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 )1پس از ورود از قسمت گزارشات  ،گزارش صورت حساب بانکی کلیک میکنیم.

 )2سپس شماره حساب مورد نظر را از لیست پیشنهادی انتخاب نموده و در قسمت تاریخ بازه زمانی را انتخاب
کرده و و گزینه نمایش کد نوع تراکنش را انتخاب کنید

 )3اکنون دکمه بازیابی را زده و بر روی گزینه  csvکلیک میکنیم

 )4سپس مسیر مورد نظر را انتخاب کرده و فایل مورد نظر را ذخیره میکنیم

 )5سپس به سیستم نرم افزار نجات رفته در قسمت باز شده وارد منو ((دریافت و پرداخت)) می شویم سپس به
قسمت ((دریافت فایل صورتحساب بانک )) میرویم.

 )6سپس در کادر بازشده میبایست قسمت ((صورت حساب از سامانه محب گرفته شده است و شامل کد تراکنش
است )) تیک داشته باشد.

با توجه به اتصال حساب های مختلف به حساب پشتیبان  ،تمام ردیف های مربوط به تراکنش های مکانیزه برای
انتقال وجه بین حساب اصلی و حساب پشتبان که توسط بانک به صورت خودکار انجام می شود و در صورت حساب
بانک منعکس می گردد  ،به دلیل عدم ثبت در دفتر  ،در عملیات مغایرت گیری به عنوان آیتم باز تلقی خواهد شد
برای مدیریت این ردیف ها و رفع مغایرت به وجود آمده  ،در نرم افزار نجات  1تدابیری اتخاذ شده است تا این ردیف ها
 ،با نظارت کاربر به صورت اتوماتیک شناسایی و تبدیل به سند شوند و همزمان با ردیف های متناظر خود در سند تولید
شده  ،پاس شوند .
به این منظور الزم است تا کارشناسان محترم دریافت پرداخت مراحل زیر را یک به یک انجام دهند .
الزم به ذکر است که به احتمال زیاد مرحله  1برای حساب های اختصاصی و سایر منابع از قبل انجام شده است  ،د ر
این صورت فقط درست بودن آن را مطابق دستورالعمل زیر کنترل نمایید.

مرحله اول :تعریف ردیف های سند اتوماتیک
 -1منوی دریافت پرداخت  /حساب های بانکی را انتخاب نمایید  .در فرمی که باز می شود  ،گزینه ارتباط حساب
بانکی با سرفصل حسابداری را انتخاب نمایید

 -2در فرمی که باز می شود گزینه جدید را انتخاب نمایید

 -3در فرمی که باز می شود مطابق شکل زیر ردیف بدهکار را تعریف و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید .منظور از
ردیف بدهکار این است که برای واریز وجه از حساب پشتیبان به حساب اصلی چه دوره مالی و چه تفضیلی
بدهکار می شود  ،همچنین واحد تابعه را نیز تعیین نمایید .منظور از تفضیلی  ،کد تفضیلی حساب اصلی است .

 -4با تکرار مراحل از مرحل  2یکبار دیگر و اینبار ردیف بستانکار را تعریف نمایید
منظور از ردیف بستانکار این است که برای واریز وجه از حساب پشتیبان به حساب اصلی چه کد حسابی با چه
دوره مالی و چه تفضیلی بستانکار می شود  ،همچنین واحد تابعه را نیز تعیین نمایید .منظور از تفضیلی  ،کد
تفضیلی حساب پشتیبان است (سیستم به صورت خودکار کد حساب و کد تفضیلی حساب پشتیبان را ذخیره
میکند)

مرحله دوم  :صدور سند اتوماتیک
 -1از منوی دریافت پرداخت  ،گزینه "ثبت سند اتوماتیک تراکنش های مکانیزه صورت
حساب بانک " را انتخاب نمایید

در فرمی که باز می شود  ،شماره حساب و بازه زمانی را وارد نموده و گزینه بازنمایش را انتخاب نمایید

لیست تمام تراکنش های مکانیزه حساب در بازه زمانی نمایش داده می شود
ردیف های مورد نظر را با  spaceانتخاب نمایید
در شماره سند  ،چنانچه شماره سند خاصی مورد نظرتان هست وارد نمایید در غیر اینصورت آن را خالی بگذارید
با انتخاب گزینه صدور سند  ،سند مربوط به ردیف های انتخاب شده تولید خواهد شد و همزمان
با تولید سند ردیف های آن به صورت اتوماتیک مغایرت گیری و پاس خواهد شد.
این سند موقت است و امکان تغییر آن وجود ندارد و مبدا سند  ،دریافت پرداخت می باشد  .تاریخ سند  ،انتهای بازه ای
است که شما مشخص نموده اید و تاریخ مغایرت گیری این ردیف ها نیز تاریخ انتهای بازه خواهد بود.
در صورتی که به هر دلیلی مجبور به حذف سند شدید ،کافی است در این قسمت سند مربوطه را انتخاب کرده و دکمه
"حذف سند" را انتخاب کرده.

توجه :بدیهی است دریافت فایل بانک حسابهایی که به حساب پشتیبان متصل نشده اند کماکان مثل
قبل دریافت میشود.

