيد -3

 .با پر كردن فيلترهاي زير كاالهاي قابل انتخاب شمارش اول را انتخاب نمائيد -4

o اگر موجودي كاال به واحد اصلي كمتر از اين مقدار باشد جزء كاالهاي : حداقل موجودي تعدادي
 .شود خاب شمارش اول لحاظ نميقابل انت

o اگر في كاال كمتر از اين مقدار باشد، جزء كاالهاي قابل انتخاب شمارش اول : حداقل موجودي ريالي
 .شود لحاظ نمي

o اگر تعداد اسناد ثبت شده براي كاال كمتر از اين مقدار باشد، جزء كاالهاي : حداقل گردش موجودي
 .شود قابل انتخاب شمارش اول لحاظ نمي

هاي زير يكي براي فيلتر  در صورتي كه روش داراي بيش از يك شمارش باشد در قسمت دوم از بين گزينه -5
 :كاالهاي شمارش دوم انتخاب نمائيد

o تمامي كاالهاي منتخب در شمارش اول را در شمارش دوم نمايش : تمام كاالهاي شمارش اول
 .دتوان براي آنها شمارش انبارگرداني ثبت نمو دهد و مي مي

o دهد كه بين شمارش اول  تنها كاالهائي را نمايش مي: دار شمارش اول و موجودي كاالهاي مغايرت
 .آنها با موجود سيستم آنها مغايرت وجود داشته باشد

 .درصد مغايرت شمارش دوم را مشخص نمائيد -6

o ذار دهد كه چه حدي از مغايرت براي انتقال كاالها به شمارش دوم تاثيرگ اين درصد نمايش مي
يعني كاالهائي كه زير اين درصد مغايرت با موجودي خود داشته باشند ديگر در ليست . است
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به . شود شوند و براي آنها سند مغايرت به ميزان شمارش شده ثبت مي شمارش دوم نمايش نمي
 :مثال زير دقت نمائيد

عدد موجودي باشد و در  100در نظر بگيريم، اگر كاالئي داراي  10اگر درصد مغايرت دوم را برابر 
عدد از آن شمارش شود اين كاال ديگر در ليست كاالهاي قابل انتخاب شمارش دوم  95شمارش تعداد 

 .شود ثبت مي 5شود و براي آن ثبت كسري مغايرت به ميزان  آورده نمي

 .ايد، مقدار فيلترهاي زير را انتخاب نمائيد در صورتي كه روش را سه شمارشي تعريف نموده -7

o الهاي مغايرت دار شمارش اول و موجوديكا 

o كاالهاي مغايرت دار شمارش دوم و موجودي 

o كاالهاي مغايرت دار شمارش اول و دوم 

 :انتخاب نمائيد "يا"و  "و"حال نوع تركيب اين شرطها را از بين عبارتهاي  -8

o  كاالهاي بدين معناست كه كاالهائي كه داراي مجموع شرطهاي باالست در ليست  "و"انتخاب عبارت
 .شوند شمارش سوم آورده مي

o  بدين معناست كه كاالهائي كه داراي تنها يكي از شرطهاي باالست در ليست  "يا"انتخاب عبارت
 .شود كاالهاي شمارش سوم آورده مي

براي كاالهاي شمارش سوم نيز درصد مغايرت را مشخص نمائيد، نحوه كاركرد اين فيلد عينا شبيه فيلد  -9
 .است كه قبلتر بيان شد درصد مغايرت دوم

تيك پائين صفحه مربوط به ارتباط كاال تنها با عوامل رديابي داراي گردش با آن كاالست كه  - 10
 .شود حتما آنرا انتخاب نمائيد پيشنهاد مي

 .كليد ذخيره را بزنيد تا اطالعات روش انبارگرداني ذخيره شود - 11
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 مرحله سوم تخصيص روش انبارگرداني به انبار

 .از ذخيره روش انبارگرداني كليد انتخاب انبار را بزنيدبعد  -1

 .را بزنيد +در فرم باز شده كليد  -2

 .مد نظر خود را انتخاب نموده و كليد تائيد را بزنيد) هاي(از ليست انبارها، انبار -3
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 مرحله چهارم انتخاب طبقه حساب براي انبارگرداني

 .ساب را بزنيددر پائين فرم انتخاب انبار، كليد انتخاب طبقه ح -1

 .را بزنيد +در فرم باز شده كليد  -2

مورد نظر خود را انتخاب نمائيد و كليد ) هاي(از ليست طبقات حساب كاالهاي انبار مورد نظر طبقه حساب -3
 .تائيد را بزنيد
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 هاي انبارگرداني مرحله پنجم انتخاب حساب

