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 قسمت دوم –تعریف پارامتر های خرید 

منوی اطلاعات پایه انبار، با استفاده از امکان تعریف پارامتر  در قسمت پیش توضیح دادیم که شما می توانید در ماژول خرید و انبارداری و

تعریف  ،های خرید، انواع پارامتر هایی که برای استفاده در فاکتور های خرید و ثبت نهایی سند های حسابداری فاکتور ها مورد نیاز هستند

 و ایجاد نمایید و به کدینگ حسابداری نرم افزار هاترا متصل کنید.

شما می توانید این پارامتر عوارض شهرداری و یا عوارض ارزش افزوده است. ارامتر هایی که در این پنجره مشاهده می شود، یکی از پ

د وپارامتر را به میزانی که صحیح است و باید در فاکتور های خرید استفاده شود، ایجاد و یا آن را ویرایش کنید و با تنظیمات مورد نیاز خ

 لینک کنید.

 پارامتر: عوارض شهردارینام 

 3میزان پارامتر: 

 نوع محاسبه: درصد

 2اولویت محاسبه: 

 نحوه عمل: افزایشی )به مبلغ ناخالص فاکتور اضافه خواهد شد(

 2تعداد رقم اعشار: 

 Bنمایش در ستون فاکتور: 

 ر در بهای تمام شده را فعال کنید.در صورتی که می خواهید این پارامتر در محاسبه بهای تمام شده مؤثر باشد، تیک گزینه مؤث

 در صورت انتخاب گزینه قابل تغییر توسط کاربر، می توانید به صورت دستی آن پارامتر را تغییر و افزایش یا کاهش دهید.

و در  یدر صورت انتخاب گزینه اعمال پارامتر بدون در نظر گرفتن شرایط، می توانید تحت هر شرایطی و بدون در نظر گرفتن ویژگی خاص

 هر زمانی که نیاز بود از این پارامتر داخل فاکتور ها استفاده کنید.

اقدام بعد، گزینه استفاده در سند است: به جهت این که پس از ثبت نهایی فاکتور های خرید، سند حسابداری آن به صورت اتوماتیک ثبت و 

لینک کنید تا سند حسابداری فاکتور به صورت خودکار ثبت شود. به  ، باید آن پارامتر را به کدینگ حسابداری پارامتر عوارضایجاد شود

این صورت با کلیک بر فلش سبز رنگ، وارد پنجره کدینگ حسابداری شوید و کد مالیات و عوارض را انتخاب کنید. سپس در قسمت پایین 

ی کالا و یا تأمین کننده خاص و تأمین کنندگان همانطور که مشاهده می کنید چهار گزینه تحت عناوین: کل فاکتور، کالا های خاص، برا

 خاص وجود دارد.

 برای کالا یا تأمین کننده خاص: استفاده از پارامتر تعریف شده برای هر کالا و یا عرضه کننده

 گزینه کل فاکتور: اعمال پارامتر روی مبلغ کل فاکتور 

 دادن به این پارامترگزینه کالا های خاص: انتخاب کالا های مورد نظر جهت انتساب 

 گزینه تأمین کنندگان خاص: انتخاب تأمین کنندگان )عرضه کنندگان( مورد نظر جهت انتساب دادن به این پارامتر
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را  CTRL+Sپس از انتخاب تمامی آیتم های مورد نیاز، جهت ثبت نهایی پارامتر و قابل استفاده شدن آن در فاکتور های خرید، کلید های 

 بر گزینه ثبت کلیک کنید.بفشارید و یا 
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