سامانه ٣٠٦٧٥

داديك سازگار

نقره

توضيحات:
با توجه به توسعه روزافزون نيازهاي هر سازمان ،در مديريت بخش هاي مختلف از جمله حقوق و دستمزد و سامانه هاي قابل تلفيق و همگام با آن،
گروه نرم افزاري سازگار مبادرت به طراحي و توليد سامانه اي تحت عنوان "داديك سازگار" نمود) .داديك در پارسي به معني دستمزد است(.
در اين سامانه كه بر پايه  ٢٦سال طراحي سامانه حقوق و دستمزد همراه با كاربرد در بيش از  ٥٠٠مجموعه مي باشد ،سعي بر آن بوده كه كليه امكانات پايه
اي و قانوني و همچنين سفارش هاي مشتريان در نظر گرفته شود .اين سامانه ،با توسعه علوم مديريتي ،همگام و همراه با سامانه هاي كارگزيني ،مديريت و
ساختار منابع انساني ،آموزش ضمن خدمت ،توليد ،سامانه مالي و  ....شده اند همچنين قابليت يكپارچه سازي سامانه ها با يكديگر پيش بيني شده است.
در طراحي اين سامانه اساس اطﻼعات بر مبناي كنترل منابع انساني و سامانه كارگزيني پايه گذاري شده است و سامانه حقوق و دستمزد بر مبناي اطﻼعات
پايه ثبت شده در سامانه كارگزيني عمل خواهد كرد.
سامانه كارگزيني در بخش توسعه يافته خود به مديريت ساختار سازماني منجر خواهد شد كه در روال هاي مهندسي صنايع در كليه واحدهاي توليدي /
خدماتي مي توان منابع انساني را به روش علمي و پيش بيني شده سازماندهي و ساماندهي و مديريت نمود.
قابليت توسعه اين سامانه در بخش ارزيابي مهارت پرسنل ،آموزش ضمن خدمت ،دستورالعملهاي استاندارد در بخش هاي اجرايي ،نظارتي و مديريتي از
سازمان و شرح وظايف هر نقش پيش بيني شده و در صورت درخواست هر سازمان با شرايط و ويژگي هاي آن سازمان قابل پياده سازي مي باشد.
كليد ٤١١٤٢

انتقال

بخش ١٥٢٣٩٣

حقوق و دستمزد

پايه

فرم ١٥٢٣٩٤

ثبت كاركرد ماهانه

نقره

فروشي

مجوزدار

توضيحات:
در اين فرم مي توان مبادرت به ثبت و ويرايش اطﻼعات مربوط به كاركرد پرسنل در ماه فعال نمود و همچنين امكان مشاهده اطﻼعات ماه هاي
فعال يا غير فعال شده در ماه هاي ديگر ميسر است.
به دليل ارتباط تنگاتنگ سامانه حقوق و دستمزد "داديك سازگار" با سامانه كارگزيني پرسنل داراي قرارداد با تاريخ منطبق با ماه فعاليت به صورت
هوشمند غربالگري شده و در فهرست آورده مي شود.
چنانچه احدي از پرسنل داراي دو قرارداد در ماه فعاليت باشد بايستي موارد مربوط به كاركرد در هر قرارداد در سربرگ هاي تعبيه شده ثبت گردد و مجموع
ايام كاركرد نمي تواند از تعداد روزهاي هر ماه بيشتر گردد.
جهت تهيه ي چاپ فيش تكي يا گروهي پرسنل ،همچنين تهيه ليست استاندارد بيمه نيز مي توان از همين فرم استفاده نمود.
در صورت ارتباط سامانه حقوق و دستمزد "داديك سازگار" با حسابداري "گنجه سازگار" مي توان مبادرت به مشاهده پيش نويس سند مالي در ماه فعال يا
مشاهده سند ثبت شده در ماه گذشه نمود .با ذخيره قطعي كردن سند مالي جهت كاركرد ماه جاري ،ماه فعال به صورت خودكار به ماه راكد تغيير وضعيت
داده و امكان تغيير در وضعيت و كاركرد پرسنل وجود ندارد.
با تهيه سند مالي از عملكرد پرسنل ،كليه حسابهاي مرتبط با پرسنل )دستمزد ،اضافات قانوني ،بيمه ،ماليات حقوق ،اقساط وام ،جرايم و  ،(....سازمان تامين
اجتماعي ،سازمان امور مالياتي و پروژه هاي مرتبط با كاركرد پرسنل مورد ثبت قرار گرفته و اسناد حسابداري با سه روش استاندارد و مورد پذيرش سازمان به
صورت خودكار ثبت مي گردد.
جهت تهيه فايل خروجي تامين اجتماعي و همچنين ارتباط مستقيم با درگاه اينترنتي سازمان تامين اجتماعي نيز از همين فرم استفاده مي شود.
فرم ٣٢٦٥٠

قوانين ساﻻنه حقوق و ماليات

طﻼ

توضيحات:
با استفاده از اين فرم مي توان كليه قوانين پرداخت حقوق و مزايا )ماهانه و ساﻻنه( را به تفكيك سال )دوره مالي( ثبت و ذخيره نمود.
سه جدول تعبيه شده در فرم عبارتند از:
 - ١جدولي كه سال كاري در آن نمايش داده شده و در سمت راست فرم قرار دارد.
كاربر :شادي وكيلي
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 - ٢جدول سمت چپ كه ماه هاي كاري هر سال در آن مشاهده مي شود .ماه فعال براي كليه سالها فقط يك ماه مي باشد كه در ستون مربوطه وضعيت
فعال را نمايش مي دهد.
 - ٣چكيده ويژگي هاي هر سال كاري در جدول پايين قابل مشاهده است.
بر اساس موارد ثبت شده ،سامانه حقوق و دستمزد ،امكان مديريت و كنترل داده هاي مربوط به قرارداد ،كاركرد و پرداخت هاي هر شخص را ميسر نموده و
در بسياري از موارد به صورت خودكار از دريافت داده هاي غير مجاز جلوگيري مي نمايد.
برخي از آيتم هاي قابل ثبت در اين فرم جزء موارِد ثابت محاسبه حقوق و بيمه و  ....مي باشند ولي از آنجا كه قوانين بعضا اصﻼح شده و يا تغيير مي كنند،
پيش بيني هاي ﻻزم جهت تغييرات در نظر گرفته شده است .همچنين ثبت تعرفه هاي مالياتي حقوق و دستمزد نيز ميسر بوده و با درج معافيت ها و
ضرايب مالياتي حقوق مي توان هنگام گزارش گيري و انجام محاسبات از آنها استفاده نمود.
در اين سامانه مي توان قوانين كليه سال هاي كاري در گذشته را به صورت سابقه ذخيره نمود ،همچنين مديريت ماه تعلق عيدي نيز در اين فرم است و
جهت انجام اين مهم مي توان يكي از ماه هاي بهمن يا اسفند را انتخاب نمود.
در صورتي كه سال كاري در اين بخش تعريف نشده باشد ،منطقا نمي توان ماه كاري )فعال( تعيين نمود و با عدم ثبت ماه كاري نمي توان گزارش كاركرد
ماهانه ثبت كرد .به عبارت ديگر اولين مرحله از ثبت داده ها در سامانه داديك ،تعريف سال كاري و تعيين جداول حقوق و مزايا و ماليات هاي مربوط به هر
سال مي باشد و سپس تعريف قراردادهاي پرسنل در آن سال كاري كه بايستي پارامترهاي اوليه حقوق و مزاياي هر شخص براساس جداول هر سال كاري
تعريف گردد و پس از آن مي توان ماه فعال را معين نمود و در آخر براي هر شخص در آن ماه و سال گزارش كاركرد ثبت نمود.
فرم ١٥٢٤٩٦

