راهنمای ایجاد صورتحساب و تولید فایل بانک
عملیات عامل تشخیص:
عامل تشخیص هر مرکز خرید با مراجعه به کارتابل گردش فرآیند در سربرگ رسید خرید ،پس از کنترل رسیدهای خریدی که در
وضعیت موقت قرار دارند ،اقدام به تایید آنها مطابق تصویر ذیل می نماید:

عملیات عامل ذیحساب:
عملیاتی که هر عامل ذیحساب در مراکز خرید می بایست انجام دهد به شرح ذیل می باشد.
در مرحله اول کاربر فوق باید در کارتابل گردش فرآیند در سربرگ رسید خرید ،پس از کنترل رسید خرید هایی که در وضعیت تایید
عامل تشخیص قراردارد  ،اقدام به تایید نهایی هر رسید خرید نماید .مطابق تصویر زیر عامل ذیحساب ،رسیدهای تایید شده عامل
تشخیص را در کارتابل مربوطه مشاهده کرده و با کلیک بر روی آیکون مشخص شده آن را در وضعیت تایید (عامل ذیحساب) قرار
می دهد.

در مرحله دوم از منوی عملیات بانک ،وارد قسمت ایجاد صورت حساب شده و اقدام به ایجاد صورت حساب می نماید .روند ایجاد
صورت حساب به شرح ذیل می باشد:

مطابق شکل در فیلد  ،وضعیت  ،نوع ایجاد صورتحساب (صورت حساب جدید  ،صورت حساب اصالح شده) را می توان مشخص نمود.
در فیلد گروه کاال ،کاالی مورد نظر جهت ایجاد صورتحساب انتخاب می شود .در قسمت شرح توضیحاتی مرتبط با ایجاد صورت
حساب وارد شده و سپس روی دکمه ثبت کلیک شود  ،در این حالت یک صورت حساب ایجاد شده و در جدول پایین نمایش داده
می شود.
در این جدول در ستون اول ،سه دکمه عملیاتی و یک دکمه جهت چاپ چک لیست وجود دارد که دکمه اول با آیکن مداد
امکان ویرایش صورت حساب ایجاد شده را میدهد ،دکمه دوم

امکان حذف صورت حساب را می دهد و دکمه سوم امکان

اضافه کردن رسید خرید ها به صورتحساب جاری را می دهد .به این صورت که با کلیک روی این آیکن ،درجدول پایین
صفحه ،دکمه" اضافه کردن" نمایان می شود .با کلیک روی این دکمه یک صفحه جدید باز می شود ،برای انتخاب رسید خرید می
توانید از فیلتر شماره رسید خرید استفاده کنید ،به شکلی که در قسمت "از شماره" ،شماره شروع رسید خریدهای مورد نظر را وارد
نمایید و در قسمت "تا شماره "  ،شماره پایان را پر نماید .پس از مشخص کردن شماره رسید خرید  ،با زدن دکمه ثبت  ،رسید های
مدنظر به فایل صورتحساب اضافه می شود که برای نمایش لیست رسیدهای انتخاب شده می بایست روی دکمه سوم  ،مجددا کلیک
نمایید تا لیست قابل مشاهده باشد.
نکته :فقط رسید خریدهایی به کاربر نمایش داده می شود که از قسمت کارتابل در وضعیت تایید (عامل ذیحساب) باشند .
نکته :رسید خریدهایی که قبال در صورتحسابهای قبلی استفاده شده باشند در صورتحسابهای بعدی قابل انتخاب نخواهد بود .
نکته :در صورتی که یکی از رسید خریدها  ،قبال در صورتحسابها اعمال نشده باشد ،در این روش قابل انتخاب خواهد بود به شکلی
که در قسمت "از شماره" و " تا شماره"  ،شماره رسید مورد نظر را وارد کنید و دکمه ثبت را بزنید.

دکمه چهارم

جهت چاپ چک لیست هر صورتحساب می باشد .لذا پس از ایجاد صورتحساب و اضافه کردن رسید خریدها،

با کلیک روی این آیکن  ،چک لیست مربوطه چاپ خواهد شد.
در مرحله سوم پس از ایجاد صورتحساب ،در جدول مربوط به صورتحاسبهای ایجاد شده  ،در هر ردیف و مقابل هر صورت حساب،
دکمه "تولید فایل بانک" وجود دارد ،که با کلیک روی این دکمه ،فایل مربوطه جهت ارسال یه بانک تولید می شود  .امکان ذخیره
کردن آن روی یکی از درایوهای کامپیوتر جهت انتقال به بانک وجود دارد.
توجه به این نکته ضروری می باشد که کاربر ذیحساب پس از کنترل چک لیست و تایید صحت فایل تولید شده  ،می بایست اقدام
به تولید فایل بانک نماید  .در این قسمت با توجه به تصویر ،رعایت چند نکته ضروری می باشد:

