راهنمای حسابداری هانا
ثبت دریافت به طرف حساب (مشتری)
در این راهنما موارد زیر تشریح میگردند:
 -۱ثبت دریافتیها(رفتن به صفحه)
 -۲تنظیم جزئیات دریافت(رفتن به صفحه)
 -۳ثبت پیش دریافت(رفتن به صفحه)
 -۴لیست دریافتها (رفتن به صفحه)
 -۵ثبت سایر دریافتها(رفتن به صفحه)

 ثبت دريافتیها
برای ثبت دریافت از مشتری ،در منو افقی بر روی گزینه " دریافت-پرداخت" و سپس در منو عمودی بر روی گزینه "ثبت
دریافتیها" کلیک نمایید .پنجره زیر نمایش داده میشود.

پس از نمایش پنجره ،بصورت خودکار کادر انتخاب مشتری(دریافت کننده) نمایش داده میشود:

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا
پس از جستجوی مشتری و یافتن آن در لیست ،بر روی ردیف مورد نظر دابل کلیک کنید تا انتخاب گردد .در بخش مشخصات
مشتری دریافت کننده ،پس از انتخاب مشتری(دریافت کننده) ،نوع ارتباط با مشتری ،پروژه ،تاریخ دریافت و در صورت تمایل
شرح دریافت (دریافت بابت چه چیزی بوده یا هر شرح دلخواه دیگر) را ثبت کنید.

پس از تکمیل بخش "مشخصات مشتری دریافت کننده" مبالغ دریافتی یا چک های دریافتی را مطابق با لیست زیر ثبت کنید:

در بخش تنظیمات دریافت میتوانید از حالت های مختلفی استفاده نمایید:
 نقدی :در حالتی که دریافت از مشتری به صورت فوری انجام شود از این حالت استفاده میشود .این حالت شامل این
موارد است :دریافت نقدی در صندوق یا تنخواه ،واریزیها به حساب بانکی و انواع حالتهای دریافت الکترونیکی(عابر
بانک ،همراه بانک ،کارتخوان ،اینترنتی و  )...که به صورت فوری انجام میشوند .برای انجام این حالت بر روی دکمه
"نقدی" کلیک کنید.
 چک  :زمانیکه از مشتری یک یا چند برگ چک مدت دار تحویل میگیرید ،از این حالت استفاده کنید .برای انجام این
حالت بر روی دکمه "چک" کلیک نمایید.
 استرداد چک شرکت :زمانیکه از مشتری چک یا چک هایی را که از همین شرکت صادر شده اند و تاکنون پاس
نشده اند و به اصالح مشتری آنها را به هر دلیلی بازگردانده است ،از این حالت استفاده کنید .برای انجام این حالت بر
روی دکمه استرداد چک شرکت کلیک کنید
 کارتخوان  :اگر دستگاه کارتخوان خود را به نرمافزار متصل نمودهاید ،میتوانید برای ثبت سریع و مستقیم دریافتیهای
کارتخوان از این گزینه استفاده نمائید .برای اتصال کارتخوان به نرمافزار راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید
آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا
در ادامه همه حالت های فوق را جهت انجام مثال زیر مطالعه کنید:
مثال فرض کنید مثال فرض کنید از مشتری مبلغ  ۳۵۰۰۰۰نقدی از صندوق ،مبلغ  ۱۵۰۰۰۰۰از طریق عابر بانک ،یک فقره
چک به مبلغ  ۱۲۰۰۰۰۰ریال به تاریخ  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵دریافت نمودهاید .برای ثبت این دریافت مراحل زیر را انجام دهید:
حالت نقدی ( :مبلغ  ۳۵۰۰۰۰به صندوق )بر روی دکمه "نقدی" کلیک کنید .پنجره زیر نمایش داده میشود:

پس از کلیک بر روی دکمه "تایید" دریافت نقدی به لیست دریافت ها اضافه میشود:

حالت نقدی ( :مبلغ  ۱۵۰۰۰۰۰از طریق عابر بانک )بر روی دکمه "نقدی" کلیک کنید .پنجره زیر نمایش داده میشود:

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا
پس از کلیک بر روی دکمه "تایید" دریافتی از طریق عابر بانک به لیست دریافت ها اضافه میشود:

حالت چک ( :مبلغ  ۱۲۰۰۰۰۰چک مدت دار )بر روی دکمه "چک" کلیک کنید .پنجره زیر نمایش داده میشود:

پس از تایید چک مشتری به لیست دریافتی ها اضافه میشود

جهت ويرايش دريافتی بر روی آیکون مداد زرد رنگ( ) در ردیف مربوط به دریافتی مورد نظر کلیک نموده و در پنجره
باز شده مشخصات را اصالح و آنرا تایید کنید.
جهت حذف دريافتی بر روی آیکون ضربدر قرمز( ) در ردیف مربوط به دریافتی مورد نظر کلیک نموده و در پنجره باز
شده اطمینان از حذف را تایید نمایید.
جهت کپی دريافتی بر روی آیکون کپی(