سال جديد

الماس

توضيحات:
با استفاده از اين كليد فرمي در اختيار كاربر قرار مي گيرد كه در آن مي توان كليه قوانين و ويژگي هاي هر سال كاري را ثبت نمود.
قوانين مالياتي و قوانين مربوط به كار ،ساﻻنه قبل از شروع سال كاري به تصويب مراجع ذيصﻼح رسيده و به صورت قانون در اختيار وزارت خانه هاي مرتبط
قرار گرفته و در رسانه هاي عمومي منتشر مي گردد.
فرم ٤١٥٧٦

پروژه ها )كارگاه(

طﻼ

مجوزدار

توضيحات:
هر كارگاه داراي ويژگي هاي منحصر به فرد است و در هر سازمان حداقل يك كارگاه مي توان تعريف نمود .كارگران و قراردادهاي هريك از آنان
براي هر كارگاه به صورت مجزا تعريف شده و از جهت ارتباط سازمان با سازمان تامين اجتماعي ﻻزم است مشخصات و پرسنل هر كارگاه به صورت مجزا
گزارش گردد.
ايجاد كارگاه هاي متعدد براي هر سازمان بسته به توسعه و گستردگي سامانه اي كه خريداري شده ،توسط پشتيبان ميسر است ،اما براي هر كارگاه مي توان
زير پروژه هاي ) دواير ( متعددي تعريف نمود و دستمزد پرداختي به پرسنل هر پروژه را در بخش مالي به صورت تفكيك هر پروژه و خودكار سند زد .اين
عمل در واحدهاي توليدي مي تواند هزينه مستقيم نيروي انساني را در بخش مالي منعكس نمود تا بتوان در نتيجه گيري از سهم نيروي انساني در دواير
مختلف )پروژه( استفاده كرد.
مديريت هزينه نيروي انساني در دواير مختلف هر سازمان از عمده ترين بخش هاي بهره برداري از امكانات تعبيه شده در اين فرم مي باشد كه در صورت
پيوستگي با سامانه مالي قابل بهره برداري است.
فرم ١٥٢٥٥٠

ايجاد كارگاه

پايه

فرم ٤١٦٣٧

مديريت شيفت ها

طﻼ

توضيحات:
دريافت اطﻼعات كاركرد ماهانه پرسنل براساس شيفت هاي كاري صورت مي گيرد.
تعيين زمان شيفت ها و زمان استراحت و همچنين خالص كاركرد روزانه هر فرد در اين فرم انجام مي گيرد.
با مشخص نمودن پارامترهاي مربوط به هر شيفت ،امكان ثبت اطﻼعات قرارداد مربوط به هر كارگر در شيفت و همچنين امكان ثبت كاركرد ماهانه براي
پرسنل در هر شيفت ميسر مي شود.
كاربرد اطﻼعات اين فرم در سامانه حضور و غياب پرسنل بيشتر موثر است و در صورت ارتباط و اتصال به سامانه حضور و غياب ،مي توان از اطﻼعات آن بهره
برداري نمود.
از سوي ديگر در صورت ثبت داده هاي حضور و غياب پرسنل به صورت دستي در اين سامانه ) بدون دستگاه حضور و غياب ( مي توان از آن بهره برداري
كاربر :شادي وكيلي
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كرد.
فرم ٤١٦٠٩

تعريف تعهدات قرارداد

پايه

مجوزدار

توضيحات:
در هر سازمان به منظور كنترل امور قراردادها ،مشخص نمودن تعهدات بين طرفين قرارداد )سازمان و كارگر( از اصول و مباني قرارداد قلمداد مي
شود.
در اين فرم مي توان كليه موارد همگاني و مورد نظر كه در چهارچوبه قرارداد مي باشد را تعريف نمود.
در صورت استفاده از امكانات اين فرم ،تهيه قرارداد منحصر به هر پرسنل با استفاده از موضوعات اساسي و مهم و قابل ثبت در قرارداد ،امكان پذير مي شود.
همچنين پيش بيني هاي ﻻزم جهت تغيير در تعهدات تعريف شده در فرم صورت گرفته است.
فرم ١٥٢٤٥٥

مديريت حسابهاي بانكي

طﻼ

توضيحات:
جهت هرگونه عمليات بانكي مربوط به واريز گروهي حقوق و دستمزد ماهيانه كاركنان ،نياز به معرفي مشخصات كامل بانك است .در اين فرم مي
توان مبادرت به ايجاد حساب هاي بانكي و مشخصات ﻻزم نمود.
در صورت ارتباط سامانه با حسابداري ،فهرست حساب هاي بانكي ثبت شده در كدينگ مالي در اين بخش نمايش داده مي شود و با ايجاد حساب بانكي در
اين فرم به فهرست حساب هاي بانكي ايجاد شده در حسابداري افزوده مي شود.
با ثبت صحيح اطﻼعات مربوط به نام بانك و شماره حساب ،سيستم به بطور هوشمند مي تواند شناسه شبا مربوط به حساب مربوطه را ايجاد نمايد همچنين
امكان ثبت دلخواه شناسه شبا توسط كاربر نيز در اين فرم وجود دارد.
بخش ٣٠٦٩٦

كارگزيني

پايه

توضيحات:
در اين بخش مي توان كليه اطﻼعات مربوط به پرسنل و قراردادهاي منعقده را ثبت نمود.
ساير اطﻼعات مانند ريز خانوار ،دوره هاي تخصصي و مهارتي ،قراردادهاي منعقده و  ....مربوط به هريك از پرسنل شاغل در سازمان در اين بخش قابل ثبت
است.
فرم ٣٢٤٩٠

