راهنمای ایجاد سال مالی جدید در نرم افزار جامع پارسینا
مراحل ایجاد سال مالی جدید در سیستم پارسینا به شرح زیر است:
 -1معرفی و ایجاد سال مالی جدید
 -2انتقال اطالعات پایه
 -3بستن حساب ها
 -4انتقال مانده حسابها به سال بعد
 -5انتقال اسناد خزانه به سال بعد
 -6انتقال ماندههای انبار به سال بعد

معرفی سال مالی جدید

پس از انتخاب گزینه «اطالعات سازمان» صفحه ورود نام کاربری و رمز عبور نشان داده میشود .پس از احراز هویت ،در صورت
دسترسی کاربر صفحه معرفی سازمان و سال مالی نشان داده میشود.

در صورتی که مایل به ایجاد شرکت جدید هستید دکمه

را فشرده و پس از تکمیل فیلدهای ستارهدار دکمهه

را کلیک کنید .سپس سال مالی مورد نظر را در باکس شماره یک وارد نمایید و دکمه ایجاد سال مالی را کلیک کنیهد .اگهر تنهها
می خواهید یک سال مالی را معرفی کنید ،کافیست از جدول انتهای صفحه شرکت مورد نظر خهود را جسهتجو کهرده سهپس در
باکس شماره  1سال مالی جدید مورد نظر خود را وارد نمایید .در انتها برای دکمه ایجاد سال مالی جدید را کلیک کنید.

انتقال اطالعات پایه

جهت انتقال اطالعات پایه عمومی در زیر سیستم های مختلف روال زیر را طی کنید:

همانطور که در کادر زرد رنگ باالی صفحه مشاهده میکنید ،این عملیات تنها روی سِرور امکانپذیر است .جهت شهرو ابتهدا
دکمه

را جهت فراخوانی اطالعات مربوط به سرور کلیک کنید .پس از انتخاب نام سِرور از کشوی مربوط گزینه احراز هویت

را عالمت زده و اطالعات مربوط به نام کاربری و رمز ورود را وارد کنید (این فیلدها مربوط بهه تنظیمهات اتلهال بهه سِهرور شهما
هستند؛ در صورت عدم آگاهی از آنها با قسمت پشتیبانی پارسینا تماس بگیرید).
اگر اطالعات مورد نظر را به درستی وارد کرده باشید ،با فشردن دکمه

کشوی مربوط به نام شرکت پُر

خواهد شد .اطالعات کادر سبز مربوط به پایگاه داده مبدا که میخواهید اطالعات از آن انتقال پیدا کند و کادر آبی مربوط به پایگاه
داده ای است که اطالعات قراراست به آن منتقل شود .بعد از آن نام شرکت و سال مالی مورد نظر را وارد کنید .بهه عنهوان مثهال
برای انتقال اطالعات از سال مالی  96به سال مالی  99به این ترتیب تلویر عمل کنیدو در نهایت زیر سیستم هایی که نیهاز بهه
انتقال اطالعات پایه آن را دارید در قسمت شماره  8که در تلویر مشاهده میکنید تیک بزنید.

گام آخر انتخاب عناوین مورد نیاز جهت انتقال است ،سیستم های مورد نظر جهت انتقال اطالعات انتخاب کنیهد ،در نهایهت
دکمه

را فشار دهید.

نکته :اگر در سال مالی مقصد هرگونه داده عملیاتی وجود داشته باشد اطالعات قطعا پاک خواهد شد.

بستن حساب ها

برای بستن حسابهای جاری از این مسیر بروید:
حسابداری > عملیات حسابداری > بستن حسابها > بستن حسابهای سال جاری

مانند تلویر تمام گام های صورتی به ترتیب انجام شود .در صورت برگشت به هر گام از دکمه گام ههای سهبز ههر مرحلهه اقهدام
کنید.
*صدور سند اختتامیه و افتتاحیه به صورت اتوماتیک انجام می گیرد و شماره سند در قسمت مربوطه نمایش داده می شود.

