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 لوازم مصرفی سیهثبت خرید ن

خریداری شده است. از فروشگاه حافظ  نسیهریال بصورت  ۸۵۰۰۰۰مقداری لوازم تحریر به مبلغ  ۱۵/۰۲/۱۳۹۷در تاریخ فرض کنید 

 :باشدنحوه ثبت سند در سیستم هانا به شکل زیر می

 قبل از ثبت سند الزم است که در بخش تنظیماتت در منوی مشتریان، فروشگاه حافظ را به عنوان مشتری تعریف نمائید.

 

کلیک  "ایجاد سند جدید"و سپس در منو عمودی بر روی گزینه  "حسابداری"در منو افقی بر روی گزینه برای ثبت سند حسابداری، 

 شود:نمایید. پنجره زیر نمایش داده می

 
 در بخش مشخصات سند، تاریخ و شرح سند را وارد کنید

 
 کلیک کنید: "ثبت ردیف جدید"برای ثبت ردیف های سند بر روی دکمه 

 
 شودپنجره تنظیمات ردیف مطابق شکل زیر نشان داده می
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حساب هزینه مورد نظر برای انتخاب حساب هزینه مطابق شکل فوق بر روی دکمه انتخاب حساب کلیک کنید یا در صورتی که کد 

فرم زیر نشان داده  "انتخاب حساب"دانید آنرا در کادر مربوطه)مطابق شکل فوق( وارد کنید. پس از کلیک بر روی دکمه را می

 شود:می

 
 شود)شکل زیر(پس از انتخاب حساب، نام حساب در کنار کادر نشان داده می

 
 ارد کنید و آنرا تائید کنیدحال مبلغ هزینه و شرح را در کادر های مربوطه و
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 شودیک ردیف به لیست ردیف های سند اضافه می ،پس از تائید

 
در پنجره نشان داده شده، حساب  کلیک کنید. "ثبت ردیف جدید"برای ثبت بدهی موسسه به مشتری مجدداً بر روی دکمه 

 انتخاب نمائید "انتخاب حساب"بستانکاران را با کلیک بر روی دکمه 

 
 کلیک کنید تا بتوانید حساب تفضیل فروشگاه حافظ را انتخاب کنید. "انتخاب تفضل"دکمه  از انتخاب حساب بر روی پس

 
 شودپنجره زیر نشان داده می  "انتخاب تفضل"دکمه  پس از کلیک بر روی 
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 شودنشان داده می "انتخاب تفضیل"پس از انتخاب حساب تفضیل، نام آن در کنار دکمه 

 
آنرا به لیست ردیف های سند  "تائید"را در کادر بستانکار وارد کنید و پس ثبت شرح ردیف با کلیک بر روی دکمه  ۸۵۰۰۰۰مبلغ 

 اضافه کنید
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 حال جهت ثبت سند بر روی دکمه ثبت سند کلیک کنید

 
 چاپ یا حذف کنیدتوانید آنرا ویرایش، شود و میپس از ثبت این سند به لیست اسناد حسابداری اضافه می

 


