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 حسابداري افزار نرم در (تسهیالت) و اقساط آن را،وام ند دریافت س ثبت که ،داریم قصد موزشیآ راهنماي این در 

  آموزش دهیم. در چند فصل محترم انکاربر شما خدمت ،پرداز نوین
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 عرفی شرکت و محصوالتم

هد اقدام افتخار دارد در راستاي تامین نیاز بازار داخلی و خود کفایی ملی ، با کادري مجرب و متع» شرکت نوین پرداز«

و در این امر نیز به پیشرفتهاي حائز اهمیتی نیز نائل گردیده  به تولید سیستمهاي اتوماسیون مالی و اداري نموده 

 است.

یی جمعی از متخصصین رشته کامپیوتر و صاحب نظران رشته ابا گرد هم 1385ین پرداز در سال شرکت نرم افزاري نو

وماسیون مالی و اداري نمود و تا کنون قادر به تولید مجموعه نرم افزار هاي حسابداري اقدام به تولید سیستمهاي ات

 متعددي بوده است .

بشرح ذیل می باشد، که به همت دست پرتوان متخصصین زبده طراحی نرم » نوین پرداز«محصوالت شرکت نرم افزاري 

  افزار این شرکت در حال افزایش می باشد.

 ه فروشگاهی، شرکـتی، تولیـدينـرم افزار حسابداري در سه نسخـ 

 »نسخه انـدروید نـرم افزارحـسابداري ویـژه بازاریابان» حساب یار 

 (پنل اینـتـرنتی) سـامـانـه ارسـال و دریافـت پـیـامـک اینتـرنتـی 

 نرم افزار ارسال ودریافت پیامک ازطریق سیـم کارت(مودمGSM( 

 دازش تصویر)سیستم حضـور و غیـاب (کارتی، اثـرانگـشــتی و پر 

 فروشگاه اینترنتی با قابلیت همگام سازي اتوماتیک با نرم افزار حسابداري 

 زیربسته اتصــال به  انواع تـرازوي دیـجـیـتال 

 زیر بستـه تولـیـد و چـــاپ بــارکـــد 

 قابل اتصـال به دستـگاه بارکـدخــوان 

 نـرم افـزار مدیــریـت و چـاپ چــک 

  خط) 8و 2،4(زیربـسـتـه کالـرآي دي 

 زیربسـته تولیـد و بـهاي تـمـام شـده 

 زیــربسـتـه حــقـوق و دســتـمــزد  

  

  

  



 
z 

 5   صفحه                                                            افزار نوین پرداز                               و اقساط در نرم  راهنماي آموزشی ثبت وام

در شرکتی مشغول به کار باشید . ممکن است اتفاق افتاده  نرم افزار حسابداري نوین پرداز یا کاربر  اگر به عنوان یک حسابدار

خرید ملزومات ، مورد نیاز بخش تولید خرید دستگاهها ،د اولیهاي تولید مانند خرید مواباشد تا براي انجام برخی هزینه ه

راهنماي  . در ایندریافت کرده باشید و تسهیالت مبالغی را به عنوان وام و اعتباري، از بانکها و یا موسسات مالی  و ... مصرفی

ثبت سند ه نحو تعریف اقساط پرداختی و پرداخت اقساط  ،،از بانک  مسند حسابداري در زمان دریافت واثبت  نحوه  آموزشی 

  م داد.یدر نرم افزار نوین پرداز توضیح خواه را بهره وام دریافتی و کارمزد مربوط به هزینه

درصد و یکساله از بانک  22 کارمزدریال با  100،000،000به مبلغ  وامی 95ماه  فروردین  10فرض کنیم در تاریخ مثال:

  بخواهید تسویه کنید.را با هم   سود واماصل و قسط  12طی ، که  ددریافت نموده ای پارسیان

   تعریف گروه تفصیلی وام  و افتتاح حساب واماول :  فصل) 1

از منو اطالعات  تعریف می کنیم،بدین منظور ه تفصیلی با نام تسهیالت دریافتی(وام ها)یک گرودر ابتدا ) 1- 1

م گروه و  تعیین بازه را با تکمیل نا افزودن را می زنیم و گروه تفصیل مورد نظردکمه لیست گروه هاي تفصیلی ←پایه

  ثبت می نماییم.

.  

  

  

  ) جهت افتتاح حساب وام1- 2

لیست حساب هاي ←ازبخش اطالعات پایه

با فشردن دکمه اضافه، اقدام به تعریف نام ←تفصیلی

حساب و تنظیم کد حساب و گروه تفصیلی حساب وام 

   می نماییم.

  

وام هاي ه را *توجه:گروه تفصیلی،حساب وام  ایجاد شد

  .دریافتی انتخاب می کنیم

**توجه:معین پیش فرض این گروه هم حتما باید مطابق 

  ،وام هاي دریافتی از بانک ها باشد.تصویر
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توجه:جهت تنظیم کد معین در هنگام افتتاح حساب تفصیلی،می توان با دابل کلیک در فیلد کد معین،جدول حساب ***

با انتخاب دفتر کل تسهیالت مطابق تصویر و معین وام هاي دریافتی،می توان ارتباط هاي کل و معین را باز کرد،که 

  .وطه با معین وام ها را تکمیل کردحساب تفصیلی مرب

در نرم افزار حسابداري نوین پرداز به منظور تهیه گزارشات سرجمع و بهینه از حساب هاي تفصیلی و هم چنین  نکته مهم:

حساب تفصیلی در دو یا چند دفتر معین...حساب هاي تفصیلی ایجاد شده وابستگی مستقیمی به توانایی  شناور کردن یک 

  .دفاتر معین ندارند و باید حتما ارتباطات یک دفتر معین با گروه تفصیلی مدنظر توسط کاربر انجام شود