انتقال مانده حسابها به سال بعد

اگر از قسمت بستن حساب ها به صورت اتوماتیک استفاده کرده اید نیازی به انجام این مرحله ندارید.
اما گاهی اوقات در ابتدای سال جدید امکان بستن حسابهای موقت و دائم سال قبل و صدور سند افتتاحیه امکانپذیر نیست.
در این مواقع سند شماره یک را به صورت خالی ایجاد کرده تا بعداً صدور سند افتتاحیه را انجام دهید .از طرفی در شرو سال
جدید به آخرین ماندهی بعضی از حسابها و اشخاص نیاز خواهید داشت .جهت انتقال این ماندهها از مسیر زیر اقدام کنید:
امکانات  قسمت انتقال اطالعات  مانده حسابها

ابتدا از جدول سمت راست سرفللهای مورد نظر را انتخاب کرده ،سپس در سمت راست مشخص کنید که مایلید ماندهی این
حسابها به چه سال مالی انتقال داده شوند و در چه شماره سندی قرار بگیرند .در انتها دکمهی انتقال را کلیک کنید.
نکتههههه:
در این فرم اگر ماندهی حسابی را قبالً انتقال داده باشید ،کنترلی از طرف برنامه روی این عمل انجام نمیگیرد .این بدان
معناست که میتوان ماندهی یک حساب را به دفعات به سال مالی دیگر انتقال داد.

انتقال اسناد خزانه به سال بعد

همانطور که میدانید بعضی از اسناد خزانه ،اعم از دریافتی و پرداختی با اتمام سال مالی جدید در انتهای وضعیت خود قرار
نمیگیرند .به طور مثال اسناد در جریان وصولی که هنوز وصول نشدهاند ،جهت ادامهی گردش باید به سال مالی جدید انتقال
داده شوند .یا در اسناد پرداختی ،چکهایی که پرداخت شده و هنوز پاس نشدهاند باید به سال مالی جدید انتقال داده شوند.
جهت انجام این انتقال از مسیر زیر اقدام کنید:
امکانات  قسمت انتقال اطالعات  اسناد خزانه

برای انتقال اسناد دریافتنی زبانه مربوط به اسناد دریافتنی را انتخاب کنید .سپس اسناد مورد نظر خود را عالمتدار کنید.
در انتها باید مشخص کنید که این اسناد را میخواهید به چه سال مالی انتقال دهید .برای این کار از کشوی مشخص شده سال
مالی مربوط را انتخاب کنید.
نکتههههه:
اگر مایلید که پشت نمرهی چکها در سال مالی جدید از عدد یک شرو شده و به ترتیب باال رود ،گزینهی
را عالمت زنید.

انتقال اسناد پرداختنی نیز به همین ترتیب خواهد بود .ابتدا اسناد مربوطه را انتخاب کرده ،سپس سال مالی را جهت انتقال اسناد
انتخاب کنید .در انتها دکمهی انتقال را بفشارید.
نکتههههه:
انتقال اسناد تکراری امکانپذیر نخواهد بود.

انتقال ماندههای انبار به سال بعد

جهت انتقال ماندههای انبارهای مختلف به سال مالی بعد ،از زیر سیستم انبار ،تَب امکانات اقدام نمایید.
سیستم انبار و کنترل موجودی امکانات  قسمت انتقال اطالعات  انتقال ماندههای انبار

ابتدا سال مالی جدید را از قسمت «سال مالی» که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است ،انتخاب کنید .سپس از جدول پایین
انبارهای مورد نظر خود را عالمت بزنید .پس از انتخاب انبارها ،در ستون «ش رسید» شماره رسیدی که برای موجودی اولیه این
انبار صادر میشود را وارد نمایید .در ادامه در ستون تاریخ ،تاریخ مربوط به رسید را وارد نمایید؛ به عنوان مثال .1399/11/11
گام بعدی انتخاب عملکرد مربوط به رسید است .از میان عملکردهایی که تاکنون معرفی کردهاید عملکرد مناسب مربوط به این
نو رسید را انتخاب کنید.
نکتههههه:
 .1اگر فقط مایل به انتقال ماندههای مثبت هستید گزینه «انتقال ماندههای مثبت و غیر صفر» که با رنگ سبز نشان داده
شده است را عالمت زنید.
 .2در صورتی که بخواهید ماندههای انبار به صورت ریالی نیز انتقال پیدا کنند ،میتوانید گزینهی «انتقال ریالی» که با رنگ
آبی مشخص شده را عالمت بزنید.

پس از انتخاب گزینههای مورد نیاز با کلیک بر روی دکمهی انتقال ،عملیات انتقال را به اتمام رسانید.
نکتههههه:
در صورت وجود هر گونه خطا ،شرح خطا در ستون توضیحات جدول باالی صفحه نشان داده خواهد شد.

