راهنمای حسابداری هانا
تنظیم حقوق و دستمزد در حسابداری هانا
در این راهنما موارد زیر شرح داده می شوند:
 -۱ثبت ساعات اضافه کار یا اضافه تدریس(رفتن به صفحه)
 -۲تنظیم پرداخت های ویژه(رفتن به صفحه)
 -۳تنظیم کسورات(رفتن به صفحه)
 -۴تنظیم حقوق(رفتن به صفحه)
 -۵مقایسه حقوق(رفتن به صفحه)
 -6گزارش پرداخت و کسور(رفتن به صفحه)
 -۷فیش حقوق(رفتن به صفحه)
 -۸لیست حقوق(رفتن به صفحه)
 ثبت ساعات اضافه کار یا اضافه تدریس
برای ثبت ساعات اضافه کار یا اضافه تدریس پرسنل در بخش حقوق و دستمزد بر روی گزینه "ثبت ساعت اضافه کار" کلیک
کنید.

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 می توانید میزان ساعت اضافه کار یا اضافه تدریس همکاران را در سال و ماه حقوق که در باالی فرم نشان داده شده
است ،ثبت کنید .اگر سال و ماه حقوق صحیح نباشد با کلیک بر روی دکمه "انتخاب سال و ما ه حقوق"  ،سال و ماه مورد نظر را
اانتخاب کنید .در این لیست تمام پرسنلی که دارای وضعیت فعال هستند نمایش داده میشوند
اگر در قرارداد پرسنل مبلغ هر ساعت اضافه کار ثبت شده باشد به صورت خودکار در این فرم نشان داده میشود و نیازی به تایپ
مجدد آن نیست .البته شما میتوانید در این فرم هم مبلغ هر ساعت و هم تعداد ساعت در ماه را مشخص نمائید.
اگر در بخش مدیریت حقوق عملیات تنظیم حقوق برای سال و ماه انتخاب شده در این فرم قبال انجام شده باشد ،امکان ویرایش
ساعات و مبلغ اضافه کار وجود ندارد.

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
کپی داده های اضافه کار یا اضافه تدریس از ماه های قبل :اگر در ماه های قبل میزان ساعات اضافه کار یا اضافه تدریس
را تنظیم نموده اید و قصد دارید که از همان داده ها استفاده کنید ،فقط کافی است که بر روی دکمه "انتخاب سال و ماه حقوق
جهت کپی اضافه کار" کلیک نموده ،سال و ماه قبلی را انتخاب و آنرا تائید کنید .تمام داده های مربوط به آن ماه در ماه جاری کپی
می شود.

 تنظیم پرداخت های ویژه
پرداخت منظم حقوق به پرسنل بر اساس قراردادهای پرسنلی و بندهای پرداختی موجود در قرارداد انجام میگیرد .اما گاهی حسب
ضرورت پرداخت هایی خارج از حقوق مانن پاداش ،عیدی ،مناسبت های خاص و  ...در برخی از ماه ها وجود دارد .برای ثبت
اینگونه پرداختها به پرسنل در بخش حقوق و دستمزد بر روی گزینه "ثبت پرداخت ویژه" کلیک کنید.

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 میتوانید میزان پرداختی به همکاران را در سال و ماه حقوق که در باالی فرم نشان داده شده است ،ثبت کنید .اگر سال
و ماه حقوق صحیح نباشد با کلیک بر روی دکمه "انتخاب سال و ما ه حقوق"  ،سال و ماه مورد نظر را اانتخاب کنید .در این لیست
تمام پرسنلی که دارای وضعیت فعال هستند نمایش داده میشوند .پس از انتخاب سال و ماه حقوق ،نوع پرداخت را مشخص کنید.
توجه داشته باشید که فقط نوع پرداخت هایی در این کادر وجود دارند که به عنوان پرداخت های نامستمر(نقدی و غیر نقدی)
تعریف شده باشند.
اگر در بخش مدیریت حقوق عملیات تنظیم حقوق برای سال و ماه انتخاب شده در این فرم قبال انجام شده باشد ،امکان ویرایش
مبلغ پرداختی وجود ندارد.

اگر مبلغ پرداختی برای همه یا تعداد زیادی از پرسنل یکسان است ،میتوانید آنرا در کادر مربوطه مطابق شکل زیر وارد نموده و بر
روی دکمه "تنظیم برای همه" کلیک کنید .مشاهده خواهید کرد که این مبلغ برای تمام پرسنل اعمال میشود.

پس از کلیک مشاهده خواهید کرد که این مبلغ برای همه تنظیم 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

کپی داده های پرداخت از ماه های قبل :اگر در ماه های قبل این نوع پرداخت را تنظیم نمودهاید و قصد دارید که از همان
داده ها استفاده کنید ،فقط کافی است که بر روی دکمه "انتخاب سال و ماه حقوق جهت کپی پرداخت" کلیک نموده ،سال و ماه
قبلی را انتخاب و آنرا تائید کنید .تمام داده های مربوط به آن ماه در ماه جاری کپی می شود.

