درخت حساب
همان گونه که در بخش تعریف حساب ها گفته شد ساختار حساب های سیستم نه تنها در بخش حساب های کل و معین به صورت
درختی می باشد و در مسیر سطوح به صورت جدولی می باشد .لیکن برای استفاده از مزایای حساب های درختی (به همراه حساب
های جدولی) در سیستم امکان تعریف حساب های درختی پیش بینی شده است که صرفا در گزارش گیری ها کاربرد دارد .این امر
می تواند در کنترل حساب های اعتباری (بودجه ای) بسیار راهگشا باشد .از آن جا که این بخش هنوز در شرکت مورد استفاده قرار
نگرفته است از نمونه دیگر شرکت ها برای ارائه آن استفاده می شود.
با انتخاب منوی درخت حساب فرم زیر گشوده می شود که کلیه درخت های از پیش تعریف شده را ارائه می دهد .درخت پایه ریشه
کل تعریف حساب ها می باشد.

این فرم دارای دو بخش می باشد:
-

بخش فهرست حساب ها (سمت چپ) کد حساب های قرار گرفته شده در هر شاخه یا زیرشاخه را نشان می دهد
و از زمان اختصاص درخت در بخش تعریف حساب ها ایجاد می شود.

-

بخش تعریف درخت که توسط کاربر ایجاد می گردد.
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با دابل کلیک برروی هر شاخه زیرشاخه های تعریف شده در آن شاخه نمایش داده خواهد شد.
به منظور ایحاد زیر شاخه در هر یک ازردیف های درخت دکمه نشانگر در روی شاخه قرار گرفته و دکمه ویرایش
فشرده می شود که منجر به گشودن صفحه ایجاد زیرشاخه می شود.

بخش فوقانی این فرم جهت ایجاد زیرشاخه جدید و فرم زیرین برای اصالح نام زیر شاخه می باشد.
توجه گردد که یک حساب می توان در شاخه های مختلف تواما قرارداده شود ولی در هر صورت جمع آن فقط
یک بار در شاخه مادر این زیر شاخه ها ظاهر خواهد شد.
حذف هر شاخه از فرم اصلی صورت پذیرفته و منجر به حذف تمام زیرشاخه های مرتبط می گردد .اما حذف
شاخه الصاق شده در بخش حساب ها با کاربر خواهد بود.
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