 .را بزنيد هاي انبارگرداني در پائين فرم انتخاب انبار، كليد انتخاب حساب -1

 .در فرم باز شده و در قسمت هاي مربوط به كسري و اضافي حساب هاي معين موردنظر را انتخاب نمائيد -2

 .توانيد حساب تفصيلي را نيز انتخاب نمائيد در صورتي كه حساب معين تفصيل پذير باشد مي -3

 .در آخر كليد تائيد را كليك نمائيد -4
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  :تعريف دوره انبارگرداني

رسد، انجام عمليات انبارگرداني زماني ممكن  روش انبارگرداني نوبت به انجام عمليات انبارگرداني مي بعد از تعريف
است كه انبارهاي مورد نظر تا تاريخ انبارگرداني به هنگام شده باشند و ديگر ورود و خروج كاال در تاريخ 

  .انبارگرداني در آن صورت نگيرد

در ادامه هر عمليات . ر تگ، شمارش انبارگرداني و ثبت اسناد مغايرت استدور انبارگرداني شامل سه عمليات صدو
  .كنيم را تشريح مي

  تعريف دوره انبارگرداني به زبان متن و تصوير

  مرحله اول 

 .در كامپوننت انبار آيكون انبارگرداني را كليك نمائيد -1

 .روي آيكون دوره انبارگرداني دبل كليك نمائيد -2
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 ه انبارگردانيمرحله دوم تعريف دور

 .در فرم بازشده كليد مثبت را كليك نمائيد -1

 .عنوان دوره را وارد نمائيد -2

 .تاريخ انبارگرداني را مشخص نمائيد -3

جهت نياز به صدور اسناد تعدادي احتمالي تاريخ انبارگرداني را ،يك روز قبل از آخرين تاريخ دوره :1نكته ∗
 .مالي قراردهيد

نبارگرداني شركت مي كنند بايد تا تاريخ دوره انبارگرداني به هنگام شده تمامي انبارهايي كه در ا:2نكته ∗
 .باشند

 .انتخاب مسئول دوره اختياري مي باشد:3نكته ∗

 .كليد تيك را جهت ذخيره كليك نمائيد -4
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  مرحله سوم صدور تگ انبارگرداني به زبان متن و تصوير

 .ا كليك نمائيددر فرم دوره انبارگرداني كليد تهيه تگ انبارگرداني ر -1

 .انبار يا انبارهايي كه مي خواهيد براي آنها تگ صادرنمائيد انتخاب فرمائيد -2

 .در فرم باز شده گزينه انتخاب كاال را بزنيد تا فرم انتخاب كاال باز شود -3
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 مرحله چهارم انتخاب كاال

 .شوند در فرم باز شده در قسمت راست فرم، كاالهاي قابل انتخاب نمايش داده مي -1

 ي مورد نظر خود راكه انتخاب نموده ايد به ليست كاالهاي منتخب اضافه نمائيدكليد)ها(اگر بخواهيد كاال -2

و اگر بخواهيد  ،اگر بخواهيد تمامي كاالهاي موجود را به ليست كاالهاي منتخب اضافه نمائيدكليد
به ليست كاالهاي منتخب )فيلتر شمارش اول(كاالهاي مشمول فيلتر تعريف شده،در استقرار انبارگرداني

 .را بزنيد  اضافه شوند كليد

 ي مورد نظر خود را در پنجره سمت چپ انتخاب نموده و با زدن كليد)ها(توانيد كاال درصورت نيازمي -3

براي تمام كاالها آنها را از ليست كاالهاي منتخب براي صدور تگ  براي كاالهاي منتخب و كليد
 .حذف نمائيد

 .ال فرم را ببنديدبعد از انتخاب كا -4
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 مرحله پنجم صدور تگ

شود و با زدن اين كليد عمليات صدور تگ انجام  بعد از بستن فرم انتخاب كاال، كليد صدور تگ فعال مي -1
 .شود مي

توانيد از تگهاي صادر شده چاپ  حال با استفاده از كليد چاپ گوشه باالي سمت چپ فرم صدور تگ مي -2
 .نصب نمائيدگرفته و آنها را روي كاالها 

 .استفاده نمائيد" حذف تگهاي صادره"توانيد ازكليد در صورت نياز به حذف تگها مي -3
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 مرحله پنجم صدور تگ سفيد

شوند شمارش ثبت  در صورتي كه نياز باشد براي كاالهائي كه احتماال در حين عمليات انبارگرداني يافت مي
 .توانيم اقدام به چاپ تگ سفيد نمائيم كنيم مي

 .د صدور تگ سفيد در باالي سمت راست فرم صدور تگ را بزنيدكلي -1

 .در فرم باز شده بازه شماره تگ مورد نظر خود را وارد نمائيد -2

 .نمايد با زدن كليد چاپ سيستم اقدام به چاپ تگ سفيد با شماره وارد شده مي -3

  