عناوين و مشخصات پرسنل

نقره

توضيحات:
در اين فرم مي توان مبادرت به ايجاد و ثبت مشخصات و ويژگي هاي كليه پرسنل شاغل در سازمان نمود.
اطﻼعات قابل ثبت در اين فرم شامل اطﻼعات ثابت و ويژگي هايست كه تعريف آنها براي يكبار ﻻزم و كافي است ،اما براي ثبت كاركرد پرسنل اين اطﻼعات
كافي نبوده و مي توان پس از ثبت قراردادهاي منعقده بين پرسنل و سازمان ،مبادرت به ثبت اطﻼعات كاركرد و ساير اطﻼعات نمود.
اين فرم به منزله داشبورد دسترسي به كليه اطﻼعات هر پرسنل جهت ثبت ،ويرايش و حتي حذف مي باشد .عﻼوه بر مشخصات هر پرسنل مي توان كليه
مشخصات عايله تحت تكفل هر يك را با توجه به خصوصيات هركدام به صورت مجزا ثبت نمود.
مبناي محاسبه افراد تحت تكفل بر اساس تاريخ اعتبار تكفل بوده و مي توان بدين وسيله كنترل هاي ﻻزم را در مورد افراد تحت تكفل هر پرسنل به صورت
گروهي و يا تك تك داشت.
فرم ١٥٢٦٤١

ايجاد پرسنل

نقره

توضيحات:
توسط اين كليد ،بسته به وسعت سازمان مي توان تعداد معيني از پرسنل را براي هر رده تعريف نمود.
رده نقره; سازمان هاي با حداكثر  ١٠نفر پرسنل فعال
رده طﻼ; سازمان هاي با حداكثر  ٥٠نفر پرسنل فعال
رده الماس; بدون محدوديت پرسنل
پرسنل خارج شده بايستي غير فعال شوند تا حداكثر پرسنل فعال قابل تعريف باشد.
فرم ١٥٢٦٤٢

قراردادها

پايه

توضيحات:
براي هر يك از پرسنل با توجه به تعهدات و توافقات بين ايشان و سازمان ،بايستي مبادرت به عقد قرارداد نمود.
كاربر :شادي وكيلي
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در قرارداد ،كليه تعهدات كار و ضوابط براساس قوانين ساليانه حقوق و دستمزد در هر سال به صورت مجزا ثبت مي گردد.
تنها محدوديت در انعقاد قرارداد براي هر پرسنل ،در سال كاركرد قرارداد است كه با توجه به قوانين متغير حقوق و دستمزد در هر سال بايستي قرارداد
مجزايي براي هر سال كاري ثبت كرد و نمي توان از يك قرارداد براي بيش از يك سال استفاده نمود.
با توجه به روش متداول در انعقاد قراردادها در جامعه كنوني بيشتر قراردادهاي منعقده بين كارفرما و كارگر محدود به چند ماه است كه اين محدوديت را
خنثي مي كند.
همچنين در اين فرم مي توان پيش نويس قرارداد را از نمونه اوليه كه مورد تاييد هر سازمان است تهيه و چاپ نمود.
امكان مشاهده اطﻼعات كاركرد هر پرسنل با توجه به قراردادهاي منعقده به صورت يك جا نيز در اين فرم ميسر است.
فرم ٣٢٥٤٣

ريز خانوار

طﻼ

توضيحات:
ثبت تمامي عائله هر پرسنل در اين فرم ميسر است .با تعيين تحت تكفل بودن هر عائله در كنترل هرچه بهتر پرداخت هزينه هاي حق اوﻻد مي
توان مديريت هاي ﻻزم را انجام داد.
از آنجا كه مديريت افراد تحت تكفل هر پرسنل اغلب باعث ايجاد اشكاﻻت و اشتباهاتي در محاسبه حق اوﻻد هر پرسنل مي شود و كنترل هاي دوره اي آنها
براي سازمان اگر غير ممكن نباشد باعث زحمت زياد مي باشد ،لذا با ثبت اطﻼعات مربوطه در اين فرم مي توان ،به صورت خودكار كنترل هاي ﻻزم را انجام
داد تا عﻼوه بر تضييع نشدن حقوق قانوني پرسنل ،از حقوق سازمان نيز حمايت و حراست نمود.
افراد تحت تكفل شامل  ٣دسته هستند :
 - ١فردي كه در تاهل پرسنل تاثير گذار است )همسر(
 - ٢فرزندان كه در تعيين حق اوﻻد پرسنل موثرند .اصوﻻ فرزندان مذكر تا  ١٨سال تحت تكفل قرار مي گيرند مگر اينكه داراي معافيت تحصيلي باشند و يا
جزو استثنائات )معلولين و  ...باشند( و فرزندان مونت ،در صورتي كه مجرد )ازدواج نكرده( يا مطلقه باشند.
 - ٣ساير افراد مانند مادر ،پدر ،برادر ،خواهر و يا مواردي كه پس از سير فرآيند قانوني شامل افراد تحت تكفل قرار مي گيرند.
در صورتي كه هريك از گروه هاي مذكور شاغل گردند و به صورت مستقل بيمه شوند از شمول افراد تحت تكفل خارج مي شوند.
بخش ٣٠٦٩٥

ثبت اطﻼعات پايه مالي

پايه

توضيحات:
تعاريف پايه مالي كه در ارتباط با سامانه حسابداري قابل ثبت مي باشند در اين بخش صورت مي گيرد.
در ارتباط و يكپارچگي سامانه داديك با حسابداري نياز به تعريف اطﻼعات با پايه مالي بوده كه در اين بخش انجام مي شود.
دوره هاي مالي ،دسته بندي حساب ها ،حساب هاي شناور و  ....جزو عناصر پايه مالي است كه جهت ارتباط امور مالي پرسنل و پروژه ها در حسابداري در
اين بخش در فرم هاي جداگانه ثبت مي گردد.
فرم ٣٠٠٤٧

گروه بندي حساب ها

پايه

مجوزدار

توضيحات:
ايجاد و ثبت گروه هاي حساب و حسابها در اين بخش صورت مي گيرد.
وجود كدينگ يا دسته بندي حساب در هر سازمان جهت انجام امور حسابداري از امور اجتناب ناپذير است.
تعداد سطوح دسته بندي با توجه به گستردگي هر سازمان از  ٢سطح شروع و تا  nسطح قابل توسعه است.
كليد ٢٠٤١٧

ايجاد گروه

پايه

مجوزدار

توضيحات:
اطﻼعات بر اساس مﻼك ها و پارامترهاي مورد نظر سازمان دسته بندي و گروه بندي مي شوند.
توسط اين كليد يا ميانبر  Ctrl + Gميتوان مبادرت به ايجاد گروه حساب نمود.
در آخرين سطح دسته بندي امكان ايجاد گروه حساب ميسر نيست.
با گروه ها يا زير گروه ها نمي توان فعاليت مالي ثبت كرد و گروه ها صرفا جهت سامان بخشي و نظم دهي حساب ها ايجاد مي گردند.
كليد ٧٣٩٧

ايجاد حساب

پايه

مجوزدار

توضيحات:
ثبت هرگونه فعاليت مالي الزاما با حساب صورت مي گيرد.
با زدن كليد "ايجاد حساب" و يا كليدهاي ميانبر  Ctrl + Mميتوان به ايجاد حساب مبادرت نمود.
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كليد ٧٣٩٥