) در ردیف مربوط به دریافتی مورد نظر کلیک نموده و در پنجره باز شده

مشخصات مربوطه را وارد و آن را تایید نمایید.
آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا

پس از تکمیل همه دریافت ها جهت ذخیره آنها و ثبت سند بر روی دکمه "ثبت دریافت" کلیک کنید

پس از ثبت دریافت رسید مربوط به مشتری نشان داده میشود و میتوانید آنرا چاپ کرده و بابت تحویل به مشتری امضا بگیرید

پس از بستن پنجره چاپ رسید دریافت ،لیست دریافتیها نمایش داده میشود و دریافتی ثبت شده به لیست اضافه میگردد

 تنظیم جزئیات دريافت
در نرم افزار هانا این امکان وجود دارد که مشخص کنید دریافتی ها از مشتری مربوطه به کدام سند بدهی یا کدام اقساط مشتری
است .مثالً فرض کنید قبال یک فاکتور فروش به مشتری ثبت کردهاید که قرار بوده مبلغ  ۲۰۰۰۰۰۰ریال از آن طی  ۴قسط
 ۵۰۰۰۰۰ریالی دریافت گردد .برای این منظور پس از تنظیم همه دریافتی ها به مشتری و قبل از ثبت کلیک بر روی دکمه "ثبت
دریافت" بر روی دکمه "تنظیم جزئیات دریافت" کلیک کنید.

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا

پنجره زیر نمایش داده میشود:

در این پنجره میتوانید اقساطی را که از مشتری دریافت نموده اید ،تنظیم نمایید .مثال در شکل فوق مبلغ  ۵۰۰۰۰۰بابت قسط
شماره  ،۱مبلغ  ۵۰۰۰۰۰بابت قسط شماره  ۲دریافت شده است و مبلغ  ۲۰۵۰۰۰۰به عنوان علی الحساب ثبت خواهد شد .البته شما
میتوانید مبلغ دیگری را نیز برای سایر اقساط در نظر بگیرید و آنرا در ردیف قسط مربوطه ثبت کنید .اگر جمع جزئیات تنظیم
شده در این فرم با کل مبلغ دریافتی از مشتری برابر نباشد ،الباقی مبلغ به عنوان علی الحساب در نظر گرفته و ثبت میشود.
 ثبت پیش دريافت
برای ثبت پیش دریافت از مشتری در منو افقی بر روی گزینه " دریافت-پرداخت" و سپس در منو عمودی بر روی گزینه "ثبت
پیشدریافت" کلیک نمایید .پنجره زیر نمایش داده میشود.

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا
در این پنجره پس از انتخاب مشتری تمام مراحل را مانند "ثبت دریافتیها" انجام داده و آنرا ثبت کنید.
 لیست دريافتی ها
برای مشاهده لیست دریافتها ،در منو افقی بر روی گزینه "دریافت-پرداخت" و سپس در منو عمودی بر روی گزینه "لیست
دریافتها" کلیک نمایید.

جهت ويرايش دريافتی بر روی آیکون مداد زرد رنگ( ) در ردیف مربوط به دریافتی مورد نظر کلیک نموده و در پنجره
باز شده مشخصات را اصالح و آنرا تایید کنید.
جهت حذف دريافتی بر روی آیکون ضربدر قرمز( ) در ردیف مربوط به دریافتی مورد نظر کلیک نموده و در پنجره باز
شده اطمینان از حذف را تایید نمایید.
جهت چاپ رسید دريافتی بر روی آیکون چاپ( ) در ردیف مربوط به دریافتی مورد نظر کلیک نمایید.
جهت چاپ سند حسابداری دريافتی بر روی آیکون چاپ( ) در ردیف مربوط به دریافتی مورد نظر کلیک نمایید.
جهت کپی دريافتی بر روی آیکون کپی(

) در ردیف مربوط به دریافتی مورد نظر کلیک نموده و در پنجره باز شده

مشخصات مربوطه را وارد و آن را تایید نمایید.
در لیست دریافت ها میتوانید دریافتی های مورد نظر را جستجو و فیلتر کنید .برای این منظور بر روی دکمه "فیلتر ردیفها"
کلیک کنید.

