
ცვლილებების შეტანა ხელფასის მოდულში 

ორგანიზაციის სახელფასო პოლიტიკიდან გამომდინარე ხშირად ორგანიზაციას უწევს 

ცვლილებები შეიტანოს ხელფასის მოდულში, რადგან სისტემის მიერ შეთავაზებული 

ხელფასის დასაანგარიშებელი ველები არ არის საკმარისი და საჭირო ხდება დამატებით 

ველების შემოღება. ვნახოთ როგორ ხდება ხელფასის მოდულში ცვლილებების შეტანა. 

ამისათვის აუცილებელია სხვადასხვა ტიპის ჩასწორება ხელფასის მოდულში: 

1. დარიცხვის ველებში უნდა დაემატოს ველ(ებ)ი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს 

ხელფასის დაანგარიშებაში. 

2. შედეგების ცხრილში უნდა დაემატოს ველ(ებ)ი დათვლილი შედეგის შესანახად, თუ 

რა თქმა უნდა განხორციელებული ცვლილებების ასახვა გსურთ შედეგებშიც. 

3. ხელფასის ანგარიშების ცხრილში უნდა დაემატოს ცვლილებების შესაბამისი 

გატარების შესასრულებლად საჭირო ანგარიშის მისათითებელი ველი(თუ 

ხელფასის მოდულში შეტანილი ცვლილებები საჭიროებს შესაბამის საბუღალტრო 

გატარებებს) 

4. ცვლილებების შეტანა ხელფასის დაანგარიშების მაკროსში. 

5. ცვლილებების შეტანა ხელფასის დარიცხვის გატარებების მაკროსში. 

განვიხილოთ თითოეული მათგანი კონკრეტული მაგალითის მიხედვით. დავუშვათ 

ორგანიზაცია თითოეულ თანამშრომელს ხელზე ასაღები თანხიდან უკავებს FitPass-80 

ლარს.  თავდაპირველად გამოიძახეთ მენიუ „ამოცანები/ხელფასი/თანამშრომლები და 

ხელფასის დარიცხვები“ 

 

ეკრანის ზედა ნაწილში მოცემულია თანამშრომლების სია, ხოლო ეკრანის ქვედა 

ნაწილში მოცემულია ხელფასის დაანგარიშებაში მონაწილე დარიცხვის ველები თვეების 

მიხედვით. ჩვენი მიზანია ეკრანის ქვედა ნაწილში დავამატოთ დაკავების ველი FitPass. ამ 

ველში შეტანილი მნიშვნელობა მიიღებს მონაწილეობას ხელფასი დათვლაში, ანუ ხელზე 

ასაღები თანხა უნდა შემცირდეს აღნიშნული ველი მნიშვნელობით. დარიცხვის ველებში 

ცვლილებების შესატანად, ჩვენს შემთხვევაში ახალი ველის დასამატებლად გამოიძახეთ 

მენიუ „ამოცანები/ხელფასი/პარამეტრები/ხელფასის დარიცხვის ველები“  



 

ეკრანში მოცემულია ხელფასის დაანგარიშებაში მონაწილე დარიცხვის ყველა ის 

ველი, რასაც სისტემა გთავაზობთ. ამავე ეკრანში შესაძლებელია გააკორექტიროთ 

არსებული ველი და შეიტანოთ მასში ცვლილებები. თქვენს მიერ შეტანილი ცვლილებები 

არსებულ ველს გადაეწერება. გაითვალისწინეთ, რომ ამგვარი ცვლილებები არ არის 

სასურველი. ცვლილებების შესატანად უმჯობესია არ გამოიყენოთ სისტემის მიერ 

შემოთავაზებული ველები, არამედ  დაამატოთ ახალი.   

ყურადღება მიაქციეთ, რომ თითოეულ ველს აქვს თავისი დასახელება 

(აბრევიატურა)და აღწერა. აბრევიატურა შეიძლება შედგებოდეს მაქსიმუმ 5 სიმბოლოსგან. 

უმჯობესია ყოველი ახალი ველის დამატების დროს აბრევიატურის ველში დასახელებას წინ 

წაუმძღვაროთ თქვენი ინიციალები. მაგალითისთვის ჩვენს შემთხვევაში დაამატეთ ჩანაწერი 

ღილაკზე-  დაჭერით (ან კლავიატურაზე insert). გამოსულ ეკრანში ველში „დასახელება“ 

მივუთითო GG_A, ხოლო აღწერაში - FitPass. 

