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

 

 دریافتنی:  عملیات چکثبت 

در صورتی که قصد انجام عملیات )واگذاری، در جریان وصول، برگشت، وصول( را برای چکهای 

دریافتنی دارید، کافی است در سند موقت مورد نظر، در قسمت ابزار پیشرفته گزینه ثبت عملیات چک 

د نظر ردریافتنی را انتخاب نموده و سپس در پنجره باز شده با کلیک بر گزینه )+( ابتدا شماره چک مو

 را انتخاب نمایید و پس از آن وضعیت مورد نظر خود را جهت ثبت عملیات انتخاب کنید.  

در صورت انتخاب وضعیت واگذاری، پس از وارد کردن تاریخ عملیات، بایستی کد حسابداری طرف 

 دمقابل که قصد واگذاری یا خرج چک به او را دارید انتخاب کنید و سپس روی گزینه ثبت کلیک کنی

( را بفشارید. شرح و توضیحات عملیات نیز به صورت خودکار توسط نرم افزار CTRL+Sو یا کلید های )

یادداشت می گردد. پس از ثبت، سپس گزینه انصراف و مجددا در پنجره بعدی گزینه ثبت را کلیک 

 نمایید. 

د کد حسابداری حال در صورت انتخاب وضعیت در جریان وصول، بعد از انتخاب تاریخ عملیات بای

روی گزینه ثبت کلیک کنید و یا کلید های بدهکار را انتخاب کنید )اسناد در جریان وصول( و سپس 

(CTRL+S.را بفشارید )  شرح و توضیحات عملیات نیز به صورت خودکار توسط نرم افزار یادداشت می

 ا کلیک نمایید. گردد. پس از ثبت، سپس گزینه انصراف و مجددا در پنجره بعدی گزینه ثبت ر

اگر وضعیت را در حالت برگشت قرار دهید پس از انتخاب تاریخ عملیات، کد حساب بدهکار به صورت 

روی گزینه ثبت کلیک کنید و اتوماتیک توسط نرم افزار وارد می شود )پرداخت کننده چک(. سپس 

دکار توسط نرم افزار شرح و توضیحات عملیات نیز به صورت خو ( را بفشارید.CTRL+Sیا کلید های )

یادداشت می گردد. پس از ثبت، سپس گزینه انصراف و مجددا در پنجره بعدی گزینه ثبت را کلیک 

 نمایید. 

و در نهایت پس از انتخاب وضعیت وصول و تاریخ عملیات وصول، با کلیک بر قسمت کد حساب بدهکار، 

ی رون وصول شده، انتخاب کنید. سپس از بین کدینگ نرم افزار کد بانکی را که چک مورد نظر در آ

شرح و توضیحات عملیات نیز به صورت  ( را بفشارید.CTRL+Sگزینه ثبت کلیک کنید و یا کلید های )

خودکار توسط نرم افزار یادداشت می گردد. پس از ثبت، سپس گزینه انصراف و مجددا در پنجره بعدی 

 گزینه ثبت را کلیک نمایید. 
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