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 ثبت خرید نقدی لوازم مصرفی

ریال بابت  ۴۵۰۰۰۰به مبلغ مقداری شیرینی و کیک ریال و  ۸۵۰۰۰۰مقداری لوازم تحریر به مبلغ  ۱۴/۰۲/۱۳۹۷در تاریخ فرض کنید 

کل زیر شخریداری شده است. نحوه ثبت سند در سیستم هانا به  صندوق(نقدی)پرداخت از جهت پذیرایی از مهمانان بصورت 

 :باشدمی

ت ثبت سایر پرداخ"نو عمودی بر روی گزینه مو سپس در  "پرداخت-دریافت"در منو افقی بر روی گزینه برای ثبت سند حسابداری، 

 شود:کلیک نمایید. پنجره زیر نمایش داده می "ها

 
 شود:پنجره زیر نشان داده می
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 تاریخ و شرح پرداخت را ثبت کنید ،در قسمت مشخصات پرداخت

 
 

 کلیک کنید "هزینه"برای افزودن هزینه ها به لیست در بخش تنظیمات طرف پرداخت بر رو دکمه 

 
روی دکمه انتخاب پس بر سرا در کادر مبلغ بابت هزینه خرید لوازم التحریر وارد نموده و  ۸۵۰۰۰۰شود. مبلغ پنجره زیر نشان داده می

 حساب مطابق شکل زیر کلیک کنید.

 
 شود:پس از کلیک بر روی دکمه انتخاب حساب پنجره زیر نشان داده می
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 پس از انتخاب حساب آنرا تائید کنید

 
 شودپس از تائید، یک ردیف به لیست طرف پرداخت)در این مثال هزینه ها( اضافه می
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 کلیک کنید "هزینه"برای افزودن هزینه پذیرایی مجدداً بر روی دکمه 

 
در صورت لزوم وارد  ریال را وارد کرده، حساب هزینه پذیرایی را اانتخاب و شرح هزینه را ۴۵۰۰۰۰در پنجره نشان داده شده مبلغ 

 کنید

 
 شودپس از تائید این فرم، ردیف جدید به لیست اضافه می
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جره زیر . پنکلیک کنید "نقدی"تنظیمات پرداخت، برای ثبت پرداخت نقدی از محل صندوق موسسه بر روی دکمه حال در بخش 

 شود:نشان داده می

 
ف به لیست کلیک کنید. مشاهده خواهید کرد که یک ردی "تائید"مراحل ثبت را مطابق شکل فوق انجام داده و بر روی دکمه 

 شودپرداخت ها اضافه می

 
 کلیک کنید "ثبت پرداخت"حاال جهت ثبت نهایی پرداخت و ایجاد سند حسابداری بر روی دکمه 
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هده و اد قابل مشاشود. همچنین سند حسابداری آن بصورت خودکار ایجاد و در لیست اسنپس از تائید به لیست پرداخت ها اضافه می

 باشد.چاپ می

 


