تعاریف سرفصل حساب ها
سیستم ارائه شده دارای  6طبقه بندی اصلی حساب ها (کل ،معین ،تفصیلی 1و2و3و )4می باشد که حساب های کل و معین به
صورت پیش فرض از ساختار درختی تابعیت نموده ولی تفصیلی ها به صورت جداول منحصر بفرد و مستقل می باشند که در زمان
ثبت اسناد به هم مرتبط می گردند .ضمنا یک جدول  20گانه نیز وجود دارد که می تواند حساب های تفصیلی و معین را به هم
مربوط سازد .با انتخاب ردیف دوم منوی تعاریف فرم لیست حساب های تعریف شده ظاهر می شود.

این لیست براساس طبقه بندی حساب ،جستجوی عمومی و گروه حساب (گروه های  20گانه) قابل فیلتر است.
برای پیدا کردن آخرین کد در هر محدوده تعداد پیکر از سمت چپ کد با اعشار به میزان پیکر مورد اشاره در بخش آخرین کد وارد
می گردد .به طور مثال چنان چه الزم باشد آخرین کد  5رقمی که با  33شروع می شود چیده شود عدد  33.5وارد می شود.
با انتخاب کلید صفحه گسترده حساب فیلتر شده به صورت  XLSارائه می گردد.
با فشردن کلید مانده حساب ها  ،مانده این حساب در سال جاری مشاهده می شود.

با فشردن کلید حساب های مرتبط ،کلیه سرفصل هایی که با این حساب در گروه های  20گانه مرتبط شده اند ظاهر می شود .از
آن جا که شرکت در هیچ یک از حساب ها قید مربوطه را تعریف نکرده است لیست ارائه شده مشتمل بر کلیه حساب ها می باشد.
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جهت تعیین حساب های خالف ماهیت (چنان چه ماهیت حساب معین در سیستم تعریف شده باشد) باید یک تا سه کاراکتر سمت
چپ حساب معین در محل مربوطه وارد شده و سپس دکمه خالف ماهیت فشرده شود (ورود فیلتر مورد نظر جهت کاهش حجم
اطالعات خروجی می باشد) در این صورت فرم حساب های منطبق با فیلتر اشاره شده ظاهر می گردد که در بین آن ها اقالم رنگی
معرف حساب های خالف ماهیت شده تا تاریخ روز است .ضمنا چنان چه نشانگر در روی هر ردیف حساب ها قرار گیرد در فریم
زیرین اسنادی که برحسب تاریخ موجب تعویض ماهیت شده اند اعالم می گردد .این امر در مورد حساب هایی که در پایان دوره
دارای ماهیت صحیح نیز می باشند اعمال می شود.

با فشردن کلید ویرایش امکان ایجاد و ویرایش و حذف سرفصل حساب های تعریف شده به شرط عدم رکورد گردش میسر می گردد.
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در این فرم موارد ذیل قابل ذکر می باشد:
 -1هر حساب معین می تواند در همه گروه های حساب و یا یک و یا چند گروه حساب قرار گیرد ولی حساب های تفصیلی
تنها در یک گروه حساب می توانند قرار گیرند.
 -2هر حساب می تواند در یک یا چند درخت حساب برای استفاده گزارش های خاص آتی قرار گیرد که با دکمه  F12در
محل درخت حساب درج می شود.
 -3حساب ها می توانند غیر فعال گردند در این صورت ثبت سند جدید برای این حساب ها از طریق سیستم مالی ممکن
نخواهد بود ولی از طریق سیستم های وابسته می تواند منتقل گردد.
 -4چنان چه حساب تفصیلی مورد استفاده در سیستم خزانه داری باشد تیک مربوطه فعال می گردد.
 -5چنان چه تعریف مربوط به حساب کل باشد کاربر باید طبقه بندی حساب را (ترازنامه ای و یا سود و زیانی) مشخص نماید.
 -6تعداد تفصیل هر حساب معین نیز برای آن باید مشخص گردد که از  0الی  4خواهد بود.
 -7چنان چه مقرر باشد که تراز باالتر از سطح کل با طبقه بندی مورد نظر کاربر تهیه شود کد حساب مربوطه در قسمت
مربوطه انتخاب می شود.
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