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واگذاری چک
چنانچه دکمه واگذاری چک را فشار دهید پنجره ایی که شامل دو جدول واگذاری چک و لیست چک ها می باشد  ،نمایش
داده می شود  .برای واگذار نمودن چک به بانک ابتدا روی جدول واگذاری چک کلید  Insertرا بفشارید  .فرم (شکلل-
 )75ظاهر می گردد که شامل فیلدهای ذیل می باشد :

(شلل)75-


حساب واگذاری  :با فشردن کلید  Page upاز لیست انتخاب می شود  .این کادر شامل تمکامی حسکاب هکای
عمومی می باشد که در اطالعات پایه بانک تعریف شده اند .



سایر شهرها  :بله یا خیر بودن این فیلد توسط کلید  Page upاز لیست انتخاب می شود  ،چنانچه مقدار ایکن
فیلد خیر انتخاب شود  ،یعنی چک ها فقط مربوط به همان شهر نماینده ای است که واگذاری چک انجام می دهد
و مربوط به سایر شهرها نمی باشد .

پس از مقداردهی این فیلدها برای ثبت از دکمه تأیید یا کلید  Enterاستفاده نمایید .
سپس باید چک هایی که قرار است به بانک واگذار شوند مشخص گردد .روش انتخاب چک ها در این قسمت هک ماننکد
تحویل اسناد دریافتی به می باشد.
بدین منظور روی جدول لیست چک ها کلید  Insertرا بفشارید  .فرم (شلل )76-ظاهر می گردد  .که شامل فیلد زیکر
می باشد :

(شلل)76-


چک  :با فشردن کلید  Page upروی فیلد چک  ،کادر مربوط به شرایط انتخاب چک نمایش داده مکی شکود.
بعد انتخاب چک های مورد نظر سپس با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد  ،چکک
های انتخاب شده از حالت واگذار نشده به حالت در جریان وصول می رود .

دکمه هایی که در جدول واگذاری چک وجود دارند شامل موارد زیر می باشد (شلل )77-که در ذیل به شرح آنها می
پردازی :
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(شلل)77-


ثبت چند چک  :چنانچه قبل از درج کلید  Insertدر جدول لیست چک ها ،دکمه ثبت چند چک را بفشکارید
املان انتخاب چند چک فراه می شود .



تأیید  :با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد  ،چک از حالت واگذار نشده به حالکت
در جریان وصول می رود .



چاپ  :بعد از تأیید عملیات واگذاری چک شما می توانید دکمه چاپ را فشار دهید .



ابطال  :چنانچه بخواهید لیست کلیه چک هایی که به بانک واگذار شده اند را ابطال نمایید از دکمه ابطال  ،که در
پایین جدول لیست چک ها قرار دارد استفاده نمایید .



ارسال به فایل:چک های واگذار شده رابه صورت فایل  Excleنمایش میدهد.



خواندن فایل  :با فشردن این دکمه املان ثبت واگذاری چک با خواندن فایل فراه می شود و میتوان بکا ایجکاد
فایل از کد رایانه سند دریافتی

برگشت از واگذاری چک
چنانچه دکمه برگشت از واگذاری را فشار دهید پنجره ایی که شامل دو جدول برگشت از واگذاری و لیست چک هکا مکی
باشد  ،نمایش داده می شود  .برای برگشت از واگذاری یک چک ابتدا روی جدول برگشت از واگکذاری کلیکد  Insertرا
بفشارید  .فرم (شلل )78-ظاهر می گردد  .که شامل فیلد واحد صدور می باشد که در ذیل به شرح آن می پردازی :

(شلل)78-


واحد صدور  :مقدار این فیلد به طور پیش فرض با واحد جاری پر خواهد شد .

پس از انتخاب کلید Enterیا دکمه تأیید را برای ثبت بفشارید .
سپس برای انتخاب چک مورد نظر روی جدول لیست چک ها کلید  Insertرا بفشارید  .فرم (شلل )79-ظاهر می گردد
 .که شامل فیلد زیر می باشد :
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(شلل)79-

چک  :روش انتخاب چک ها در این قسمت ه مانند تحویل اسناد دریافتی به مکی باشکد.با فشکردن کلیکد Page up
روی فیلد چک  .چک مورد نظر را انتخاب نمایی .سپس با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چکها قرار دارد
 ،چک از حالت در جریان وصول به واگذار نشده می رود .
دکمه هایی که در جدول برگشت از واگذاری چک وجود دارند شامل موارد زیر می باشد (شلل )79-که در ذیکل بکه
شرح آنها می پردازی :
(شلل)79-


ثبت چند چک  :چنانچه قبل از درج کلید  Insertدر جدول لیست چک ها ،دکمه ثبت چند چک را بفشکارید
املان انتخاب چند چک فراه می شود .