  انجام شمارش انبارگرداني به زبان متن و تصوير

  بارگردانيمرحله اول ثبت شمارش اول ان

 .در فرم دوره انبارگرداني كليد شمارش انبارگرداني را كليك نمائيد -1

 .در ليست انبارهاي داراي روش انبارگرداني روي انبار مورد نظر خود كليك نمائيد -2

بر اساس تعداد شمارش تعريف شده در روش انبارگرداني آن انبار، كليدهاي شمارش اول، دوم و سوم  -3
 .شوند فعال مي

 .مارش اول را بزنيد تا وارد فرم شمارش اول شويدكليد ش -4

o  دقت شود در صورتي كه تا تاريخ دوره انبارگرداني انبار منتخب به هنگام نشده باشد سيستم از
 .كند باز شدن فرم شمارش اول جلوگيري مي

 .دهد در فرم شمارش اول سيستم ليست كاالهاي داراي تگ را نمايش مي -5

 .كاال را وارد نموده و كليد ذخيره پائين فرم را بزنيد و يا به سطر بعدي برويدمقدار شمارش شده براي هر  -6
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o  در صورتي كه بخواهيد اطالعات كاالها را براي استفاده در سيستمهاي ديگر به صورت فايل تكست

را در قسمت باال سمت و براي دريافت كليد  توانيد براي ارسال كليد استخراج نمائيد، مي
 .بزنيد چپ فرم شمارش

o  دقت داشته باشيد اگر كااليي موجودي نداشته باشد بايد حتما عددصفر در فيلد شمارش آن كاال
 .وارد شود

 

  مرحله دوم ثبت شمارش دوم انبارگرداني

 .در صورتي كه انبار داراي روش دوشمارشي باشد، فرم شمارش دوم را بزنيد -1

 .شوند شمارش دوم كاالها نمايش داده ميدر فرم باز شده با توجه به فيلتر تعريف شده براي   -2

در صورتي كه نياز داشته باشيد كه تمامي كاالهاي داراي تگ را ببينيد، گزينه تمام كاالهاي داراي تگ را در  -3
 . باالي فرم بزنيد

o شوند البته فيلد مقدار شمارش شده غير فعال  در اين حالت ليست تمام كاالها نمايش داده مي
 .كاالها قابل وارد كردن شمارش نيستندشود زيرا تمام  مي

 .براي كاالهاي شمارش دوم مقدار شمارش شده را وارد نمائيد و كليد ذخيره را بزنيد -4
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  مرحله سوم ثبت شمارش سوم انبارگرداني

 .در صورتي كه انبار داراي روش سه شمارشي باشد، فرم شمارش سوم را بزنيد -1

 .شوند ف شده براي شمارش سوم كاالها نمايش داده ميدر فرم باز شده با توجه به فيلتر تعري  -2

 .توان مانند شمارش دوم ليست تمامي كاالهاي داراي تگ را مشاهده نمود در اين فرم نيز مي -3

 .بعد از وارد كردن مقدار شمارش سوم براي هر كاال كليد ذخيره را بزنيد و در نهايت فرم را ببنديد -4

  زبان متن و تصويرصدور اسناد مغايرت انبارگرداني به 

 .در فرم دوره انبارگرداني كليد صدور سند كسري واضافي را بزنيد -1

 .در فرم باز شده روي انبار مورد نظر خود كليك نمائيد -2

o دقت داشته باشيد كه در انبار مورد نظر انبارگرداني بايد تا آخرين شمارش صورت گرفته باشد. 

 .تاريخ صدور سند مغايرت را مشخص نمائيد -3

o  تاريخ بهتر است برابر با تاريخ دوره انبارگرداني باشداين. 

 .كليد صدور سند مغايرت را بزنيد -4

 .نمايد سيستم بر اساس اطالعات آخرين شمارش و موجودي كاال اقدام به صدور سند مغايرت مي -5

مثبت اسناد توانيدبا كليد  منفي اسناد كسري انبارگرداني و باكليد  براي مشاهده اسناد مغايرت صادر شده مي -6
 .اضافي انبارگرداني را مشاهده نمائيد
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  :بستن سال مالي

هاي موجودي در پايان سال ابتدا بايد خود موجوديها در انبار بسته شوند، به طور كلي فرآيند  براي بستن حساب
  :بستن و انتقال سال مالي شامل مراحل زير است

ü بستن سال مالي 

ü انتقال موجودي فيزيكي 

ü ناد پايان دورهگذاري اس قيمت 

ü گذاري اسناد ابتداي دوره جديد قيمت 

  .شوند در ادامه هر كدام از اين مراحل به صورت جداگانه بيان مي

  :بستن سال مالي

منظور از بستن سال مالي قطعي كردن اسناد تعدادي و انبارهاست تا ديگر امكان ثبت سند جديدتعداي وويرايش در 
  . انبار وجود نداشته باشد

