رفع مغایرات بانکی
در این بخش مغایرات در چند مرحله براساس پرونده ارسالی از بانک ها قابل رفع خواهد بود.
 -1مطابقت اسناد ارسالی از بانک و ثبت دفاتر براساس شماره چک یا فیش و مبلغ آن
 -2تهاتر اقالم هم ارزش به شرط  0شدن مغایرات
 -3رفع مغایرت به صورت دیداری و مقایسه ارقام توسط کاربر
با این منظور بعد از انتخاب ردیف منو مربوطه فرم لیست حساب های مربوطه ظاهر می شود که ضمن ارائه حساب های از پیش
تعریف شده دارای امکانات زیر نیز می باشد

 -1تعریف و حذف و ویرایش اطالعات (ویرایش از طریق صفحه بعدی صورت می پذیرد).
 -2امکان گزارش گیری تفصیلی و خالصه براساس محدوده تاریخی شماره استناد وامکان انتقال اطالعات از بانک و دفاتر به
سیستم رفع مغایرت.
 -3امکان برگشت اقالم مغایرت گیری شده.
الزم به ذکر است که مغایرت گیری همواره تا انتهای تاریخ تعیین شده محاسبه می شود.
با انتخاب دکمه ویرایش برروی هریک از ردیف های بانک ها صفحه اطالعات بانک باز می شود
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در این صفحه می توان یک حساب جدید برای بررسی ایجاد کرد ،مشخصات یک حساب ایجاد شده را تغییر داد و یا حساب مورد
بررسی راحذف کرد .در هر صورت ایجاد و یا حذف حساب ها در این سیستم نقشی در حساب های مالی نداشته و صرفا به منظور
ایجاد تسهیالت مغایرت گیری می باشند.
شماره مرجع همان شماره استناد در صورت وجود درسند مالی و درصورت عدم وجود شماره ثبت سند برای اطالعات دفاتر می باشد.
همین شماره درمورد اطالعات بانک مربوط به شماره های چک و فیش وغیره است.
لیست اشاره شده برحسب شماره مرجع ،بخشی از شماره مرجع و مبلغ قابل ترتیب می باشد.
پس از ان جام مغایرت گیری سیستمی و یا دستی شماره تطبیق ایجاد شده توسط کاربر در ستون مربوطه درج می شود .به این مفهوم
که اقالم بررسی شده دارای شمار تطبیق می باشند .در حالت عمومی مانده اقالم دارای شماره تطبیق  0می باشد مگر رفع مغایرت
کاربر به درستی انجام نشده باشد .در این صورت اختالف در محل اختالف تراز مشخص خواهد شد.
برای رفع مغایرت دیداری امکانات رنگ آمیزی گروهی ردیف ها نیز پیش بینی شده است.
رنگ نوشته های اول دوره بانک آبی ،اول دوره دفاتر قرمز ،طی دوره بانک سیاه و طی دوره دفاتر سبز می باشد.

www.malinikan.com

به این لیست در صورت نیاز می توان اقالمی را اضافه و یا کسر نمود.
شماره تطبیق یک عدد  13رقمی است که هربار که دکمه مربوطه فشار داده می شود توسط سیستم تولید می گردد و لذا هرگز
تکراری نیست.
اطالعات را براساس اقالم مطابقت داده شده و یا نشده و همچنین رنگ آمیزی انجام شده می توان فیلتر کرد.
از آن جا که محتمل است پس از انتقال اطالعات به سیستم مغایرت بانکی اسناد حسابداری دستخوش تغییرات گردند و تطابق آن
ها با انتقال اطالعات به سیستم مغایرت بانکی بهم بخورد دکمه ای به منظور کنترل تطبیق اطالعات دکمه ای پیش بینی شده است.

که فرم تطبیق و رفع مغایرت را باز می کند و درآن اسناد مغایر ظاهر می شوند که با جابجایی و اصالح وجایگزینی یا حذف سند و
انتقال مجدد می توان نسبت به رفع این مغایرت اقدام نمود.
انتقال اول دوره اولین سال (اقالم باز اولین سال) با ید پس از تهیه لیست های بررسی شده از طریق دیتابیس در جدول مربوطه قرار
داده شود ولی برای سال های بعد امکانات نقل و انتقال سال پیش بینی شده است.
سیستم مغایرت بانکی صرفا یک تسهیالت تلقی می شود که نقشی در اطالعات اصلی سیستم ندارد و استفاده کننده ازآن محسوب
می شود .این سیستم به واسطه پیچیدگی عملیات در مورد حجم انبوه ترانزاکشن ها کاربرد مفید داشته و برای گردش های محدود
بانکی توصیه نمی گردد.
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