تأیید  :با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد  ،چک از حالت در جریکان وصکول بکه
واگذار نشده می رود .



ابطال  :با زدن دکمه ابطال  ،چک از حالت واگذار نشده به حالت در جریان وصول برمی گردد .

نلته  : 1چک هایی که در این لیست نمایش داده می شوند  ،چک های در جریان وصول می باشند .
نلته  : 2به کمک عملیات برگشت از واگذاری می توان یک چک از لیست را از حالت در جریان وصول بکه حالکت واگکذار
نشده برگرداند ولی ابطال واگذاری چک  ،لیست چک ها را از حالت در جریان وصول به حالت واگذار نشده برمی گرداند .

برگشت چک
چنانچه دکمه برگشت چک را فشار دهید پنجره ایی که شامل دو جدول برگشت چک و لیست چک ها می باشد  ،نمکایش
داده می شود  .برای برگشت چک ابتدا روی جدول برگشت چک کلید  Insertرا بفشارید  .فرم (شلل )86-ظکاهر مکی
گردد  .که شامل فیلد تاریخ برگشت می باشد که در ذیل به شرح آن می پردازی :

(شلل)86-
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تاریخ برگشت  :منظوری تاریخی است که چک برگشت خورده است  ،که به صورت پیش فرض با تکاریخ روز پکر

می شود و کاربر می تواند مقدار آن را تغییر دهد .
پس از انتخاب کلید Enterیا دکمه تأیید را برای ثبت بفشارید .

سپس برای انتخاب چک مورد نظر روی جدول لیست چک ها کلید Insert

را بفشارید  .فرم (شلل )87-ظکاهر مکی

گردد  .که شامل فیلد زیر می باشد :

(شلل)87-
چک :روش انتخاب چک ها در این قسمت ه مانند تحویل اسناد دریافتی به می باشد.نمایش داده می شود چک مکورد
نظر را انتخاب نمایید و اگر قرار است بیش از یک چک برگشت بخورد برای هر چک این عملیات را تلرارنمایید  .سپس بکا
فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد  ،چک از حالت در جریان وصول به برگشت خکورده مکی
رود .
دکمه هایی که در جدول برگشت چک وجود دارند شامل موارد زیر می باشد (شلل )88-که در ذیل به شرح آنها می
پردازی :

(شلل)88-


ثبت چند چک  :چنانچه قبل از درج کلید  Insertدر جدول لیست چک ها ،دکمه ثبت چند چک را بفشکارید
املان انتخاب چند چک فراه می شود .



تأیید  :با فشردن دکمه تأیید که در پایین جدول لیست چک ها قرار دارد  ،چک از حالت در جریکان وصکول بکه
حالت برگشت خورده می رود .



ابطال  :با زدن دکمه ابطال  ،چک از حالت برگشت خورده به حالت در جریان وصول می رود .

نلته  : 1چک هایی که در این لیست نمایش داده می شوند  ،چک های در جریان وصول می باشند .
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جایگزینی و استرداد چک
برای استرداد چلی که کل یا بخشی از آن در سیست استفاده شده است  ،یعنی از مبلغ چک و اضافه واریزی آن (در
صورت وجود) در یک یا چند رسید استفاده گردیده باشد دکمه استرداد چک را بفشارید  ،برای انجام عملیات مربوط به
استرداد چک  ،ابتدا از منوی مالی  ،گزینه استرداد و جایگزینی چک را انتخاب نمایید .پنجره (شلل )99-ظاهر می گردد .

(شلل)99-
برای انجام عملیات استرداد چک  ،روی جدول استرداد چک کلید  Insertرا بفشارید  .فرم (شلل )91-ظاهر می گردد .

(شلل)91-
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نوع تسویه :با فشردن کلید  Page upلیستی ازانواع طرف تسویه باز شده نوع تسویه مورد نظر انتخکاب مکی

نمائی .


طرف تسویه  :با فشردن کلید  Page upباتوجه به نوع تسویه انتخاب شده لیسنی از اشخاص ثبکت شکده در

آن نوع درکادری نمایش داده می شود .


نمایندگی  :با فشردن کلید  Page upاز لیست باز شده نام نمایندگی را انتخاب می کنی .



واحد پول  :با فشردن کلید  Page upواحد پول از لیست انتخاب می شود .