ويرايش

پايه

مجوزدار

توضيحات:
با اين كليد مي توان توضيحات هر گروه يا حساب را ويرايش نمود.
كليد ٢٠٤٤٨

ميانبر

طﻼ

توضيحات:
جهت دسترسي سريع به حساب هاي ايجاد شده مي توان از ميانبر استفاده نمود .اين كد كه مي تواند تركيبي از اعداد ،حروف يا نشانه باشد براي
حساب هايي استفاده مي گردد كه زياد مورد استفاده قرار مي گيرند.
كليد ٢٠٥٤١

نوع

نقره

توضيحات:
هر حساب در يكي از انواع "دايم"" ،موقت" يا "مشروح" مي باشد.
حساب موقت ،حسابي است كه در پايان سال مالي ،مانده آن صفر مي گردد.
حساب دايم ،مانده حساب عينا به سال مالي بعد منتقل مي شود.
حساب مشروح :همان حساب دايم است ولي بخاطر اهميت حساب ،ريز عملكرد با حساب به دوره بعد منتقل مي شود )عموما براي حسابهاي كم گردش و
مهم مانند سرمايه و امثالهم استفاده مي شود(
كليد ٣٠٧٤٦

داخلي  /خارجي بودن حساب

طﻼ

توضيحات:
عموما حساب هايي كه در ارتباط با مجموعه قرار دارند و داراي شخصيت واقعي )حقيقي يا حقوقي( هستند را به عنوان حساب خارجي مي
شناسند.
اين گروه حساب ها جزو حساب هاي دايمي بوده و )به منظور تبيين فعاليت هاي اقتصادي( بايستي براي هريك مشخصات قانوني آن را ثبت گردد.
از زمان طلوع روش حسابداري دوبل ،تكنيك تفكيك حساب هاي داخلي سازمان به چندين دسته متفاوت باعث گرديد كه وقايع مالي حادث شده در سازمان
ت واقع شده تسهيل و تسريع گردد.
واضح تر شده و قابليت تصميم گيري درباره موضوعات متفاو ِ
حساب هاي داخلي اغلب فاقد شخصيت واقعي بوده و در هر دو نوع دايم و موقت مشاهده مي شوند.
نمونه حساب داخلي  :صندوق  ،اسناد دريافتني و ...
نمونه حساب خارجي  :شركت  ، Xاقاي y
كليد ٤١١٩٨

اثر در عملكرد

طﻼ

فروشي

توضيحات:
گزارش هاي تحليلي وضعيت گردش نقدينگي و مالي در حساب هاي داخلي يك سازمان را نشان مي دهد.
استخراج هرگونه گزارش هاي تحليلي مانند عملكرد و امثالهم ،مستلزم تعيين اثر بخشي گروه ها در گزارش هاي تحليلي است.
اين اثر بخشي عمدتا در موارد درآمدي ،هزينه اي ،سرمايه ،صندوق ،اسناد و  ....بايستي تعيين گردد .و براي گروه هاي بي اثر و يا خارجي ﻻزم نيست انتسابي
صورت گيرد.
كليد ٣٠٧٤٥

* مديريت كنترل ثبت و گزارش گيري

الماس

توضيحات:
اين بخش توانايي مديريت ثبت و گزارش گيري از گروه ها و حساب ها را براي مديريت فراهم مي كند.
در اين بخش امكان رتبه بندي گروه ها و حساب ها ميسر است و در مقابل نيز دسترسي كاربران را به يك يا چند يا همه رتبه ها مي توان تعيين نمود.
كاربر امكان انجام عمليات با رتبه هاي غير مجاز را نداشته و فقط مي تواند عمليات مذكور را با رتبه هاي مجاز شده انجام دهد.
كليد ٢٨٧٦٦

رتبه ثبت

الماس

توضيحات:
در صورتي كه رتبه اعطا شده به كاربر در ثبت اطﻼعات ،منطبق با رتبه حساب منتخب نباشد امكان ثبت داده ها توسط وي ميسر نمي باشد.
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كليد ٧٣٧٢

رتبه گزارشي

الماس

توضيحات:
در صورتي كه رتبه اعطا شده به كاربر جهت گزارش گيري ،منطبق با رتبه حساب منتخب نباشد امكان مشاهده گزارش ها توسط وي ميسر نيست.
كليد ٣٠٧٤٤

* اطﻼعات تماس حساب هاي خارجي

طﻼ

توضيحات:
برخي سازمان ها براي آسودگي و رفاه بيشتر ،تمايل به داشتن مشخصات ارتباطي از طرف حساب هاي خود دارند.
در اين بخش مي توان انواع اطﻼعات تماس ،آدرس و مشخصات شغلي را براي هر كدينگ مالي ،درج و در صورت لزوم از آن بهره جست.
اين بخش از الزامات يك سامانه مالي نبوده ولي براي رفاه كاربران و سازمان ها در سامانه مالي سازگار تعبيه شده است.
كليد ٣٠٧٤٢

* مديريت ماهيت و اعتبار حساب ها

طﻼ

توضيحات:
ماهيت هر حساب ،از جمله الزاماتي است كه ما را در تهيه گزارش هاي صحيح و قابل دفاع مالي ياري مي نمايد
در صورتي كه بخواهيم همه زير اعضاي يك گروه با ماهيت معيني تعريف شوند ،كافي است ماهيت گروه را به دلخواه تنظيم نموده تا همه اعضاي زير گروه
آن )گروه و حساب( با همان ماهيت ايجاد گردند.
ماهيت حساب ها به سه حالت :
بدهكار ) مانده آنها مي تواند فقط بدهكار يا صفر باشد (
بستانكار ) مانده آنها مي تواند فقط بستانكار يا صفر باشد (
آزاد )مانده آنها مي تواند هم بدهكار و هم بستانكار باشد (
در صورت تمايل مي توان از اين بخش در فيلد هاي مربوطه ميزان سقف بدهكاري يا بستانكاري هر حساب را معين نمود.
حسابهايي كه در اين قسمت محدود به بدهكار يا بستانكار مي شوند در بخش گزارش مغايرت در مانده حساب قابل كنترل هستند.
كليد ٢٨٧٧١

ماهيت

طﻼ

توضيحات:
در اين فيلد صرفا ماهيت حساب )بدهكار ،بستانكار ،آزاد( را مي توان تعيين كرد.
كليد ٣٠١١٠

بيشينه بدهكاري

طﻼ

توضيحات:
عدد ثبت شده در اين قسمت ،سقف بدهكاري طرف حساب در مجموعه را تعيين مي كند.
كليد ٣٠١١١

بيشينه بستانكاري

طﻼ

توضيحات:
عدد ثبت شده در اين قسمت ،سقف بستانكاري طرف حساب در مجموعه را تعيين مي كند.
كليد ٣٠٧٣٦

* مديريت دسته بندي

پايه

توضيحات:
جهت اعمال تغييرات ظاهري و چيدمان ظاهري گروه ها و حساب ها مي توان از اين بخش بهره گيري كرد.
كليد ٢٩٠٦٥

بازسازي كدينگ

طﻼ

مجوزدار

توضيحات:
با اعمال هرگونه جابجايي و يا تغييرات در كد نمايشي گروه يا حساب ها الزام بر به روزرساني اطﻼعات ضرورت پيدا مي كند.
با استفاده از اين كليد كدهاي كامل گروه ها و حساب ها تا آخرين سطح ،بازنويسي و اصﻼح مي شوند.
كليد ٢٣٥٧٥

