نحوه ایجاد الگوی چاپ چک و تخصیص آن به دسته چک و همچنین نحوه استقرار و تعریف دسته چک

سالم خدمت کاربران گرامی در این آموزش سعی دارم تا طبق آموزشات قبلی نحوه تعریف الگوی چاپ چک و
همچنین تعریف دسته چک و استقرار فعلی آنها را خدمتتان آموزش دهم  .در قسمت های زیر چنانچه
دسترسی به منوی مورد نظر را نداشتید با داخلی  5991آقای قلی بیگیان تماس حاصل فرمائید .
 -5طبق تصویر زیر وارد منوی تعیین الگوی چاپ چک شوید .

 -2مراحل را طبق تصویر زیر و توضیحات آن انجام دهید .
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 -5نام بانک  :فقط نام بانک را به همراه یک _و کد شعبه خود وارد نمایید اینکار را برای تمام بانک های خود
باید انجام دهید مثال اگر دربانک ملت و ملی و تجارت و  ..حساب دارید باید یک بار قط برای بانک اینکار را
انجام دهید ( منظور از بانک فقط نام بانک است نه حساب بانکی)
 -2یک اسم برای قالب خود تایپ کنید من در اینجا قالب دسته چک نوشتم شما میتوانید بنویسید قالب
بانک ملت به عنوان مثال.
 -3آیکن جدول آبی رنگ را انتخاب کنید و طبق عکس زیر پیش بروید .

-3طبق عکس زیر مراحل را طبق توضیحات پیش ببرید

با توجه به اینکه الگوی چاپ تمام چک ها یکسان شده اند و همه آنها در قالب چک های صیاد قرار گرفته اند ما
الگوی آن را از قبل طراحی و ایجاد کردیم و در سیستم بارگذاری کردیم .
 -5پوشه مالی را باز کنید
 -2الگوی "مرکزی" را کلیک کنید .
 -3فقط دکمه تایید را بزنید ( به هیچ عنوان از دکمه "انتخاب قالب پیش فرض" استفاد نکنید و فقط دکمه
تایید را بزنید
بعد از تایید طبق عکس زیر عمل کنید .

 -4طبق عکس زیر مراحل را انجام دهید .

 -5بعد از اینکه فایل مرکزی را انتخاب کردید در قسمت الگوی چاپ باید عنوان" الگوی چاپ چک بانک
توسعه صادرات ایران " نمایش داده شود  ،این اسم در هیچ جای سیستم شما تاثیر ندارد و صرفا
عنوانی است که ما برای طراحی ازآن استفاده کرده ایم .
 -2حتما تیک فعال را انتخاب کنید تا این قالب برای بانک شما فعال شود .
 -3دکمه ذخیره را درباالی فرم انتخاب کنید ومراحل بعدی را طبق تصاویر انجام دهید .

-1طبق عکس زیر وارد قسمت استقرار دسته چک شوید ( از این قسمت برای دسته چک های جدید و
آتی هم استفاده میشود)

-6طبق تصویر زیر اطالعاترا تکمیل و مراحل را انجام دهید .

 -5حساب بانکی خود را انتخاب کنید
 -2سری دسته چک را وارد نمایید
 -3تعداد برگ های باقیمانده را ثبت کنید ( چک هایی که در از تاریخ  33آبان به بعد صادر شده اند ولی در
سیستم ثبت نشده اند هم جز این برگها میباشد)
 -4سریال شروع اولین برگ باقیمانده را وارد کنید ( مثال اگر  54برگ باقیمانده شما اید شماره سریال
اولین برگ از  54برگ را تایپ کنید)
 -1تاریخ را برابر 5391/39/35انتخاب کنید
 -6قالبی که در قسمت قبلی ایجاد کرده اید اگر مراحل را درست پیش رفته باشید و بانک را درست
انتخاب کرده باشید و همچنین دکمه فعال را زده باشید اینجا نمایش داده میشود .
 -1دکمه ذخیره را بزنید .
مرحله پایانی را طبق تصویر زیر مشاهده کنید .

زمانی که دکمه ذخیره را ثبت کردید تمام برگه چک های موجود را میتوانید مشاهده کنید که به وضعیت سفید
درآمده اندف چناچنه در طی مدت کارکرد برگ چکها مخدوش شدند میتوانید با مراجعه به فهرست دسته
چکها و باز کردن دسته چک مربوطه و کلیک راست روی برگ چک مربوطه آن چک را مخدوش نمایید اینکار
نیازمند این است که اعالمیه پرداخت شما در وضعیت باطل شده و یا حذف شده باشد  .همچنین از قسمت
فهرست دسته چک ها میتوانید اگر دسته چکی را به اشتباه تعریف کرده اید حذف یا ویرایش نمایید.

با تشکر – وحید صدر کارشناس مالی و خزانه

