*تبدیل سال مالی موقت به دائم*

برای بستن سال مالی بصورت دائم باید کنترل های زیر را در نرم افزار انجام دهید :

 گرفتن آخرین نسخه نرم افزار قبل از بستن سال مالی
 کنترل مانده حساب مشتریان
 کنترل مانده حساب بانکها و صندوق ها و چکها
 کنترل موجودی ریالی و تعدادی کاالها
 کنترل گروه حسابها
 کنترل حسابهای کل و معین
 کنترل صورت سود و زیان
 کنترل بهای تمام شده (در صورتی که صورت سود و زیان نادرست باشد)

توجه کنید 👈 وقتی سال مالی به صورت دائم بسته شود ،امکان اصالح هیچکدام از موارد باال وجود ندارد.
توجه کنید 👈 قبل از اقدام برای بستن سال مالی ،نسخه نرم افزار خود و کاربران را به آخرین نسخه آپدیت
کنید ،برای این مورد با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.
توجه کنید 👈 برای تبدیل سال مالی موقت به دائم حتما وارد سال مالی گذشته شوید ،و سال مالی خود را
ببندید.
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بعد از انجام کنترلهای الزم و حصول اطمینان برای بستن سال مالی -حتما قبل از اقدام به بستن سال
مالی پشتیبانگیری انجام دهید.
توجه کنید 👈 در سیستمهایی که بصورت شبکه هستند ،پشتیبانگیری حتما از طریق سیستم سرور انجام
شود.

برای انجام پشتیبان گیری به منوی ابزارها رفته و گزینه ی پشتیبانگیری روی  ...را بزنید و مسیر را
انتخاب کرده و بکاپگیری انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که بکاپگیری انجام شده است.

توجه کنید 👈 در سیستمهایی که بصورت شبکه هستند ،بستن سال مالی از طریق سیستم سرور انجام شود
و تا زمان بسته شدن سال مالی ،هیچکدام از کاربران نباید وارد برنامه شوند.
توجه کنید 👈 برای بستن سال مالی حتما با مدیر سیستم وارد شوید.

برای تبدیل سال مالی موقت به دائم ،قاعدتا باید وارد سال مالی گذشته شوید .چون میخواهید
سال مالی موقت گذشته را ببندید .به منوی دوره مالی رفته و صدور سند اختتامیه را بزنید.

بعد از زدن صدور سند اختتامیه ،کادر زیر باز میشود:
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در کادر باال میتوانید شماره سند اتوماتیک اختتامیه را بصورت دستی وارد کنید ،در غیر اینصورت سیستم
آخرین شماره سند را بعنوان سند اختتامیه در نظر میگیرد .حتی االمکان در قسمت شماره سند ،شماره
ای وارد نکنید.
در قسمت موجودی کاالی موجود در انبار ،موجودی ریالی کلیه کاالهای موجود در انبار را نشان میدهد
و در قسمت موجودی کاالی امانت داده شده موجودی کاالهای شما که به صورت امانی نزد دیگران
می باشد را نشان می دهد و در آخرین کادر نیز موجودی کاالی پایان دوره انبار شما را نشان می دهد
که این موجودی بعنوان موجودی پایان دوره محسوب میشود.
اگر این موجودی بنا به دالیلی اشتباه است ،موجودی واقعی را به صورت دستی در این قسمت وارد
کرده و تایید را بزنید.

با زدن دکمه تایید پیغامهای زیر ظاهر میشود که با تایید آن دوره مالی فعلی را می بندد و وارد سال
مالی جدید میشود.
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بعد از بسته شدن سال مالی پیغام موفقیت آمیز بودن این عملیات به شکل زیر نمایش داده میشود.

بعد از صدور سند اختتامیه ،سال مالی جدید را بزنید.
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در کادر باال ،تاریخ پایان دوره همان تاریخی ست که زمان بستن مالی موقت تعیین کرده بودید .نام
دوره مالی فعلی همان دوره مالیست که میخواهیم ببندیم .تاریخ ابتدای دوره مالی جدید هم ،یک روز
بعد از تاریخ پایان دوره فعلی می باشد.
توجه کنید 👈 هیچ کدام از موارد باال را نمیتوانید تغییر دهید ،چون این موارد را در زمان بستن موقت تعیین و
تایید کرده اید.

دکمه بعدی را بزنید ،در این مرحله باید تعیین کنید که موجودی و مانده کاالها به سال مالی بعد منتقل
شوند یا خیر.

5

با زدن دکمه بعدی کادر زیر نمایان میشود که با تایید این مرحله سال مالی جدید ایجاد می شود.
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با تایید این مرحله ،سال مالی جدید ایجاد میشود.

بعد از بستن دوره مالی وارد برنامه شوید و از صحت اطالعات و انتقال مانده حسابها
اطمینان پیدا کنید.

به اميد موفقیت
شرکت فن آوری اطالعات پارمیس
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