 تنظیم کسورات
در سیستم هانا تنظیم کسورات حقوق به  ۴حالت انجام می شود :
 -۱خودکار  :کسورات بیمه و مالیات توسط سیستم و به صورت خودکار انجام میشود
 -۲بر اساس مانده بدهی  :کسر از یک سال و ماه خاص شروع میشود و تا استهالک کامل مانده بدهی ادامه پیدا میکند
 -۳بر اساس زمان  :کسر از یک سال و ماه خاص شروع شده و تا یک سال و ماه انتخابی دیگر ادامه پیدا میکند
 -۴مادام  :کسر از یک سال و ماه خاص شروه شده و تا زمانی که شخص از پرسنل موسسه باشد ادامه پیدا میکند
برای تنظیم کسورات در بخش حقوق و دستمزد بر روی منوی "تنظیم کسورات" 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 پنجره زیر نشان داده میشود:

در این پنجره کلیه کسورات تنظیم شده (غیر از بیمه و مالیات که به صورت خودکار تنظیم میشوند) نشان داده میشوند .برای ایجاد
کسورات جدید بر روی دکمه "ثبت کسر جدید" کلیک کنید .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 گزینه های مختلفی جهت تنظیم کسر وجود که باید با دقت تکمیل و نهایتا تایید شوند ک ه در ادامه شرح داده
میشوند
پرسنل  :شخصی که باید کسر از حقوق وی انجام شود
نوع کسر :در این کادر نوع کسر را که قبال در بخش "انواع کسورات حقوق" تعریف شده اند ،انتخاب کنید
مبلغ کسر ماهانه :در این کادر مبلغی را که باید در هر ماه از حقوق کسر شود ،تنظیم کنید
شروع کسر  :در این قسمت سال و ماه شروع کسر از حقوق را مشخص کنید
تنظیمات پایان کسر :در این بخش میتوانید تاریخ پایان کسر را مشخص کنید که یکی از  ۳حالت زیر است:
الف) سال و ماه مورد نظر
ب) تا زمانی که جمع کسر به مبلغ مشخصی برسد
ج) کسر همیشه انجام گردد
پس از تکمیل مشخصات کسر ،بر روی دکمه تائید کلیک نمائید تا به لیست کسورات اضافه گردد
جهت ویرایش کسر بر روی آیکون مداد زرد رنگ( ) در ردیف مربوط به کسر مورد نظر کلیک نموده و در پنجره باز شده
مشخصات را اصالح و آنرا تایید کنید.
جهت حذف کسر بر روی آیکون ضربدر قرمز( ) در ردیف مربوط به کسر مورد نظر کلیک نمایید.
اگر به هر دلیلی میخواهید که کسورات تعریف شده در برخی از ماه های حقوق متوقف شوند(کسر از حقوق انجام نشود) بر روی
آیکون توقف( ) در ردیف مربوط به کسر مورد نظر کلیک کنید .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 با کلیک بر روی دکمه "ثبت سال و ماه جهت توقف کسر از حقوق" کلیک کرده و سال و ماه مورد نظر را انتخاب
و آنرا به لیست اضافه کنید .پس از تعیین سال و ماه های مورد نظر بر روی دکمه "بستن" کلیک کنید و پنجره را ببندید.

 ثبت حقوق
پس از ثبت قرادادها ،تنظیم ساعات اضافه کار ،تنظیم پرداخت های ویژه و کسورات باید عملیات ثبت حقوق را انجام دهید .این
عملیات در  ۲مرحله انجام میشود:
 -۲ثبت نهایی

 -۱محاسبه حقوق

برای انجام محاسبه حقوق در بخش حقوق و دستمزد بر روی منوی مدیریت حقوق کلیک کنید.

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 تمام ماه های سال جاری با خالصه ای از اطالعات حقوق در هر ماه بصورت لیست نشان داده میشود .برای دیدن
اطالعات سال های دیگر میتوانید بر روی "انتخاب سال حقوق" کلیک کنید .اگر ماه جاری حقوق اردیبهشت باشد ردیف مربوط
به ماه اردیبهشت را انتخاب کنید .در اینصورت برای تنظیم لیست حقوق باید بر روی دکمه "محاسبه حقوق" در ردیف اردیبهشت
ماه کلیک کنید .اگر اشکالی در اطالعات مربوط به پرسنل وجود نداشته باشد ،محاسبات حقوق برای اردیبهشت ماه بصورت خود
کار انجام میشود و لیست حقوق تنظیم میشود .پس از کلیک بروی دکمه محاسبه حقوق ،سیستم هانا عملیات مربوط به تنظیم
حقوق در ماه مورد نظر را انجم میدهد و فرم زیر تا پایات عملیات نشان داده میشود:

پس از اتمام تنظیم حقوق پیام زیر که مبنی بر موفقیت انجام عملیات است 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
پس از بستن این پیام مشاهده میکنید که دکمه های جدیدی(حذف حقوق ،ثبت نهایی ،لیست حقوق و  )...در ردیف همین
ماه(اردیبهشت) نشان داده میشود و دکمه "محاسبه حقوق" حذف میگردد(زیرا محاسبه انجام شده است).