 

ველს აუცილებლად უნდა განესაზღვროს ტიპი, იმისდა მიხედვით თუ როგორი 

მნიშვნელობების შეტანა გვსურს ამ კონკრეტულ ველში: მთელი, წილადი, კი და არას ტიპის, 

ტექსტური და ა.შ. ამისათვის ველის „ტიპი“ ჩამოშლად სიიდან აირჩიეთ შესაბამისი ტიპი. 

 



ჩვენს შემთხვევაში, რადგან უნდა შევიტანოთ დასაკავებელი თანხა, ველს ტიპში  უნდა 

მიუთითეთ რიცხვითი - numeric. 

იმ შემთხვევაში, თუ გვსურს რომ ჩვენს მიერ დამატებულ ველში შეტანილი 

მნიშვნელობა განმეორდეს მომდევო თვეებშიც, მაშინ მონიშნეთ მოსანიშნი „განმეორებადი 

ველი“ და დააჭირეთ ღილაკს შევინახოთ. იხილავთ შეტყობინებას. 

 

როგორც შეტყობინებაშია მითითებული, დახურეთ ეკრანი „თანამშრომლები და ხელფასის 

დარიცხვები“ და თავიდან გამოიძახეთ. ეკრანის ქვედა ნაწილში სასრიალო ზოლი გაწიეთ 

მარჯვნივ. დაინახავთ, რომ თქვენს მიერ დამატებული ველი დაემატა დარიცხვების ველებს. 

 

მოცემულ ველში თითოეული თანამშრომლისთვის შეიტანეთ დასაკავებელი თანხის 

ოდენობა-80 ლარი, რომ შემდეგ ხელფასის გამოთვლებში ვნახოთ როგორ აისახება ეს 

თანხა საბოლოო შედეგზე. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ცვლილებების შეტანის მე-2 ეტაპი მოითხოვს ველის 

დამატებას შედეგების ცხრილში, რათა ნებისმიერ დროს შეგეძლოთ დათვლილ უწყისში 

დაკავებული თანხის ნახვა. შედეგების ველებში ცვლილებების შესატანად გამოიძახეთ მენიუ 

„ამოცანები/ხელფასი/პარამეტრები/ხელფასის შედეგის ველები“ 



 

ისევე როგორც დარიცხვის ველებში, აქაც მოცემულია ყველა ის ველი რასაც სისტემა 

იყენებს დათვლილი შედეგების შესანახად. ამ ეკრანშიც შესაძლებელია ველების 

კორექტირება, თუმცა ამ შემთხვევაშიც უმჯობესია თუ ცვლილებების შესატანად არ 

გამოიყენებთ სისტემის მიერ შემოთავაზებულ ველებს, არამედ დაამატებთ ახალ ველს და 

დასახელებაში აბრევიატურას წაუმძღვარებთ ინიციალებს. აბრევიატურის სიმბოლოების 

მაქსიმალური რაოდენობა ამ შემთხვევაშიც შეადგენს 5-ს.  

დავამატოთ ველი ღილაკზე-  დაჭერით (ან კლავიატურაზე insert). გამოსული ეკრანი 

შევავსოთ შემდეგნაირად. 

 

ჩვენს შემთხვევაში შედეგების ველის დასახელება ემთხვევა დარიცხვის ველის 

დასახელებას, თუმცა შეგიძლიათ დაარქვათ სხვა სახელიც.  დააჭირეთ ღილაკს 

„შევინახოთ“. ამგვარად შედეგების ცხრილში დაემატება ახალი ველი, რომელშიც შეინახება 

FitPass-ის მნიშვნელობა. ვნახოთ ჩვენს მიერ დამატებული ველი. გამოიძახეთ მენიუ 

„ამოცანების/ხელფასი/ხელფასის შედეგები“ . გამოსულ ეკრანში სასრიალო ზოლი გაწიეთ 

მარჯვნივ 



 

ახალი ველი დაემატა შედეგების ცხრილში. 

დარიცხვების და შედეგების ცხრილებში სასურველი ველების დამატების შემდეგ, 

აუცილებელია ხელფასის ანგარიშების ცხრილშიც დავამატოთ დაკავების გატარების 

შესასრულებლად საჭირო ანგარიშის მისათითებელი ველი. ამისათვის გამოიძახეთ 

„ამოცანები/ხელფასი/პარამეტრები/ხელფასის ანგარიშები“. ეკრანზე იხილავთ ხელფასის 

დარიცხვის გატარებებში მონაწილე ანგარიშების ჩამონათვალს. ახალი ანგარიშის 

დასამატებლად გამოიყენეთ ღილაკი -  .(ან კლავიატურაზე insert). დასახელების და 

აღწერის ველებში მიუთითეთ FitPass . ხოლო ახალდამატებული ჩანაწერის გასწვრივ ველში 

„ანგარიში“ მიუთითეთ იმ ანგარიში ნომერი(მაგალითად 3190-სხვა მოკლევადიანი 

ვალდებულებები), რომელზეც უნდა აისახოს დაკავების თანხა.  