چيدمان

طﻼ

مجوزدار

توضيحات:
دسته بندي ها و حساب هاي ايجاد شده به ترتيب ثبت در فرم نمايش داده مي شوند.
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در صورتي كه بخواهيم ترتيب نمايش رديف ها به دلخواه ما باشد ميتوان از اين كليد استفاده كرد.
كاربرد مهم ،مي توان حساب ها يا گروه هاي با كاربرد بيشتر را در اولويت باﻻتر و موارد كم اهميت تر را در رده هاي پايين تر دسته بندي قرار داد.
كليد ١٦٨٩٤

جابجايي كدينگ

الماس

مجوزدار

فروشي

توضيحات:
در بسياري از مواقع دسته بندي هاي ايجاد شده در گذشته با سليقه امروز سازمان انطباق و سازگاري ندارد و يا استفاده كنندگان جديد ،نياز به
ايجاد تغييراتي در دسته بندي ها دارند ،از اين رو سازمان با هزينه هاي هنگفت و بعضا با تغيير رويكردهاي جديد تمامي زحمات گذشته را غير قابل استفاده
و هدر رفته تصور مي كند.
كليد "جابجايي" فرمي را در اختيار كاربر قرار مي دهد كه توسط آن ميتوان ،كليه گروه ها يا اعضا را از جايي به جاي ديگري منتقل نمود.
با پيش بيني هاي انجام شده ديگر نيازي به تغييرات در اطﻼعات مالي ثبت شده در گذشته ،جهت اصﻼح داده ها بر اساس دسته بندي جديد و جابجايي
هاي انجام شده حتي ادوار مالي گذشته نمي باشد.
گزارش هاي حاصله قبل از جابجايي از جزيي ترين تا كلي ترين سطح اصﻼح شده و از اين به بعد بر اساس دسته بندي )جديد و يا اصﻼح شده( قابل
مشاهده است.
كليد ٢٩٠٦٣

گروه به حساب

طﻼ

مجوزدار

توضيحات:
تبديل گروه به حساب توسط اين كليد ميسر است.
هنگامي كه گروهي بدون زير گروه يا زير حساب است مي توان آن را به حساب تبديل نمود.
كليد ٢٩٠٦٤

حساب به گروه

طﻼ

مجوزدار

توضيحات:
با استفاده از اين كليد مي توان يك عضو را به گروه تبديل نمود.
شايان ذكر است اين تغيير فقط در صورت احراز شرايط )عدم ثبت اطﻼعات با حساب(انجام مي گيرد .همچنين در آخرين سطح اين امكان ميسر نيست.
يعني اگر تعداد سطوح دسته بندي ما  ٤سطح باشد حساب سطح  ٤را نمي توان به گروه تبديل كرد.
كليد ٢٤٠٧٩

حذف

طﻼ

مجوزدار

توضيحات:
حذف گروه يا حساب پس از احراز شرايط توسط اين كليد ميسر است.
كليد ٣٠٧٣٧

* نظارت و كنترل كدينگ

الماس

توضيحات:
در اغلب سازمان ها جهت جلوگيري از خدشه و تغييرات ناخواسته ،نابجا و يا خراب كارانه مي توان دسترسي به بخش كدينگ را محدود نمود و يا
دسترسي به آن را به افراد امين تر سپرد.
چون اگر افراد مجاز ،تغييراتي در دسته بندي ها اعمال نمايند بعلت جايگزيني متن جديد بر روي متن قبلي ،امكان بررسي و رديابي آن مقدور نيست.
از سوي ديگر در صورت محدود كردن كاربران جزء به بخش كدينگ مالي روال روزمره سازمان مختل گردد.
لذا مديريت سازمان مي تواند از تمهيدات انديشيده شده در اين بخش كه به تفضيل درباره آن توضيح داده شده بهره برده و مبادرت به تثبيت و يا كنترلي
كردن كدينگ خود بنمايد و با اين عمل مديريت توانايي كنترل خود را ارتقا بخشيده و همچنين محدوديت هاي مختل كننده را بوجود نياورده است.
نياز به امكانات در نظر گرفته شده در اين بخش ،در سازمان هايي ضرورت پيدا مي كند كه مدير مالي و يا سرپرست به صورت هميشگي در سازمان حضور
ندارد و نياز به افزايش و يا تغييرات در كدينگ مالي را به افراد ديگر واگذار مي نمايد در اين صورت كليه اتفاقات و تغييرات ،با نشانه هاي مخصوص گزارش
مي گردد.
گ سازگار با ساير محصوﻻت نرم افزاري مشابه بوده كه جز با تجربه  ٣دهه اي در چالش هاي مختلف سازمان ها در اين
اين امكان از تمايزات ويژه كدين ِ
زمينه و بدون طراحي هوش مصنوعي ميسر نمي گرديد.
كليد ٢٩٠٦٧

كنترلي شود

الماس

مجوزدار

توضيحات:
امكان كنترلي كردن هر گروه يا حساب با اين كليد ميسر است .در صورت كنترلي شدن حساب يا گروه ،كليه تغييرات در ويژگي هاي گروه يا
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حساب موجود را با عﻼمت هشدار و موارد جديد ايجاد شده را با عﻼمت جديد نشانه گذاري و نمايش داده مي شود.
كليد ٢٩٠٦٨

تثبيت شود

الماس

مجوزدار

توضيحات:
توسط اين كليد مي توان گروه يا حساب هاي ايجاد شده را تثبيت و غير قابل ويرايش كرد.
در صورت تثبيت گروه ها كليه زير گروه ها و زير حساب هاي آن نيز غير قابل ويرايش مي شود.
از جمله گروه يا حساب هايي كه در يك سازمان بهتر است تثبيت گردند حساب يا گروه هاي مربوط به سرمايه ،سود و زيان سنواتي ،دارايي ثابت و  ...مي
باشد.
كليد ٣٠١٠٣

عادي شود

الماس

مجوزدار

توضيحات:
در صورتي كه ﻻزم باشد گروه يا حسابي كه كنترلي يا تثبيت شده را به حالت عادي برگرداند از اين كليد استفاده مي شود.
همچنين برداشتن عﻼمت هشدار مربوط به موارد جديد يا ويرايش شده نيز با اين كليد امكان پذير است.
كليد ٣٠٧٣٨