پس از مقداردهی این فیلدها کلید Enterیا دکمه تأیید را برای ثبت فشار دهید .
پس از ثبت نمودن کلیات اگر قرار است چک مسترد با سند دریافتی جایگزین شود باید سند دریکافتی در جکدول سکند
دریافتی وارد گردد بدین منظور روی جدول سند دریافتی کلید  Insertرا بفشارید  .پس از مقداردهی این فیلد هکا بکه
همان روش که در مورد سند دریافتی رسید حق بیمه بیان گردید دکمه تأیید یا کلید  Enterرا فشار دهید .
سپس برای تعیین چک مسترد روی بخش تسویه دریافتی قرار گرفته و روی جدول تسکویه دریکافتی کلیکد  Insertرا
بفشارید  .فرم (شلل )92-ظاهر می گردد که شامل فیلدهایی می باشد که در ذیل به شرح هر یک می پردازی :

(شلل)92-


نوع آیت جایگزین  :مقدار این فیلد به صورت اتوماتیک با چک مسترد پر شده است .



آیت جایگزین  :با فشردن کلید  Page upلیست چک هایی که از آنها در سیست استفاده شده طرف تسویه ،
واحد پول  ،نمایندگی مشترک با کلیات استرداد چک را دارند نمایش داده می شود .

 نوع آیت جایگزین شونده  :با فشردن کلید up

 Pageاز لیست انتخاب می شود(شلل.)99-

(شلل)99-
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آیت جایگزین شونده  :با فشردن کلید  Page upاز لیست انتخاب می شود .

نلته  :مقادیری که در این لیست نمایش داده می شود وابسته به مقدار انتخابی فیلد نوع آیت جایگزین شکونده مکی
باشد و دارای حالتهای مختلف زیر می باشد :


حق بیمه برگشتی  :اگر فیلد نوع آیت جایگزین شونده  ،حق بیمه برگشتی انتخاب گردد در این لیست الحاقیکه-
های برگشتی نمایش داده میشوند که بیمهگذار  ،نمایندگی و واحد پول مشترک با کلیات استرداد چک دارنکد .
این حالت زمانی استفاده می گردد که بخواهید چک بیمهگذار را با حق بیمه برگشتی جایگزین نمایید .



پیش دریافتی  :اگر فیلد نوع آیت جایگزین شونده  ،پیش دریافتی انتخاب شکده باشکد در ایکن لیسکت پکیش
دریافتی هایی نمایش داده می شوند که طرف تسویه  ،رشته و واحد پول مشترک با کلیات استرداد چک دارند .



سند دریافتی  :اگر فیلد نوع آیت جایگزین شونده  ،سند دریافتی انتخاب گردد در این لیست سندهای دریافتی
نمایش داده می شود که در جدول سند دریافتی ثبت گردید ه اند  .این حالت زمانی استفاده مکی گکردد ککه بکه
دالیلی چک طرف تسویه را بخواهید با سند دریافتی دیگری جایگزین نمایید .



وجه انتقالی  :اگر فیلد نوع آیت جایگزین شونده  ،وجه انتقالی انتخاب شود در این لیست وجوه انتقکالی نمکایش
داده می شود که طرف تسویه  ،رشته و واحد پول مشترک با کلیات استرداد چک دارند .



حواله خسارت پرداختنی  :اگر فیلد نوع تسویه بیمه گذار و نوع آیت جایگزین شونده  ،حواله خسکارت انتخکاب
گردد در این لیست حواله های خسارت ثبت شده برای آن بیمه گذار را نمایش مکی دهکد  .ایکن حالکت زمکانی
استفاده می شود که بیمه گذار خسارت دیده و بخواهید حواله خسارت ثبت شده برای آن بیمه گذار را بکا چکک
بیمه گذار جایگزین نمایید .



اقالم متفرقه پرداختنی  :اگر فیلد آیت بستانلار  ،اقالم متفرقه پرداختنی انتخکاب شکود در ایکن لیسکت اقکالم
مربوط به بیمه گذار  ،رشته  ،واحد پول و نمایندگی مشترک با انتقال وجه را نمایش می دهد .



مبلغ به ارز تسویه  :این فیلد به صورت اتوماتیک توسط سیست بکین مبلکغ دو فیلکد آیکت جکایگزین و آیکت
جایگزین شونده کوچلترین مبلغ را نمایش می دهد و توسط کاربر قابل تغییر است.

پس از مقداردهی این فیلدها دکمه تأیید یا کلید Enterرا برای ثبت فشار دهید.

نلته  : 1چک مسترد باید بطور کامل جایگزین شود  .چنانچه به طور کامل جایگزین نشود وضعیت عملیات استرداد چکک
غلط می باشد .
نلته  : 2چلی هایی املان جایگزین دارند که وضعیت آنها واگذار نشده یا برگشت خورده باشد .
نلته  :9در صورتیله چلی در عملیات پیش دریافتی بدون بیمه گذار ثبت شده است ،و چک برگشت نیز خورده است در
عملیات جایگزنی و استرداد چک ،نوع تسویه نماینده انتخاب و طرف تسویه نیز نمایندگی که در پیش دریافتی ثبت شده
است انتخاب می گردد.
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