معین وام هاي دریافتی از بانک ها،با گروه تفصیلی تسهیالت و وام ها باید حساب به عنوان مثال در همین مثال آموزشی وام 

  در ارتباط باشد. بدین منظور باید با ویرایش دفتر معین تیک ارتباط با گروه تفصیلی مدنظر را فعال می کنیم.
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  کارمزد وام ثبت هاي مالی دریافت وام ودوم :  فصل) 2

 ، ثبت سند دستی آن باید به شرح ذیلط بانک به یکی از حساب هاي جاري شرکتتوس)پس دریافت وام و واریز آن 2- 1

  .سند را ثبت می کنیم مطابق تصویردر صدور سند دستی  ←صدور سند حسابداري  ←انجام می شود:منو عملیاتباید 

  

  

  درصد 22با کارمزد قسط  12ثبت مربوط به کارمزد وام براي  

هزینه سود کارمزد وام ←(کل) هزینه سنوات آتیتحت عنوان  وام حساب  زدکارمسند مربوط به توجه:در ثبت *

  .بدهکار می گرددها(معین) 

تحمیل می شود و بخاطر اینکه در هنگام دریافت وام  جموعهماه بر م 12کارمزد سنوات آتی طی **توجه:در واقع هزینه 

عنوان هزینه سود کارمزد وام هاي بلند  از بانک کل مبلغ کارمزد وام هنوز به ما تحمیل نشده است،در حسابی تحت

باید محاسبه  را  مدت(سرفصل دارایی هاي جاري) بدهکار می گردد،و هر ماه با پرداخت هر قسط مبلغ کارمزد هر وام

راهنماي آموزشی ثبت هاي مالی   4ثبت شود.در فصل   هزینه ها) به حساب هزینه کارمزد وام (سرفصلکنیم و 

  توضیح داده شده است. ،هر قسط شناسایی هزینه کارمزد

توجه:حسابی در سطح تفصیلی هم **

سنوات آتی وام بانک  کارمزدبا عنوان 

پارسیان باید ایجاد کنیم.براي این حساب 

از گروه تفصیلی سایر یا یک  یممی توان

و  گروه تفصیلی مجزا برایش ایجاد کنیم

  .استفاده کنیم
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  ماهه مربوط به وام  12ی تعریف اقساط پرداختسوم :  فصل)3

)براي تعریف اقساط مربوط به این وام باید به 3- 1

صدور گروهی ←دفتر اقساط ←بخش عملیات

  بروید. اقساط پرداختنی (شخصی)

  

  

  

  

)با باز شدن پنجره افزودن اقساط 3- 2

گروهی،در ابتدا باید گیرنده اقساط را 

که بدین منظور می توان با انتخاب کرد.

 ید،کمه (از چارت) می تواناستفاده از د

به لیست حساب ها دست پیدا کرد،و وام 

به عنوان گیرنده وام  مضاربه پارسیان را

  انتخاب کرد.

  

  

)در سربرگ افزودن 3- 2

گروهی اقساط فیلد هاي 

گیرنده،تاریخ صدور،تاریخ شروع 

سررسید اقساط،تعداد و مبلغ هر 

قسط را با دقت وارد نمایید،با زدن 

ریف اقساط انجام دکمه ثبت تع

 می شود.
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اقساط ←دفتر اقساط←به منو گزارشات عمومی   )در پایان هر ماه می توان براي ثبت تسویه و پرداخت هر قسط3- 4

  نمایید. ت،اقدام به پرداخت قسط انتخابی و با استفاده گزینه اعالم پرداخرفته شخصی خودمان 

  

پیش فرض اقساط تعریف شده را از موجودي نقدي صندوق اعالم پرداخت *توجه:الزم به ذکر هست،که نرم افزار بصورت 

  اصالح نمایید. ي بانکی سربرگ انتخابی را میتوانیدمی کند،که در صورت پرداخت قسط از حساب ها

  

  کان پذیر می باشد**توجه:مشاهده سند دوبل پرداخت اقساط در نرم افزار نوین پرداز از قسمت گزارشات حسابداري ام

  

**توجه:از آن جایی که ثبت دوبل این سند توسط خود نرم افزار صادر شده است،نوع این سند بصورت اتومات سیستمی *

  .می باشد
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  روش ثبت سند شناسایی  هزینه کارمزد هر قسط پس از پرداخت قسط به بانک چهارم :  )فصل4

بنام هزینه سنوات آتی در  را در حسابی،ماهه  12توجه:همانطور که در بخش دوم مالحظه کردید کارمزد یک وام *

داشته باشید  دقتتی ثبت کردیم،ل دارایی جاري بنام هزینه سنوات آدر سرفص سرفصل دارایی هاي جاري ثبت کردیم.

یک وام طی پرداخت هر قسط بر شرکت یا مجموعه شما تحمیل می شود و باید ماهانه ثبت شناسایی این  کارمزدهزینه 

  مد ها در حسابداري ثبت نمودتطابق هزینه ها و درآ را طبق اصل هزینه

سود و زیان و نمودار سود  صورت توجه:در صورت عدم رعایت این اصل در ثبت سند وام و تسهیالت بانکی  گزارش**

  .شما اطالعات صحیحی را نمایش نمی دهند ماهیانه وزیان

 

 شناسایی هزینه کارمزد هر قسط باید بدهکار گردد،تاوام،دقت داشته باشید که ثبت حساب تا پایان تسویه ***توجه:

  .ماه منتقل می شود 12تی صفر شده و به حساب هزینه کارمزد وام طی جایی که مانده حساب بهره سنوات آ

  به بانک.گزارش دفتر تفصیلی حساب وام مضاربه بانک پارسیان بعد از صدور سند پرداخت قسط اول *
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