* مديريت حساب هاي شناور

الماس

توضيحات:
ت حساب پيدا مي كنند.
شناورها به خودي خود حساب نيستند و با انتساب در دسته بندي مالي ماهي ِ
هدف انطباق ،نظم و سرعت دهي در ايجاد و ويرايش حساب هايي است كه ﻻزم است چندين بار در دسته بندي ها ايجاد شوند
خصوصيت شناوري ،امكان گزارش گيري از حساب هاي پراكنده را فراهم نموده و امكان تناسب گيري از حساب هاي شناور هم گروه را نيز ميسر مي كند.
كاربرد عمده شناورها در سازمان هاي بزرگي كه داراي چندين واحد و شعبه مي باشند .كه داراي حساب هايي با عنوان و كاربرد مشابه مانند انواع هزينه،
انواع درآمد و امثالهم مي باشند.
در اين بخش مي توان شناورها را گروه بندي و زير شناور هاي هم سنخ را ايجاد نمود.
امكان ويرايش حساب هايي كه از روش شناوري ايجاد شده باشند وجود ندارد و با هرگونه تغيير در شناورها ،كليه حساب هايي كه از روش شناوري ايجاد
شده باشند به صورت خودكار ويرايش مي گردند.
با اين عمل حساب هاي منتخب در كدينگ مالي ايجاد شده ولي امكان تغيير مشخصات آنها فقط از طريق ويرايش حساب هاي شناور ميسر است.
امكان لغو انتساب حساب به شناوري وجود دارد و در صورت لغو انتساب ،از اين پس مانند يك حساب كه به صورت عادي ايجاد شده قابل تغيير و مديريت
است.
كليد ٢٣٥٧١

انتساب شناوري

الماس

مجوزدار

توضيحات:
شناورها از جمله عنوانهايي هستند كه به تنهايي هيچگونه هويت و ماهيتي ندارند و پس از ايجاد ،به گروهي از حسابها انتساب داده مي شوند،
سپس هر عنوان شناور در حسابداري ماهيت حساب واقعي پيدا مي كند.
كاربرد اينگونه حسابها در اين است كه عﻼوه بر جلوگيري از تكرار عناوين مشابه در حسابداري مي توان حسابهايي كه از طريق حسابهاي شناور ايجاد مي
گردند را بهتر مديريت كرده و عﻼوه بر ويرايش گروهي حسابهاي شناور ايجاد شده ،گزارش مفصل و مبسوطي از حسابهاي شناور )پراكنده در گروههاي
حساب پراكنده( به صورت تجميعي و يكجا مشاهده كرد.
همچنين مي توان حسابهايي كه به صورت معمولي ايجاد شده اند را منتسب به يك عضو از عناوين شناور نمود يا انتساب حسابي را از شناور قطع كرد.
كليد ٤١٢١٨

ايجاد شناور

الماس

مجوزدار

توضيحات:
در صورت نياز به ايجاد ارتباط يك گروه حساب با دسته اي از شناورها از اين كليد استفاده مي كنيم.
پس از انتخاب گروه شناورِ مورد نظر ،و انتخاب گزينه خودكار ،كليه رديف ها در گروه حساب ايجاد مي گردد.
در صورت نياز به گزينش ،مي توان گزينه خودكار را لغو و آيتم هاي شناور مورد نظر را انتخاب و به ليست حساب ها اضافه كنيم.
اگر گزينه خودكار را انتخاب كنيم ،آيتم هاي شناوري كه در آينده به گروه شناور اضافه مي شوند ،به صورت خودكار به ليست حساب هاي آن گروه حساب
افزوده مي گردد.
چنانچه ﻻزم باشد انتساب شناورها به صورت گروهي ويرايش و يا لغو شود از همين كليد مي توان عمليات مورد نظر را اعمال نمود.
چنانچه انتساب گروه شناور لغو و يا ويرايش گردد ،كليه حساب هاي ايجاد شده قبلي ،باقي مي مانند و تنها انتساب شناوري آنها لغو مي گردد.
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كليد ٢٧٦٧٢

ويرايش شناوري

الماس

مجوزدار

توضيحات:
توسط اين كليد مي توان شرايط انتساب حساب شناور را ويرايش نمود
كليد ٣٠١٠٨

لغو شناوري

الماس

مجوزدار

توضيحات:
با استفاده از اين كليد مي توان ارتباط و انتساب حساب شناور ايجاد شده را با كدينگ حساب هاي شناور قطع كرد.
اين عمل باعث مي شود كه رفتار سامانه با حساب مانند حساب هايي شود كه به صورت عادي توسط كاربر ايجاد شده است.
كليد ٣٠٧٣٩

* كدينگ متقابل

توضيحات:
از امتيازات منحصر به فرد در طراحي كدينگ مالي سازگار امكان ارتباط و تاثير آن در ساير كدينگ ها با هدف و رويكردهاي متفاوت و بعضا مغاير
با رويكرد مالي است.
در اين بخش مي توان كدينگ هاي موازي و متعددي ايجاد كرد و براي ايجاد اعضاي گروه ها ،از حساب هاي ايجاد شده در كدينگ مالي استفاده نمود.
در اين صورت گزارش هاي حاصله در كدينگ هاي ديگر اطﻼعات ﻻزم را از حساب هاي منتسب شده استخراج و در اختيار كاربر قرار مي دهد.
از جمله استفاده هاي اين امكان مي توان به موارد زير اشاره نمود .
كدينگ با رويكرد مركز هزينه
كدينگ با رويكرد كنترل حساب هاي درآمدي و هزينه اي بر مبناي بودجه
كدينگ با رويكرد ارايه اظهارنامه و .....
كليد ٣٠٧٤٠

تلفيق با ترازنامه

طﻼ

فروشي

توضيحات:
دسته بندي ترازنامه اي همانگونه كه از نامش مشخص است نوعي از گزارش گيري است كه كاربر را قادر مي سازد توسط سيستم و در هر زمان،
گزارش ترازنامه را از اطﻼعات ثبت شده ،استخراج نموده و مورد استفاده قرار دهد.
كليد ٣٠٧٧١

حساب هاي تجميعي  -يگانه

فروشي

توضيحات:
از جمله امكانات پيش بيني شده براي استحصال گزارش هاي متنوع و سليقه اي )خارج از چهارچوبه كدينگ مالي( دسته بندي گروه ها و
حسابهاي يگانه )تجميعي( و انتساب حساب هاي ايجاد شده به آنهاست .امكان ارتباط يك حساب به چندين گروه يگانه ميسر بوده و حتي مي توان تاثير يك
حساب در بازه زماني مشخص با ضريب تاثير دلخواه را تعيين نمود.
خريداري اين بخش ،گزارش مخصوصي در بخش گزارش ها فعال مي نمايد كه با دسترسي به آن مي توان مجموع حساب هاي متاثر در گروه هاي يگانه را به
صورت گزارشي مديريتي  MISمشاهده نمود.
كليد ٣٠٧٤٣

تلفيق با كدينگ بودجه

فروشي

توضيحات:
در سازمان هايي كه كنترل حساب هاي درآمدي و هزينه اي اهميت دارد مي توان از تلفيق كدينگ مالي با برنامه ريزي بودجه استفاده نمود.
اين امكان برنامه هاي پيش بيني شده در خط مشي سازمان را با وقايع مالي وقوع يافته انطباق داده و مغايرت هاي آن را در قالب نمودار و يا گزارش آماري
ارايه مي دهد.
در اين كدينگ مي توان چندين برنامه ريزي بودجه را به صورت موازي و با هدف هاي متفاوت ايجاد كرد و مغايرت هاي هر يك را به صور مختلف نتيجه
گيري نمود.
كليد ٢٩٠٦٢