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ მომდევნო ეტაპზე აუცილებელია ხელფასის 

დაანგარიშების მაკროსში ცვლილებების შეტანა. თავდაპირველად ვნახოთ ხელფასის 

მოდული რა ტიპის მაკროსებს იყენებს. ამისათვის გამოიძახეთ მენიუ 

„ამოცანები/ხელფასი/პარამეტრები/ხელფასის გამოთვლის მაკროსები“ 

 



 

ყურადღება მიაქციეთ, რომ ყვითლად შეფერილ მაკროსებს ველში „მაკროსის ტიპი“ 

მითითებული აქვს „4-ხელფასის მაკროსი“, ხოლო დანარჩენ მაკროსებს მითითებული აქვს 

0-ვანი და მე-5 ტიპი.  სწორედ მე-4 ტიპის მაკროსები იღებენ მონაწილეობას ხელფასის 

დაანგარიშებაში. ხელფასის შედეგების გამოთვლის დროს (იხ. ხელფასის გამოთვლა) 

ველის „ხელფასის გამოთვლის მაკროსი“ ჩამოშლად სიაში სწორედ ეს მაკროსები იქნება 

მოცემული. ამავე ეკრანში თითოეული მაკროსის გასწვრივ მონიშნულია ველი „საწყისი“, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის სისტემის მიერ შემოთავაზებული მაკროსები და მასში 

ცვლილებებს ვერ განახორციელებთ. იმისათვის რომ ცვლილებები შეიტანოთ მაკროსებში, 

უნდა გააკოპიროთ იგი და შემდეგ გაკოპირებულ მაკროსში შეიტანოთ თქვენთვის 

სასურველი ცვლილებები. ჩვენს შემთხვევაში მონიშნეთ ხელფასის დარიცხვის მაკროსი, 

დააჭირეთ ღილაკს  ჩანაწერის კოპირებისთვის და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს . 

დაინახავთ რომ ეკრანში დაემატება ახალი ჩანაწერი 

 

გააკორექტირეთ აღნიშნული ჩანაწერი და შეიტანეთ მასში შემდეგი ცვლილებები: 

 

დააჭირეთ ღილაკს „OK“. დახურეთ ეკრანი. 

ჩვენს მიერ დამატებულ მაკროსში ცვლილებების შესატანად გამოიძახეთ მენიუ 

„ადმინისტრირება/მაკროსები“.  



 

 

ეკრანზე იხილავთ სისტემაში არსებულ ყველა მაკროსს. მოძებნეთ ახალდამატებული 

მაკროსი (ხელფასის დარიცხვის უწყისი-FitPass) და დააჭირეთ ღილაკს  

 

 ეკრანზე იხილავთ მაკროსის ფორმულებს. იმისათვის რომ FitPass დაკავების 

მოდულმა იმუშაოს, სამი რამ უნდა ჩავასწოროთ აღნიშნულ მაკროსში. 1. თანამშრომლის 

დარიცხვის ველების( FitPass) მნიშვნელობის ამოღება და მათი მოთავსება გარკვეულ 

ცვლადებში  2. ხელფასის უწყისის დათვლის ალგორითმის ცვლილება  3. შედეგების 

შენახვა 

თავდაპირველად ფორმულებში მოვძებნოთ ის ადგილი, სადაც ხდება დარიცხვის 

ველების მნიშვნელობის ამოღება. 



 

როგორც ხედავთ თითოეული ჩანაწერის  გასწვრივ კომენტარში მითითებულია, თუ რომელ 

ცვლადში რა მნიშვნელობების ამოღება ხდება. ბრძანების ხაზში ლათინური ასოები 

წარმოადგენს დარიცხვის ველების დასახელებებს. მაგალითად Tables.GetFieldValue( 

"TableAccureds", 1, "AA") ბრძანებაში „TableAccureds“-არის დარიცხვების ცხრილი, A A -

სამუშაო დღეები, A-დარიცხული და ა.შ 

უნდა აღინიშნოს რომ მნიშვნელობების ამოღება განთავსებულია მოდულში „Sub 

ReadAccruedValues()“ -ში. შესაბამისად აქვე უნდა მოხდეს FitPass ველიდან 

მნიშვნელობის ამოღება. სიმარტივისთვის გაადუბლირეთ (Copy/Paste) ამ მოდულში 

არსებული ბოლო ჩანაწერი „DeductionPersent“ ჩანაწერი. ცვლადს დაარქვით  FitPass. 

