ჩამოწერის ოპერაცია
ორის ბუღალტერიაში საქონლის და ძირითადი საშუალების ჩამოწერა სრულდება
ჩამოწერის ოპერაციიდან.
მენეჯერული

აღრიცხვა/ჩამოწერის

ოპერაციები.

ჩამოწერის

ოპერაციის

დასამატებლად გამოიყენეთ ღილაკების სისტემიდან ღილაკი
ან კლავიატურაზე
Insert ან მონაცემთა არეში დააწკაპეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკს და კონტექსტური
მენიუდან აირჩიეთ ჩანაწერის დამატება

იხილავთ ეკრანს:

გამოსულ ეკრანზე, ველში „ოპერაციის თარიღი“ ჩაწერეთ სასურველი თარიღი.
ველს„დოკუმენტის ნომერი“ ავტომატურად ავსებს სისტემა,შეგიძლიათ მიუთითოთ
თქვენთვის სასურველი ნომერი.
ველში
„ღირებულების
ცენტრი
“
მიუთითეთ
სასურველი
ღირებულების
ცენტრი(საწყობი),
საიდანაც უნდა მოხდეს
საქონლის რეალიზაცია. დადექით
აღნიშნულ ველზე
ღილაკზე დაჭერით (ან კლავიატურაზე Alt+B), გახვალთ
ღირებულების ცენტრის ეკრანზე მოძებნეთ სასურველი ღირებულების ცენტრი. ამ
შემთხვევაში დადექით ჩანაწერზე „საწყობი “.
დააჭირეთ ღილაკს „ავირჩიოთ“.
ველში „კომენტარი“ მიუთითეთ ოპერაციის კომენტარი ან აირჩიეთ სასურველი
კომენტარი სიიდან.
დადექით ბარათზე „გატარებები“.

ბარათში „გატარებები“ არის მოცემული ანგარიშები ,რომელიც მოყვება სისტემას
ჩამოწერის ოპერაციის შესაბამისი გატარებების შესასრულებლად. შეგიძლიათ
შეცვალოთ ანგარიშები სურვილისამებრ.
დაბრუნდით ბარათზე „მთავარი“.
ბარათში „საგნები“ დაამატეთ ჩანაწერი ,ჩანაწერის დასამატებლად

გამოიყენეთ

ღილაკი (ან კლავიატურაზე Insert).თუ იცით ჩამოსაწერი საქონლის კოდი ან
დასახელება დადექით შესაბამის ველზე და აკრიფეთ. ჩამოიშლება სასაქონლო სია
,რომელშიც არის თქვენს მიერ აკრეფილი სიმბოლოები.

ამ შემთხვევაში აირჩიეთ კოდი „001“ , საქონლის დასახელებაა „საქონელი1“.
ველში „რაოდენობა“ მიუთითეთ რაოდენობა. ამ შემთხვევაში „10“.
ჩამოწერის ოპერაციის ეკრანზე არის ღილაკი
საგნის ანგარიშის ნაშთები.თუ
გსურთ ნახოთ თქვენს მიერ არჩეული საქონლის ნაშთი ყველა ღირებულების ცენტრში
დააჭირეთ ღილაკს

.

ეკრანის ზედა ნაწილში არის თარიღი, მითითებულ თარიღს სისტემა იღებს ოპერაციის
თარიღიდან.შესაბამისად
ნაშთსაც
ეკრანზე
ხედავთ
ზემოთ
აღნიშნული
თარიღისათვის.
ველში „ანგარიში “ არის არჩეული საქონლის ყველა ანგარიში .

ეკრანის ქვედა ნაწილში არის იმ ღირებულების ცენტრის ჩამონათვალი, რომელშიაც
არის არჩეული საქონლის ნაშთი. აქვე ჩანს მარაგის ნაშთიც .დახურეთ ეკრანი.
თუ თქვენ სარგებლობთ მენეჯერული ლიცენზიით შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღილაკით
იმპორტი საგნების ნაშთებიდან .დააჭირეთ ღილაკს

.

ამ ეკრანზე შეგიძლიათ მონიშნოთ რამდენიმე საქონელი ერთდროულად (Ctrl+მაუსის
დაჭერით) ან ყველა (Ctrl+A) დააჭიროთ ღილაკს „ავირჩიოთ“ . ჩამოწერის
ოპერაციაში ჩაიყრება ყველა თქვენს მიერ არჩეული საქონელი ,ხოლო რაოდენობის
ველში მიეთითება მარაგის სრული რაოდენობა.დახურეთ ეკრანი.

დააჭირეთ ღილაკს „შევინახოთ“

თუ გსურთ რომ თქვენს მიერ დამატებული ჩამოწერის ოპერაციის შესრულებით
შესრულდეს შესაბამისი საბუღალტრო გატარებები,დააჭირეთ ღილაკს „კი“,თუ არ
გსურთ დააჭირეთ ღილაკს „არა“ თუ ისევ ჩამოწერის ოპერაციის ეკრანზე გსურთ
დაბრუნება დააჭირეთ ღილაკს „უარი“. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დააჭირეთ
ღილაკს „კი“, ჩამოწერის ოპერაციების სიაში დაემატება თქვენს მიერ შესრულებული
ჩამოწერის ოპერაცია , რომელსაც მოყვება შესაბამისი საბუღალტრო გატარებები.
საბუღალტრო გატარებები , რომელიც ჩამოწერის ოპერაციების შესრულებას მოყვა
შეგიძლიათ ნახოთ , ბუღალტერია/გატარებები ან შეგიძლიათ დადგეთ თქვენს მიერ
შესრულებულ ჩამოწერის ოპერაციაზე, ჩამოწერის
ოპერაციების ეკრანში
და
დააჭიროთ ღილაკს

შემდეგ .დააჭიროთ ღილაკს

შეგიძლიათ ნახოთ გატარებები და დახუროთ ეკრანი.

. იხ.ეკრანს:

