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با توجه به این که در قسمت قبل، آموزش ثبت چک پرداختنی در سند موقت  حسابداری و در منوی 

ابزار پیشرفته را آموزش دیدید، حال در این قسمت از آموزش هاترا، با آموزش انجام عملیات چک 

ابزار پرداختنی از جمله: )پاس، برگشت، ابطال، برگشت و ابطال( در سند موقت حسابداری و منوی 

 پیشرفته، به جای ثبت عملیات چک پرداختنی در ماژول خزانه داری، با شما همراه خواهیم بود.

 ثبت عملیات چک پرداختنی:

اگر می خواهید یکی از عملیات: )پاس، برگشت، ابطال، برگشت و ابطال( را برای یکی از چک های 

تدا به منوی ابزار پیشرفته رفته، سپس پرداختی خود انجام دهید، کافیست در سند موقت مورد نظر، اب

وارد گزینه ثبت عملیات چک پرداختنی شوید. در پنجره ی باز شده گزینه های زیر توضیح داده می 

 شوند:

 ردیف: 

 به صورت خودکار توسط نرم افزار شماره گذاری می شود.

  شماره:

 به صورت خودکار توسط نرم افزار شماره گذاری می شود.

  تاریخ:

 ورت خودکار توسط نرم افزار به تاریخ همان سند موقتی که باز شده است، ثبت می شود.به ص

 شرح اتوماتیک: 

پس از ثبت عملیات مربوط به چک، شرح آن عملیات به صورت اتوماتیک و خودکار توسط نرم افزار 

   .......................... در تاریخ ..... به سررسید ...............ثبت می شود. مانند: پاس چک پرداختنی شماره .

 ثبت عملیات: 

با کلیک بر گزینه )+( در پنجره باز شده ابتدا شماره چک مورد نظر را انتخاب نموده سپس عملیاتی را 

 که قصد انجام آن را دارید از قسمت عملیات انتخاب نمایید )پاس، برگشت، ابطال، برگشت و ابطال(.

پس از انتخاب عملیات مورد نظر، نرم افزار به صورت اتوماتیک کد حسابداری طرف بستانکار را وارد 

نموده و بنابراین نیازی به وارد کردن کد حسابداری طرف بستانکار توسط کاربر نخواهد بود. به این 
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ته متصل به آن دس صورت که اگر شما عملیات پاس را انتخاب نمایید، هاترا کد بستانکار را همان بانک

چک وارد می کند و پس از ثبت نهایی عملیات چک، از موجودی آن بانک کسر می گردد. در صورت 

انتخاب عملیات برگشت، ابطال، برگشت و ابطال، نرم افزار کد طرف بستانکار را همان طرف مقابل 

شماره چک مورد نظر از )گیرنده چک( وارد می کند و اگر عملیات چک ابطال یا همراه با ابطال بود، 

 لیست چک های پرداخت شده باطل می گردد.

تاریخ عملیات نیز به همان تاریخی که در پنجره باز شده قبلی وارد نموده اید، توسط نرم افزار ثبت 

 خواهد شد.

مبلغ چک و تاریخ سررسید آن نیز به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار طبق همان اطلاعاتی که زمان 

 ک ثبت نموده اید، وارد می شود.پرداخت چ

 شرح عملیات چک نیز به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار یادداشت می گردد.



 ثبت عملیات چک پرداختنی – آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری هاترا 

 

 

 