ხოლო ბრძანებაში „AI“-ის ნაცვლად მიუთითეთ “GG_A“, რადგან ხელფასის დარიცხვის 

ველებში, აბრევიატურაში სწორედ ეს სიმბოლოები მივუთითეთ FitPass-ს. შეგიძლიათ 

კომენტარიც მიუთითოთ, რომ შემდეგში ადვილად მიაგნოთ რა ბრძანებას ვასრულებთ 

 

იმისათვის რომ სისტემამ სწორად ამოიღოს თითოეული თანამშრომლის დაკავების თანხა, 

უმჯობესია თავიდან ცვლადს FitPass მივანიჭოთ ნულოვანი მნიშვნელობა. მონიშნეთ 

ცვლადი და გააკოპირეთ.   მოდულის „Sub ReadAccruedValues()“ -ის ზევით არის 

კიდევ ერთი მოდული Sub SetZeroValue( ), სადაც ხდება გამოთვლებში მონაწილე 

ცვლადების განულება. დადექით ამ მოდულში არსებულ ბოლო ჩანაწერზე და ჩასვით 

გაკოპირებული მნიშვნელობა. გააკორექტირეთ ბრძანების ხაზი და მიუთითეთ 0. 



 

ამით ცვლილებების შეტანის პირველი ნაწილი დასრულდა. ამგვარად ხდება დარიცხვის 

ცხრილიდან მნიშვნელობების ამოღება. მე-2 ნაწილი არის ხელფასის დათვლის 

ალგორითმში ცვლილებების შეტანა. ხელფასების დაანგარიშება ხდება Sub 

CalculateSalary() მოდულში 

 

 

ჩვენი მიზანია ვნახოთ ამ ნაწილში უშუალოდ ხელზე გასაცემი თანხის დაანგარიშების 

ფორმულა და შევიტანოთ მასში ცვლილება. ხელზე ასაღები თანხის ცვლადს წარმოადგენს 

HandSalary. შესაბამისად მოვძებნოთ ეს ცვლადი და ბრძანებაში შევიტანოთ ცვლილებები 



 

ცვლილებების შესატანად გააკორექტირეთ ბრძანების ხაზი და ფრჩხილებში მოქცეულ 

ცვლადებს (ეს არის ის მნიშვნელობები, რომლებიც აკლდება დარიცხულ ხელფასს) 

დაუმატეთ FitPass. თუ ცვლადი გაკოპირებული არ გაქვთ შეგიძლიათ ბრძანების ტექსტში 

„+“-ის  შემდეგ კლავიატურაზე დააჭიროთ ctrl+space. 

 

იხილავთ ცვლადების ჩამონათვალს. აკრიფეთ ცვლადის დასახელება(FitPass) და 

დააჭირეთ ღილაკს enter. საბოლოოდ ფორმულას ექნება შემდეგი სახე: 

SumAccrued - ( Tax + Advance + EmployerInsurance + EmployeeInsurance 

+PersentDeductionAmount+FitPass) 

ამით დასრულდა მე-2 ტიპის ცვლილების შეტანა. მე-3 ტიპის ცვლილება ეს არის 

შედეგებში მნიშვნელობების შენახვა. ჩვენს შემთხვევაში შედეგებში უნდა შევინახოთ  FitPass 

ცვლადის მნიშვნელობა. ფორმულების ბოლოში არის მოდული Sub SaveSalary().  

 

მოვძებნოთ ამ მოდულში არსებული ბოლო ჩანაწერი Tables.SetFieldValue( 

"TableResults", 1, "AK", PersentDeductionAmount) და გავადუბლიროთ. ბრძანების ხაზში 



„TableResults“ წარმადგენს შედეგების ცხრილს. AK-ეს არის შედეგების ველის დასახელება, 

სადაც ხდება PersentDeductionAmount ცვლადის შესაბამისი მნიშვნელობის შენახვა. ჩვენს 

შემთხვევაში AK-ს ნაცვლად ვწერთ GG_A, რადგან შედეგების ველში FitPass დაკავების 

ველს აბრევიატურაში სწორედ ეს სიმბოლოები განვუსაზღვრეთ, ხოლო ცვლადის 

„PersentDeductionAmount“ ნაცვლად ვწერთ FitPass. შეინახეთ მაკროსი, დახურეთ ეკრანი 

და დავითვალოთ შედეგები. გამოიძახეთ მენიუ „ამოცანები/ხელფასი/შედეგების 

გამოთვლა“ 

 

