راهنمای مغایرت گیری کاردکس کاال با تراز آزمایشی در نرم افسار نظام نوین مالی
مرحله اول :تهیه گسارش مبلغ ریالی کاال طبق تراز
الف) اتتذا پس اص ٍسٍد تِ ًشم افضاس ًظام ًَیي هالی اص هٌَی هذیشت اهَس هالی قسوت هشٍس حساتْا – تشاص آصهایطی – حساتْای جضء هعیي سا اًتخاب
کٌیذ .
ب) اص پٌجشُ تاص ضذُ دس قسوت هطخصات حساب ،کذ هَجَدی کاال * ٍ 61کذ اهَال هَجَد دس اًثاس کذ *ّ ( 52ش کذام تصَست گضاسضی جذاگاًِ تا
تفصیل یک ) سا دسج ًواییذ .
ج) اص هٌَی سایش گضاسضات پٌجشُ تاص ضذُ گضاسش جاهغ حساتْا  -تفضیل یک سا اًتخاب ٍ تش سٍی گضیٌِ تاییذ کلیک ًواییذ.

دس گضاسش تاص ضذُ حساب هَجَدی کاال تِ تشتیة کذ حساب ٍ ًَع اًثاس طثق تشاص آصهایطی قاتل سٍیت هی تاضذ  .کِ ًیاص هی تاضذ اص ایي گضاسش
جْت تطثیق تا کاسدکس کاال پشیٌت تْیِ گشدد .
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مرحله دوم :تهیه گسارش مبلغ ریالی کاال طبق کارتکس
الف) دس هٌَی هذیشیت کاال ٍ خذهات ،قسوت گشدش سیالی کاال سا اًتخاب هی کٌین
ب) اص پٌجشُ تاص ضذُ تیک توام اًثاسّا سا اًتخاب ٍ اص کطَی ریل آى گضیٌِ توام اًثاسّا – تِ تفکیک اًثاس سا اًتخاب هی کٌین ٍ پس اص اًتخاب تیک
تاسیخ کاستش ،گضیٌِ ًوایص سا تاییذ هی کٌین .
ج) دس گضاسش تاص ضذُ ،ها تِ گضیٌِ ّای کذ حساب ً -ام اًثاس – هاًذُ سیالی جْت تطاتق تا تشاص آصهایطی ًیاص داسین لزا گضیٌِ ّای کذ حساب ٍ
ًام اًثاس سا طثق تصَیش تاال فیلتش هی ًوایین  ٍ.سایش فیلذ ّای غیش ضشٍسی سا حزف هی ًوایین .هطاّذُ هی کٌیذ طثق تصَیش ریل کذ حساتْا ٍ ًام
اًثاسّا تِ ساحتی قاتل سٍیت هی تاضذ

مرحله سوم :تکمیل فرم مغایرت ریالی کارتکس کاال با تراز مالی

دس ًْایت جذٍل صیش سا تش طثق گضاسضات تشاص آصهایطی ٍ کاستکس کاال تکویل کشدُ تا کذ حساتْای داسای هغایشت هطخص
گشدًذ.

مبلغ ریالی کارتکس کاال
کد حساب

کد انبار

موجودی کاال طبق تراز مالی
مبلغ

مبلغ

مبلغ مغایرت

دس صَست داضتي هغایشت حتوا ًسثت تِ سفغ آى اقذام ٍ فشم تکویل ضذُ سا تِ اداسُ حساتذاسی هذیشیت اسسال ًواییذ.