 .هنگام شده باشند براي عمليات بستن سال بايد دقت شود كه قبل از آن كليه انبارها بايد به: 1نكته  ∗
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گذاري در سطح انبار باشد، عمليات بستن سال نيز در سطح انبار صورت  در صورتي كه قيمت: 2نكته  ∗
ساب انجام بستن سال نيز در سطح طبقه ح) گذاري در سطح طبقه حساب قيمت(گيرد، در غير اينصورت  مي
  .شود مي

  بستن سال مالي به زبان متن و تصوير

  مرحله اول باز كردن فرم بستن سال مالي

 .انبار گزينه عمليات پايان سال را كليك نمائيد-در كامپوننت عمليات كاال -1

 .در فرم باز شده روي آيكون بستن سال مالي دوبار كليك فرمائيد -2

 

 مرحله دوم بستن سال مالي

 .مورد نظر خود را انتخاب نمائيد) يا طبقه حساب(ه انباردر فرم باز شد -1

o گردش داشته باشد و يا قبال بسته نشده باشد، كليد بستن ) يا طبقه حساب(در صورتي كه اين انبار
 .شود شود، در غير اينصورت با دادن پيغامي اين كليد نيز غير فعال مي سال فعال مي

 .كليد بستن سال مالي را بزنيد -2

o گيرد، هر  ه اينكه امكان برگشت وجود ندارد، سيستم دوبار با دادن پيغام از شما تائيد ميبا توجه ب
 .دو پيغام را تائيد نمائيد

o شود شود و كليد بستن سال براي آن غير فعال مي مورد نظر بسته مي) طبقه حساب(انبار. 

o شود با بستن سال به ميزان موجودي انبار سند پايان دوره ثبت مي. 
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  ل موجودي فيزيكيانتقا

بعد از بستن سال مالي الزم است تا موجودي بسته شده به سال جديد منتقل شود، عمليات انتقال تنها در سطح انبار 
  .گذاري ندارد گيرد و ربطي به سطح قيمت صورت مي

ل جديد براي انتقال موجودي فيزيكي ابتدا بايد سال مالي جديد را تعريف نمود و بايد براي اين سا: 1نكته  ∗
 .گذاري اسناد ابتداي دوره و اماني بدون ريال را مشخص كرد روش شماره

براي استقرار مانده (با انتقال موجودي فيزيكي عمليات ثبت اسناد ابتداي دوره و اماني بدون ريال: 2نكته  ∗
  .گيرد در سيستم صورت مي) اماني

  انتقال موجودي فيزيكي به زبان متن و تصوير

  سال مالي مرحله اول تغيير

 .در كامپوننت سال مالي گزينه تغيير سال مالي را كليك نمائيد -1

 .در فرم باز شده سال مالي جديد را انتخاب و كليد تائيد را بزنيد -2
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o دقت نمائيد كه سال مالي جديد قبال بايد ايجاد شده باشد. 

        

  مرحله دوم گروه بندي اسناد براي شماره گذاري درسال جديد

 .دابتدا فرم گروه بندي اسنادبراي شماره گذاري را فعال نمائيددرسال جدي -1

 .،اسناد انبار را درسال جديد گروه بندي نمائيد"تكثيراطالعات درسالهاي ديگر"سپس بااستفاده از كليد -2

  

  باز كردن فرم انتقال موجودي فيزيكي 

 .دانبار گزينه عمليات پايان سال را كليك نمائي-در كامپوننت عمليات كاال -1

 .در فرم باز شده روي آيكون انتقال موجودي فيزيكي دوبار كليك فرمائيد -2
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 مرحله سوم انتقال موجودي فيزيكي

 .در فرم باز شده انبار يا انبارهاي مورد نظر خود را انتخاب نمائيد -1

 .دهد كليد انتقال را بزنيد ،سيستم عمليات انتقال را انجام داده و پيغام مناسب را به شما مي -2

 

  انتقال ريال به سال جديد 

گيرد،  ها صورت مي گذاري صادره عمليات انتقال ريال به سال جديد همانگونه كه در بحث ريالي گفته شد در فرم قيمت
سپس در سال .گذاري نمائيد ابتدا در سال مالي گذشته با زدن تيك شامل اسناد بستن سال اسناد پايان دوره را قيمت

گذاري را انجام دهيد تا اسناد ابتداي دوره ريال  ل موجودي فيزيكي و به هنگام رساني عمليات قيمتجديد بعد از انتقا
 .دوش ريالي به سال جديد انجام مي بدين ترتيب عمليات انتقال موجودي تعدادي و.اسناد پايان دوره را بگيرند
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