تلفيق با كدينگ مراكز هزينه

فروشي

توضيحات:
يكي از دسته بندي هاي فرعي و غير مالي حسابداري ،مراكز هزينه مي باشد ،كه با يك منطق ساختار يافته اي از قبل تعيين شده است .كاربرد
حسابداري مراكز هزينه در نتيجه گيري و جمع بندي اطﻼعات ،بابت هزينه ها و دوايري است كه در آن هزينه انجام مي شود .به همين دليل گزارش هاي
حاصل از مراكز هزينه كمك شاياني به بخش مديريت جهت بهينه كردن توليد ،برنامه ريزي آينده ،نتيجه گيري از اطﻼعات غلط گذشته و يا مقايسه ي دوره
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هاي مختلف مي كند .ارتباط مراكز هزينه با عناوين حساب يك به يك است ،بدين معني كه هر مركز هزينه فقط يك بار به هر حساب منتسب مي شود.
در سيستم سازگار انتساب مراكز هزينه به عنوان حساب ها از دو روش ذيل انجام مي گيرد:
 .١در فرم گروه بندي و ايجاد حساب ها
 .٢در فرم تعريف مراكز هزينه
كليد ٣٠٧٤١

* مشخصات قانوني حساب هاي خارجي

طﻼ

توضيحات:
امروزه بدليل تبعيت از قوانين مالياتي و الزامات تعيين شده در آيين نامه هاي قانوني،نمايندگي ،مصوبات هيات مديره و  ...اطﻼعات بيشتري از
ذينفعان خارجي )تامين كنندگان  /مصرف كنندگان( محصوﻻت و خدمات سازمان ها ﻻزم است.
اين اطﻼعات در قالب هاي معين شده در اين بخش قابل ثبت مي باشد.
كليد ٣٠٧٤٨

* تنظيمات حساب هاي بانكي

توضيحات:
يكي از انواع حساب هاي خارجي كه داده هايي متفاوت از يك حساب معمول براي آن ثبت ميگردد ،گروه حساب خاص "بانك ها" است.
در اين بخش چنانچه گروهي جزو گروه خاص حساب بانك تعريف شده باشد ،كاربر را قادر مي سازد اطﻼعات ذيل را در آن ثبت و ضبط و بهره برداري نمايد.
نام بانك ،شعبه ،جاري ،نام صاحب امضا ،قابليت صدور دسته چك ،قابليت كلر شدن چك در حساب و . ...
كليد ٣٠٧٤٩

* تنظيمات ويژه حسابهاي خزانه داري

توضيحات:
عموما جهت تلفيق سامانه خزانه داري و حسابداري بايستي ،حساب هايي كه هنگام دريافت و پرداخت اسناد دريافتني و پرداختني به صورت
خودكار تقابل مي يابند ،تعريف شوند.
اين حساب ها مي تواند به صورت معمولي ثبت گردند .ولي در سازمان هايي با نظم بيشتر و متمايل به تفكيك انواع اسناد و تاريخ هاي سررسيد ،مي توان با
تعيين محدوده تاريخ سررسيد اسناد دريافتني و پرداختني به تفكيك ماه ،فصل ،شش ماهه ،ساليانه و همچنين با تمايز تجاري و غير تجاري بودن گروه
حساب هاي اسناد دريافتني و پرداختني خود ،حسابهاي مذكور را مطابق با سليقه و پسند خود به گونهاي بهتر ساماندهي نمود.
كليد ٣٠٧٥٠

* تنظيمات ويژه حساب هاي خريد و فروش

توضيحات:
عموما جهت تلفيق سامانه خريد و فروش با حسابداري بايستي حساب هايي كه هنگام گردش كاﻻ به صورت خودكار تقابل مي يابند در سيستم
تعريف گردند.
اين حساب ها مي توانند به صورت معمولي مورد ثبت قرار گيرند ولي در سازمان هايي كه نظم بيشتر و تمايل به تفكيك اينگونه حساب ها بسته به نوع انبار
 ،كاﻻ و  ....دارند مي توانند با تعيين حساب هاي مورد نياز سازمان خود ،داده هاي حاصله را مطابق با سليقه و پسند خود به گونهاي بهتر ساماندهي نمايند.
كليد ٢٩٠٦١

حساب خاص

پشتيبان ف

توضيحات:
سامانه هاي سازگار براي انجام برخي امور مالي كه به صورت خودكار انجام مي گردد نياز به شناسايي  ٤گروه از حساب هاي خاص دارد اين گروه
ها شامل :
 - ١گروهي كه در برگيرنده حسابهاي مرتبط با اسناد دريافتني است
 - ٢گروهي كه در برگيرنده حسابهاي مرتبط با اسناد پرداختني است.
 - ٣گروهي كه در برگيرنده حسابهاي مرتبط با بانك ها هستند .
 - ٤گروهي كه در بر گيرنده حسابهاي خودكار مي باشند.
تعيين اينكه هر گروه از حساب در يكي از  ٤دسته بندي ذيل قرار مي گيرد از اهميت خاصي برخوردار است
اين بخش توسط مدير ارشد مالي و يا پشتيبان سيستم قابل دسترسي است
كليد ٣٠٧٥١

چاپ ليست كدينگ

طﻼ

فروشي

توضيحات:
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داشتن ليست چاپي كدينگ در سازمان هايي كه كدينگ مالي شان )بخصوص در بخش گروه هاي حساب( حساس و مهم است از اهميت زيادي
برخوردار است.
اين امكان ما را در تهيه چاپ دفتر كدينگ در هر سطح ياري نموده و با غربالگري گروه و حساب ها ،امكان انتخاب نوع چاپ را در اختيار كاربران قرار مي
دهد.
كليد ٣٠٧٥٢

چاپ دفتر راهنماي كدينگ

فروشي

توضيحات:
جهت سازماندهي و ايجاد دستورالعمل عملكرد بخش حسابداري و ثبت اسناد مالي در سازمان هاي بزرگ ،مبادرت به ايجاد دفتر راهنماي كدينگ
مي نمايند ،كه كليه قوانين و آيين نامه هاي مربوط به استفاده و به كارگيري كدينگ را در اختيار كاربران قرار مي دهد.
هر سازمان به سليقه و اختيار خود مي تواند دفترچه راهنماي استفاده از كدينگ خود را تهيه و در اختيار پرسنل ذيربط قرار دهد.
عموما توضيحات دفترچه راهنماي كدينگ مالي براي گروه هاي حساب تحرير مي شود ولي در اين سامانه امكان ثبت توضيحات در حساب ها هم فراهم
شده است.
فرم ٣٠٠٥٣