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا

پس از کلیک بر روی دکمه "فیلتر ردیفها" پنجره زیر نمایش داده میشود

در این پنجره تنظیمات مربوط به جستجو و فیلتر دریافتی ها را انجام داده و بر روی دکمه "جستجو کن" کلیک کنید
 ثبت ساير دريافت ها(هزينه ها)
برای ثبت سایر دریافتها ،در منو افقی بر روی گزینه "دریافت-پرداخت" و سپس در منو عمودی بر روی گزینه "ثبت سایر
دریافتها" کلیک نمایید .پنجره زیر نشان داده میشود

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا
در این پنجره  ۳بخش وجود دارد .جهت ثبت سایر دریافتها باید این  ۳بخش را تکمیل و آنرا تایید نمایید
 -۱بخش اول :مشخصات دریافت  :در این بخش تاریخ دریافت یا واریز به و همینطور شرح دریافت را ثبت نمایید

 -۲بخش دوم :تنظیمات طرف دریافت  :در این بخش طرف یا طرفهای دریافت را به لیست اضافه نمایید .مثالً انواع هزینه های
جاری موسسه ،بیمه و مالیات دریافتنی ،حقوق پرسنل و  ...میتوانند به عنوان طرف دریافت به لیست اضافه نمایید

 -۳بخش سوم :تنظیمات دریافت  :در این بخش تمام دریافتیهای انجام شده را به لیست اضافه نمایید .این دریافتی ها شامل
دریافت نقدی از محل صندوق یا تنخواه ،انواع انتقال پول الکترونیکی ،چک موسسه ،چک های دریافتنی از مشتریان و سایر
حساب ها میباشد

در ادامه یک مثال را به طور کامل انجام دهید :مثال فرض کنید در تاریخ  ۱۳۹۷/۱۱/۱۲بابت سود سپرده بانکی مبلغ ۲۵۰۰۰۰
ریال ،ارائه خدمات به مشتریان مبلغ  ۳۵۰۰۰۰ریال و دریافت اقساط وام های پرداختی به کارکنان مبلغ  ۱۸۰۰۰۰ریال دریافتی
داشتهاید و این دریافت شامل  ۲۵۰۰۰۰ریال به صورت واریز به حساب موسسه ،مبلغ  ۴۵۰۰۰۰ریال بصورت نقدی در صندوق و
یک برگ چک به مبلغ  ۸۰۰۰۰ریال بوده است .
بخش اول :مشخصات دریافت :

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا

بخش دوم :تنظیمات طرف دریافت :

بر روی دکمه "طرف دریافت" کلیک کنید .پنجره زیر نمایش داده میشود:

پس از کلیک بر روی دکمه انتخاب طرف دریافت(

) ،پنجره زیر نمایش داده میشود

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا

در این پنجره طرف دریافت(دراین مثال سود بانکی) را که یک حساب کل یا معین میباشد ،جستجو ،انتخاب و تایید نمایید .اگر
حساب مورد نظر در لیست وجود ندارد میتوانید در بخش "حسابداری" و منو "حساب ها" آنرا ثبت و اضافه نمایید.

پس از انتخاب حساب کل و معین ،در صورت ضرورت میتوانید تفضیل های تا  ۴سطح را نیز به عنوان طرف دریافت انتخاب
کنید .پس از تکمیل انتخاب طرف دریافت و درج توضیحات بر روی دکمه "تایید" کلیک کنید
آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا
مشاهده خواهید کرد که طرف دریافت(سود سپرده بانکی) به لیست اضافه شده است.

به همین ترتیب سایر طرفهای دریافت (هزینه ها) را به لیست اضافه کنید.

بخش سوم :تنظیمات دریافت  :بر روی دکمه "نقدی" کلیک کنید

در پنجره نمایش داده شده مشخصات دریافت را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل و تایید فرم ،مشاهده خواهید کرد که دریافتی به لیست اضافه شده است.

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا
برای افزودن دریافتی از طریق همراه بانک بر روی دکمه "نقدی" کلیک کنید

در پنجره نمایش داده شده مشخصات دریافت را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل و تایید فرم ،مشاهده خواهید کرد که دریافتی به لیست اضافه شده است.

برای افزودن چک بر روی دکمه "چک" کلیک کنید .در پنجره باز شده مشخصات چک صادره را تکمیل کنید

پنجره زیر نمایش داده میشود
آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

راهنمای حسابداری هانا

پس از تکمیل و تایید فرم ،مشاهده خواهید کرد که چک دریافت شده به لیست اضافه شده است.

پس از تکمیل همه دریافت ها جهت ذخیره آنها و ثبت سند بر روی دکمه "ثبت دریافت" کلیک کنید

پس از ثبت دریافت ،مشاهده خواهید کرد که به لیست دریافت ها اضافه شده است

آدرس :استان کردستان  -سنندج  -خیابان پاسداران  -مجتمع بهاره  -طبقه سوم  -واحد ۲۰
تلفن ۰۸۷-۳۳۲۴۳۵۴۹ ٬ ۰۸۷-۳۳۲۸۰۱۹۱-۲ :ایمیل vastacompany@gmail.com :

