
 

 

 انجام دهیم:در نرم افزار هلو کارهایی که قبل از بستن حسابها باید 

 بررسی کنیم. را دفتر روزنامه ،از منوی گزارشات گزینه حسابداری 

 ن اقدام کنیم.آردیم از منوی اصالحات نسبت به رفع در صورتیکه سندی را اشتباه ثبت ک

صورتی ضیح دادیم در  شد و همانطورکه قبال تو شده با شاری ثبت  صورت اع سندی ب شماره  از منوی  میمی توانکه  

گزینه تمامی شماره اسناد مرتب )با انتخاب ایننسبت به رفع آن اقدام کنیم. ،اصالحات گزینه مرتب سازی شماره اسناد

 .(می شوداما تغییری در شماره ثابت ها ایجاد نشده 

  مانده حساااب فرح حساااب ها را نی کنیم در صااورتیکه مغایرت داشاات با اسااتواده از منوی اصااالحات گزینه

 یا سند مربوفه را اصالح کنیم. فاکتورو ،اصالحات

 شودرگکاالهای انبار را نی کنیم و انبا س ردانی انجام  شت از ق  ،مت  عملیات مرتبط به کاالاگر مغایرتی وجود دا

 م.کنینه انبار گردانی را استواده میگزی

 سپس اقدام به انبارگردانی نمود. قبل از انبارگردانی باید از ثبت کلیه فاکتورها مطمئن بود . 

 نی های  کنیم عالوه بر نی های دریافتنی خرج شااده،گزارشااات نساابت به بررساای نی ها اقدام میاز منوی

 .دهیممیز مورد بررسی قرار ضمانتی را نی

  و در  ماای دهاایمبررساای قاارار  ه وساایااافتی از باناای مااورد م ایدرریااز عملکاارد باناای هااا را بااا صورت ساااب

 .کنیممین را اصالح آصورت وجود مغایرت 

  دهیممیمانده حساب صندوق و تنخواه و معین آنها را نی کرده و اقساط مشتریان را مورد بررسی قرار. 

  ها اقدام ها از منوی اصااالحات گزینه اصااالح موجودینبار و قیمت میانگین کاالاصااالح موجودی ابه نساابت

 .کنیممی

 نه مات نرم افزار گزی چه در تنظی نان عال فروش ن تا بدون آنکه در انبار موجودی  کرده باشااایممنوی را ف

شد بتوان فاکتور فروش ثبت کرد شته با صورتد امکان دارد کاردکس منفی در ،وجود دا اتفاق و 

 ناشی از دو عمل باشد: می توانگزارش کاال با مانده منوی  وجود دارد که امکان بیفتد

یی کاال در یی روز اتواق افتاده باشااد و ی ساااعت خرید و فروش یی کاال با هم مطاب ت  فروشو دامکان دارد خری.1 

از منوی اصالحات نسبت  می توانبرای اصالح این مورد  ال زودتر از خرید کاال صورت گرفته باشدایعنی فروش ک ،نکند



 

 

شده م سی کاردکس کاالی منوی  ساعت فاکتور اقدام کنیم و مجددا به برر صالح  شاهده مییبه ا کنیم که پردازیم و م

 شد.با دیگر این کاردکس منوی نمی

  

کاردکس منوی شااده باشااد در این  امکان دارد فاکتور فروش و خرید در دو روز متواوت بوده باشااد که باعا ایجاد.2

 . صورت باید تاریخ فاکتور خرید را قبل از فاکتور فروش بگذاریم

  کنیممیسپس از اطالعات وارد شده کپی پشتیبان تهیه. 

 سمت تنظیمات مدیریتی گزینه تنظیمات نرم افزار حسااابها را تیی دار  ابتدا گزینه  ،گزینه امنیتی ،از ق

تاریخ سند اختتامیه را ثبت تا سیستم به  ،تا به صو ه عنوان سال ما ی گذشته برسیمکنیم و تایید و تایید می نمائیممی 

سند افتتاحیه را در آخر پس از ه. ونمود تایید سپس ید.نما ثبت اختتامییه سند از پس روز یی  صورت اتوماتیی تاریخ 

کنیم مشاهده می شود که یی سال ما ی گذشته و یی سال ما ی جدید می جراتایید،نرم افزار بسته شده و دوباره آن را ا

 .توانیم وارد آن شویموجود دارد که هرکدام را که بخواهیم می

 

 

  

مشااهده  گیاری و ننانچه گزینه ساال ماا ی گذشاته را انتخااب کارده باشایم وارد نارم افازار شاده و قابلیات گازارش

 ه سند و یا فاکتور مجاز نمی باشد.ما ی گذشته را داریم ثبت هر گون سند های سال

 

 



 

 

 

شویم  سال مالی جدید  شته به عملیات روزانه خود ادامه دهیم می توانو چنانچه وارد  یم طبق دوره های گذ

سند افتتاحیه ای شته  که فقط با یک تفاوت که  سال مالی گذ سابهای دائمی  شدشامل مانده ح به این  ،می با

 ه است.دوره مالی انتقال داده شد

 