 -1با زدن دکمه فقط تولید فایل  ،فایل مربوطه جهت ارسال به بانک تولید خواهد شد  ،و در ستون مربوطه در جدول
صورتحساب  ،نام فایل نمایان خواهد شد و کاربر می تواند فایل تولید شده را به بانک ارائه کرده و در صورت تایید بانک و
قرار گرفت ن در صف پرداخت ،عملیات پرداخت از طرف بانک عامل انجام خواهد شد ،اما از لحاظ کنترل سامانه  ،کاربر
ذیحساب می بایست نسبت به تایید و ارسال به بانک اقدام نماید  .در غیر اینصورت  ،فایل تولید شده قبلی  ،قابل اصالح
می باشد و امکان بروز مغایرات  ،بین فایلهای ارسال شده به بانک و اطالعات موجود در سامانه وجود دارد .لذا کاربران
محترم ذیحساب حتما باید ،پس از حصول اطمینان از پردازش صحیح فایل توسط شعبه بانک عامل  ،نسبت به تایید
صورتحساب ایجاد شده در سامانه  ،از طریف دکمه "تایید و ارسال به بانک" اقدام نمایند.
 -2پس از زدن دکمه "تایید و ارسال به بانک"  ،محتویات صورتحساب ایجاد شده به هیچ عنوان قابل ویرایش نخواهد بود و در
صورتیکه  ،شعبه بانک  ،به هر دلیلی فایل را مرجوع نماید ،کاربر ذیحساب  ،دسترسی جهت ویرایش نخواهد داشت.
لذا کاربران محترم ذیحساب می بایست با دقت باال  ،پس از کنترل نهایی و پس از تایید شعبه بانک ،از این دکمه استفاده
نمایند .
توجه :در صورتیکه کابر ذیحساب  ،پس از تولید فایل و تحویل به شعبه بانک ،نسبت به تایید صورتحساب ایجاد شده  ،اقدام ننماید،
مسئولیت تغییرات بعهده ایشان خواهد بود.

فایل اصالحیه
در صورتیکه پس از ایجاد فایل بانک و قرار گرفتن در صف پرداخت ،به هردلیلی  ،یکی از رسید خریدها ویرایش انجام شده باشد ،می بایست در
قالب فایل اصالحیه به بانک ارسال شود  .جهت تولید فایل اصالحیه  ،مراحل ذیل می بایست انجام شود

 -1در صورتیکه رسید خرید نیاز به ویرایش داشته باشد ،فقط کاربر ذیحساب مراکز  ،از طریق کارتابل گردش فرآیند ،دسترسی ویرایش
رسید خریدها را خواهند داشت .لذا با وارد شدن به کارتابل گردش فرآیند  ،در سربرگ رسید خرید ،در وضعیت تایید (عامل ذیحساب)
مواردی که از قبل تایید شده است را مشاهده نموده و رسید خرید مورد نظر جهت ویرایش را انتخاب و روی دکمه مداد کلیک نمایند،
در این حالت ،رسید خرید در فرم مربوطه بارگزاری شده و امکان ویرایش خواهد داشت.
 -2در صورتیکه شماره حساب کشاورز یا مشخصات وی نیاز به اصالح داشته باشد ،از طریق فرم اشخاص و شرکتها  ،تغییرات را اعمال
می نمایند.
 -3پس از انجام تغییرات  ،در صفحه ایجاد صورتحساب ،اقدام به ایجاد فایل به شرح ذیل می نمایند .

در این قسمت  ،از فیلد وضعیت ،گزینه "صورتحساب اصالح شده " را انتخاب نمایید  .و مطابق توضیحات مربوط به ایجاد صورت حساب جدید،
سایر فیلدها را تکمیل نمایید و دکمه ثبت را فشار دهید .در این حالت صورت حساب اصالحی ایجاد خواهد شد.

کاربر عامل ذیحساب ،پس از ایجاد صورتحساب اصالحی ،از آیکن مربوط به ریز صورتحساب ،و زدن دکمه اضافه کردن  ،قادر اقدام به انتخاب
رسید خرید های اصالح شده خواهد شود  .با زدن دکمه اضافه کردن  ،صفحه ای باز می شود که لیست همه رسید خریدهایی که در وضعیت
ویرایش شده هستن را نمایش می دهد و به انتخاب کاربر  ،رسید خریدهای مورد نظر  ،به صورتحساب اصالحی اضافه خواهد شد  .شرایط نمایش
رسید خریدهای اصالح شده در این لیست به شرح ذیل می باشد:
-

این رسید خرید در یکی از صورت حسابهای قبلی( )CUوجود داشته باشد.

-

حتما رسید خرید مورد نظر ویرایش و تایید شده باشد (ویرایش اطالعات اشخاص یا ویرایش فیلدهای رسید خرید)

پس از انتخاب رسید خریدها ،صورتحساب اصالحی تکمیل شده است  ،و کاربر ذیحساب می تواند مشابه صورتحساب جدید ،اقدام به تهیه چاپ
چک لیست نماید و پس از کنترل نهایی مطابق روش قبل ،فایل مربوط به بانک را توید نماید  .پس از تولید فایل و ارسال به بانک و تایید شعبه
عامل ،حتما می بایست  ،دکمه تایید و ارسال به بانک را بزند تا موارد کنترلی روی آن صورتحساب انجام شود .

توجه :در صورتیکه کابر ذیحساب  ،پس از تولید فایل و تحویل به شعبه بانک ،نسبت به تایید صورتحساب اصالحی ایجاد شده  ،اقدام
ننماید ،مسئولیت تغییرات بعهده ایشان خواهد بود.