مديريت دوره هاي مالي

پايه

مجوزدار

توضيحات:
ايجاد و مديريت دوره هاي مالي كه از مفروضات حسابداري است در اين فرم صورت مي گيرد.
دوره هاي مالي به سه دسته باز )در جريان فعاليت( ،بسته )سابقه شده( ،كارنشده )جديد( تقسيم مي شوند.
هر سامانه با تعداد محدود دوره مالي باز در اختيار خريداران قرار مي گيرد )حداقل يك دوره باز وجود دارد(.
عموما سازمان هاي بزرگ و يا شركت هاي تجاري )موضوع بند الف( همزمان با ورود به دوره مالي جديد ،تا مدت زمان قانوني مشخصي مي توانند دوره مالي
قبلي را باز نگه داشته و در آن با توجه به آيين نامه ثبت و تحرير دفاتر مبادرت به ثبت يا تغيير رويدادهاي مالي نمايند .بنابراين نياز به دوره مالي باز اضافه
خواهند داشت ولي اشخاص حقيقي و يا سازمان هاي كوچكتر براي عمليات حسابداري خود تنها به يك دوره مالي باز نياز دارند.
تاريخ دوره هاي مالي نبايستي با يكديگر تداخل داشته باشند ،كنترل اين مورد توسط سامانه به طور هوشمند انجام مي شود.
كليد ٣٠٠٩٢

ايجاد دوره مالي

پايه

مجوزدار

توضيحات:
جهت ثبت اطﻼعات مالي ،ابتدا بايستي دوره مالي ايجاد گردد.
هر دوره مالي داراي خصوصياتي است كه از مهمترين آنها تاريخ شروع و تاريخ پايان دوره مي باشد.
اكثريت قريب به اتفاق سازمان ها دوره مالي شان از ابتداي فروردين شروع و تا آخر اسفند ادامه دارد ولي برخي از سازمان ها داراي دوره مالي متفاوتي مي
باشند .بنابراين تاريخ شروع و پايان دوره به دلخواه و بر اساس نياز سازمان تعريف مي گردد.
در ابتدا هر دوره مالي پس از ايجاد به صورت بسته ايجاد مي شود .مادامي كه دوره مالي ايجاد شده مورد استفاده جهت ثبت داده ها واقع نشده ،قابل حذف
است ولي به محض گشايش و ثبت داده در آن دوره ديگر امكان حذف آن وجود ندارد و فقط قابل بسته شدن است.
دوره هاي مالي بسته شده در كليه بخشهاي گزارشي سامانه قابل دسترس و انتخاب بوده ولي در بخش ثبت داده ها فقط دوره هاي مالي باز قابل انتخاب مي
باشند.
كليد ٣٠٠٩٣

ويرايش دوره مالي

پايه

مجوزدار

توضيحات:
امكان تغيير مشخصات اصلي و فرعي دوره مالي توسط اين كليد ميسر است.
بايد توجه داشت در صورتي كه بطور مثال داده ها در تاريخ ٩٤/٠١/٠١تا تاريخ ٩٤/٠٦/١٥ثبت شده باشند ،نمي توان تاريخ شروع را به بعد از  ٩٤/٠١/٠١يا
قبل از  ٩٤/٠٦/١٥تغيير داد.
كليد ٣٠٠٩٤

گشايش دوره مالي

پايه

مجوزدار

توضيحات:
در اين سامانه دوره مالي در ابتدا به صورت بسته ايجاد و سپس توسط اين كليد گشوده مي شود.
كنترل تعداد دوره مالي باز مجاز ،در اين هنگام انجام مي گيرد و در صورتي كه تعداد دوره مالي باز بيش از تعداد خريداري شده باشد نمي توان دوره بسته را
گشايش نمود.
براي باز كردن دوره مالي جديد ابتدا بايستي دوره مالي گذشته ،بسته و سپس مبادرت به گشايش اين دوره نمود.
كاربر :شادي وكيلي
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كليد ٣٠٠٩٩

بستن دوره مالي

پايه

مجوزدار

توضيحات:
جهت بستن دوره مالي كه پايان يافته از اين كليد استفاده مي شود.
كاربر مجاز به انجام اين عمل ،مي تواند دوره مالي را ببندد ولي جهت باز كردن مجدد آن بايستي با بخش پشتيباني سازگار تماس بگيرد.
كليد ٣٠٠٩١

ش سند نخست

طﻼ

توضيحات:
ثبت داده ها در هر دوره مالي با شماره پيگيري  ١آغاز مي شود .در صورت تمايل سازمان به شماره اي ديگر جهت شروع پيگيري ها ،عدد مورد
نظر در اين قسمت وارد مي گردد.
كليد ٢٠٥٨٧

دوره مالي پيوست

الماس

توضيحات:
امكان ارتباط دوره هاي مالي به يكديگر در سامانه پيش بيني شده است) .اين عمل توسط بخش پشتيباني انجام مي گردد(
با ايجاد ارتباط دوره مالي به دوره قبلي ،نيازي به ثبت سند افتتاحيه نبوده و در صورتي كه تعداد دوره هاي مالي باز بيش از يك عدد باشد هرگونه تغيير در
دوره مالي قبلي به صورت خودكار و بدون وقفه در دوره مالي بعد تاثير مي گذارد.
كليد ٣٠٠٩٧

بازخواني

طﻼ

مجوزدار

فروشي

توضيحات:
با استفاده از تاريخ بازخواني مدير سيستم مي تواند پس از بررسي اسناد ثبت شده در هر دوره مالي ،اجازه ثبت اطﻼعات در قبل از اين تاريخ را از
كاربران بگيرد.
اصوﻻ كنترل تاريخ ثبت اطﻼعات در سيستم هاي مالي از عمده دغدغه هاي مديران مالي بوده كه با استفاده از اين امكان مي توان مديريت تاريخ ثبت
اطﻼعات در گذشته را هر چه بيشتر در اختيار گرفت .به گونه اي كه تنظيم با تاريخ بازخواني ،باعث مي گردد كه تاريخ قابل ثبت در دوره مالي انتخاب شده
محدود تر شده و تاريخ پيگيري قبل از تاريخ بازخواني در آن دوره مالي مورد پذيرش نباشد.
اين تاريخ مي تواند بين تاريخ شروع و پايان دوره انتخاب شود.
كليد ٢٠٥٨٦

سندزني در تاريخ هاي آينده

طﻼ

توضيحات:
معموﻻ اطﻼعات بر اساس تاريخ وقوع در سيستم ثبت مي شوند .تاريخ وقوع نيز يا در روز جاري و يا در روزهاي گذشته مي باشد ،كه اين امر توسط
كاربر قابل ثبت است
ولي چون اطﻼعات مالي در آينده هنوز واقع نشده كه نياز به ثبت آن در سيستم باشد ،سامانه به صورت هوشمند اجازه انتخاب ثبت در تاريخ هاي آينده )ولو
در دامنه تاريخ دوره مالي انتخاب شده ( را نمي دهد.
با زدن اين چك باكس ،كاربران مجاز مي شوند كه اطﻼعات با تاريخ هاي آينده را هم در سيستم ثبت نمايند.
بخش ١٥٢٥٢٨

كاربر :شادي وكيلي

حذف

پايه
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