حذف حقوق  :با کلیک بر روی این دکمه محاسبات انجام شده برای این ماه حذف میشود و به وضعیت قبل برمیگردد
ثبت نهایی :با کلیک بر روی این دکمه ،حقوق ماه جاری بسته شده ،نهایی میگردد و سند حسابداری مربوطه نیز ثبت میشود
لیست حقوق  :لیست منظم حقوق در فایل اکسل جهت چاپ ایجاد میگردد
خروجی اکسل :لیست ساده حقوق با تمام جزئیات ایجاد میگردد
لیست بیمه :لیست بیمه مربوط به این ماه نشان داده میشود
در صورتی که بر روی دکمه ثبت نهایی کلیک کنید ،پنجره زیر نشان داده میشود:

در این پنجره تاریخ مربوط به ثبت سند حساداری را انتخاب کنید .این تاریخ باید در محدوده سال مالی جاری باشد .و توصیه میشود
که در محدوده ماه حقوق نیز باشد(البته اجباری نیست) .پس از انتخاب تاریخ و تائید آن سند حسابداری مربوط به حقوق ماه جاری
با همین تاریخ ثبت میشود و پس از انجام موفق کار پیام 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
پس از تائید نهایی و ایجاد سند ،شماره سند حسابداری در ستون مربوطه درج میگردد

 مقایسه حقوق
در سیستم هانا امکان مقایسه حقوق پرسنل در ماههای مختلف جهت کشف اشکاالت احتمالی تعبیه شده است .در موسسات مختلف
معموالً حقوق همه پرسنل مشابه ماه های قبل میباشد(عمدتاً غیر از فروردین بابت افزایش ساالنه) .بنابراین اگر اختالفی چه از نظر
تعداد و چه از نظر مقدار در مقایسه حقوق ماه جاری با ماه قبل یا چند ماه قبل وجود داشته باشد ،میتواند نشانهای از خطای تنظیم
حقوق باشد .بنابراین شما با استفاده از ابزار مقایسه حقوق میتوانید به بررسی اشکاالت احتمالی و رفع آنها بپردازیر.
برای اجرای ابزار مقایسه حقوق در بخش حقوق و دستمزد بر روی منوی "مقایسه حقوق" کلیک کنید

پس از کلیک 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  ۲ماه حقوق از لحاظ مختلف با همدیگر مقایسه میشوند .به صورت پیشفرض ماه حقوق جاری با ماه قبل مقایسه
میگردد .البته اگر ماه قبلی وجود داشته باشد .شما هر دو ماهی را که بخواهید میتوانید از نظر حقوق با هم مقایسه کنید .کافی است
که بر روی دکمه انتخاب ماه های حقوق جهت مقایسه کلیک نموده و ماه های مورد نظر را انتخاب کنید

مقایسه حقوق از لحاظ مختلفی با همدیگر امکان پذیر است:
الف) بر اساس تعداد پرسنل  :در این حالت لیست تمام پرسنلی که در  ۲ماه انتخاب شده حقوق گرفته اند نشان داده میشود.
اگر شخصی در ماه دوم حقوق گرفته ولی در ماه اول حقوق نگرفته باشد(جدیداً حقوق بگیر شده است) با رنگ سبز(

) نشان

داده میشود .اگر شخصی در ماه اول حقوق گرفته ولی در ماه دوم حقوق نگرفته باشد(قطع حقوق شده است) با رنگ صورتی(

)

نشان داده میشود و سایر پرسنل به صورت متداول نشان داده خواهند شد.

ب) مقایسه بر اساس پرسنل دارای مغایرت :در این حالت تمام پرسنلی که جمع پرداخت ماه اول با جمع پرداخت ماه دوم
یکسان نیاشد و یا جمع کسورات ماه اول با جمع کسورات ماه دوم یکسان نیاشد ،نشان داده میشوند.

اگر شخص مورد نظر انتخاب گردد ،جزئیات کامل حقوق شخص چه از نظر پرداخت و چه از نظر کسورات 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

اگر مقدار پرداختی یا کسورات ماه دوم از ماه اول بیشتر باشد ،با رنگ سبز(
ماه دوم از ماه اول کمتر باشد ،با رنگ صورتی(

) نشان داده میشود و اگر مقدار پرداختی یا کسورات

) نشان داده میشود.

