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 ثبت و تعریف دسته چک در نرم افزار حسابداری هاترا

برای این که بتوانید در نرم افزار هاترا یک چک پرداختنی ثبت کنید بایستی ابتدا دسته چک مربوط 

یف نحوه ثبت و تعربه آن را در نرم افزار تعریف کنید. بنابراین در این قسمت از آموزش هاترا، شما را با 

 کنیم.دسته چک آشنا می 

 جهت تعریف و ثبت یک دسته چک در هاترا، بایستی ابتدا عملیات زیر را انجام دهید:

 تعریف اسامی بانک ها .1

جهت تعریف نام بانک متصل به دسته چک مورد نظر در ماژول حسابداری مالی و منوی تعریف اطلاعات 

 پنجره باز شده با کلیک برانتخاب نموده و سپس در پایه حسابداری، گزینه تعریف اسامی بانک ها را 

 ، نام بانک مورد نظر خود را یادداشت کنید.F4گزینه جدید و یا با فشردن کلید 
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 عریف کدینگ حسابداری بانک متصل به دسته چکت .2

پس از تعریف نام بانک متصل به دسته چک، باید کد حسابداری آن بانک را در کدینگ نرم افزار ایجاد 

منظور در ماژول حسابداری مالی و منوی تعریف و ویرایش کدینگ حسابداری را نمایید. به همین 

( را بفشارید و پس از باز شدن پنجره کدینگ حسابداری، در Alt+kانتخاب کنید و یا کلید های )

 زیرمجموعه کد بانک ها، کد بانک متصل به دسته چک را ایجاد کنید.
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 تعریف کدینگ حسابداری اسناد پرداختنی .3

در مرحله بعد باید در همان پنجره تعریف و ویرایش کدینگ حسابداری، در زیرمجموعه کدینگ اسناد 

 پرداختنی کد حسابداری اسناد پرداختنی همان بانک و دسته چک را تعریف و ایجاد کنید.

 

 

 ثبت و تعریف دسته چک .4

ر ماژول خزانه داری و در نهایت پس از انجام اقدامات اولیه، برای ثبت و تعریف یک دسته چک د

منوی دریافت و پرداخت چک پرداختنی، گزینه ثبت دسته چک بانک ها را انتخاب نمایید و پس از 

در پنجره باز شده ابتدا در قسمت بالا نام آن در پنجره باز شده گزینه جدید را کلیک کنید و سپس 

 د نظر را وارد نمایید.حساب اسناد پرداختنی را انتخاب کنید و سپس اطلاعات دسته چک مور

قسمت حرفی / شماره سریال دسته چک / شماره حساب متصل به دسته چک / تاریخ دریافت دسته 

و شماره چک انتهایی دسته چک، در قسمت  "از شماره چک"چک / شماره اولین چک در قسمت 
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سپس نام بانک مورد نظر، نام صاحب حساب را یادداشت نمایید و در  وارد کنید. "تا شماره چک"

نهایت کد حساب بانکی را که باید چکهای پرداختنی از آن پاس شوند را انتخاب کنید و در آخر 

 ثبت نهایی دسته چک کلیک کنید. ( را جهت Ctrl+Sگزینه ثبت و یا )

ایجاد شد و شما می توانید از این لحظه حال همانطور که مشاهده می کنید دسته چک مورد نظر 

 تمامی چک های پرداختنی خود از این دسته چک را در هاترا ثبت کنید.

 یادآوری:

جهت تعریف کدینگ حسابداری می توانید کلیپ و فایل آموزشی مربوط به تعریف کدینگ 

 حسابداری در نرم افزار هاترا را مشاهده نمایید.
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