ج) مقایسه بر اساس پرداخت های پرسنل :در این حالت جمع پرداخت های تمام پرسنلی که در ماه های انتخاب شده دارای
مغایرت هستند 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
اگر مقدار پرداختی ماه دوم از ماه اول بیشتر باشد ،با رنگ سبز(
صورتی(

) و اگر مقدار پرداختی ماه دوم از ماه اول کمتر باشد ،با رنگ

) نشان داده میشود.

اگر در این حالت نوع پرداخت ها مشخص شده باشد ،فقط پرداخت های از همان نوع در نظر گرفته میشود.

د) مقایسه بر اساس کسورات پرسنل :در این حالت جمع کسورات تمام پرسنلی که در ماه های انتخاب شده دارای مغایرت
هستند نشان داده میشود.

اگر مقدار کسورات ماه دوم از ماه اول بیشتر باشد ،با رنگ سبز(
صورتی(

) و اگر مقدار کسورات ماه دوم از ماه اول کمتر باشد ،با رنگ

) نشان داده میشود.

اگر در این حالت نوع کسورات مشخص شده باشد ،فقط کسورات از همان نوع در نظر گرفته 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

 گزارش پرداخت و کسور
اگر در زمان تنظیم حقوق بخواهیم گزارشی از وضعیت انواع پرداخت ها و کسورات پرسنل داشته باشیم از این گزارش استفاده
میکنیم .در این گزارش شما میتوانید مشاهده کنید که در یک پرداخت یا کسر خاص چه پرسنلی در لیست وجود دارند .همچنین
میتوانید لیست تمام پرداخت ها و کسورات پرسنل را با هم مشاهده در یک ماه خاص مشاهده کنید.
برای مشاهده این گزارش در بخش حقوق و دستمزد بر روی منوی "گزارش پرداخت و کسور" کلیک کنید.

پس از کلیک پنجره زیر نشان داده میشود

در این پنجره ابتدا سال و ماه حقوق را انتخاب کنید .سپس نتایج گزارش را بررسی کنید
اگر گزینه پرداخت ها انتخاب شده باشد ،لیست تمام پرداختهایی که برای پرسنل در این ماه ثبت شده است ،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

اگر نوع پرد اختی را نیز مشخص نمائید ،تمام پرسنلی که شامل این نوع پرداختی در ماه انتخاب شده هستند با مقدار پرداخت شده
نشان داده میشوند

اگر گزینه کسورات انتخاب شده باشد ،لیست تمام کسوراتی که برای پرسنل در این ماه ثبت شده است ،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
اگر نوع کسورات را نیز مشخص نمائید ،تمام پرسنلی که شامل این نوع کسر در ماه انتخاب شده هستند با مقدار کسر شده
نشان داده میشوند

 فیش حقوق
برای چاپ فیش حقوق پرسنل از این ابزار استفاده میشود .الزم به ذکر است که اگر در این ابزار چند ماه حقوق با هم انتخاب
شوند ،یک فیش حقوقی که مجموع پرداخت و کسورات ماه های انتخاب شده است نشان داده میشود.
برای چاپ فیش حقوقی پرسنل در بخش حقوق و دستمزد ،بر روی گزینه فیش حقوق کلیک کنید

پس از کلیک 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 لیست ابتدا پرسنل مورد نظر یا همه آنها را انتخاب میکنیم سپس با کلیک بر روی دکمه چاپ اقدام به نمایش فیش حقوقی
افراد انتخاب شده میکنیم.

اگر بر روی دکمه انتخاب سال و ماه حقوق کلیک کنیم پنجره زیر نشان داده میشود

در این پنجره میتوانید بیش از یک سال و ماه حقوق را انتخاب نمود .در اینصورت تمام پرداخت ها و کسورات پرسنل در ماه های
انتخاب شده با هم جمع شده و در یک فیش حقوقی قابل چاپ هستند .پس از تایید فرم فوق لیست به صورت 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
 لیست حقوق
برای مشاهده لیست حقوق در ماه یا ماههای مختلف حقوق در بخش حقوق و دستمزد بر روی گزینه "لیست حقوق" کلیک کنید

پس از کلیک پنجره زیر نشان داده میشود:

در این پنجره میتوانید بیش از یک سال و ماه حقوق را به صورت همزمان انتخاب نمایید .در اینصورت لیست حقوق برای همه ماه
های انتخاب شده بصورت همزمان و به ترتیب لیست پرسنل نشان داده میشود .اگر بر روی دکمه انتخاب سال و ماه حقوق کلیک
کنیم 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
پس از انتخاب ماه های مورد نظر لیست خروجی به شکل زیر نشان داده میشود .همانطور که مشاهده میکنید در لیست خروجی به
ازای هر ماه یک ریدف برای پرسنل به لیست اضافه میشود

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