ველის „ხელფასის გამოთვლის მაკროსი“ გასწვრივ შავ ისარზე დაჭერით ჩამოიშლება 

სია. როგორც ხედავთ ჩამონათვალში გამოჩნდა ჩვენს მიერ დამატებული მაკროსი. აირჩიეთ 

„ხელფასის დარიცხვის უწყისი-FitPass“.  უწყისის ნომერში პირობითად მიუთითეთ 2-1 და 

გადაითვალეთ ხელფასი. ვნახოთ შედეგები. გამოიძახეთ ამოცანები/ხელფასი/ხელფასი 

შედეგები.  შედეგების ეკრანში  აირჩიეთ  2-1 უწყისი. 

 

როგორც ხედავთ შევსებულია FitPass ველი, ხოლო ხელზე ასაღები თანხა 

შემცირებულია 80 ლარით. 

ბოლო ეტაპი არის ხელფასის დარიცხვის მაკროსში ცვლილებების შეტანა. 

გამოიძახეთ მენიუ „ამოცანები/ადმინისტრირება მაკროსები“ და მოძებნეთ მაკროსი 

„SalaryAccruedEntries“ 



 

როგორც ხედავთ აღნიშნულ მაკროსს მონიშნული აქვს ველი „საწყისი“, რაც იმას 

ნიშნავს რომ მასში ცვლილებებს ვერ შევიტანთ. ცვლილებების შესატანად გააკოპირეთ 

მაკროსი (copy/paste), გააკორექტირეთ  და  გადაარქვით სახელი 

 

დააჭირეთ ღილაკს Ok. მაკროსის ტექსტის წასაკითხად აირჩიეთ ღილაკი . 

იხილავთ ხელფასის დარიცხვის გატარებების ფორმულებს. ჩვენი მიზანია თავდაპირველად 

ამოვიღოთ შედეგების ცხრილიდან FitPass-ის მნიშვნელობა. ამისათვის ფორმულებში 

გადავიდეთ იმ მოდულში, სადაც ხდება გატარებაში მონაწილე მნიშვნელობების ამოღება 

Sub ReadResultValues( Index ) . 

 

როგორც ხედავთ ამ ნაწილში ხდება ხელფასის შედეგების ცხრილიდან თითოეული 

თანამშრომლისთვის სხვადასხვა მნიშვნელობების ამოღება და ცვლადებში განთავსება. 

გავაკოპიროთ აღნიშნულ საბში მოქცეულ ფორმულებიდან ბოლო ჩანაწერი, გავაკოპიროთ 

და ბრძანების ხაზში  “AK” -ს ნაცვლად მივუთითოთ “GG_A”, რადგან შედეგების ველში 

FitPass დაკავების ველს აბრევიატურაში სწორედ ეს სიმბოლოები განვუსაზღვრეთ. ცვლადს 



დავარქვათ „FitPassAmount“ . საბოლოოდ ბრძანებას ექნება შემდეგი სახე: 

 Tables.GetFieldValue( "TableSalaryResults", Index, "GG_A").  

მომდევნო ეტაპზე ამავე მაკროსში ცვლილებები უნდა შევიტანოთ გატარებების 

შესრულების ნაწილში.  ჩვენს შემთხვევაში უნდა დავამატოთ ორი გატარება. : დავადებეტოთ 

ხელფასის ანგარიში და დავაკრედიტოთ ხელფასის ანგარიშის პარამეტრებში FitPass 

დაკავების თანხის ასახვისთვის განსაზღვრული ანგარიში. ამისათვის მოვძებნოთ ის ნაწილი 

სადაც ხდება გატარებების შესრულება  .  

 

ხელფასის დარიცხვის გატარებების შესასრულებლად საჭირო ფორმულები 

მოქცეულია Sub PrepareEntries() -ში. როგორც ხედავთ აქ ხდება გაანალიზება, თუ 

ხელფასის ჯამური დარიცხული თანხა მეტია 0-ზე, სრულდება ხელფასის გატარებები.  

გატარებების ფორმირება ხდება სპეციალური ფუნქციით, განვიხილოთ პირველივე 

გატარების დამატების ბრძანება- AddEntry( True,  "Accrued", 0, SumAccrued, 

"დარიცხული"), რომელსაც გადაეცემა  5 სხვადასხვა პარამეტრი. პირველი პარამეტრი 

„True“ განსაზღვრავს შესრულდეს თუ არა მთავარი გატარება. მე-2 პარამეტრი არის 

ანგარიში, 3-სადებეტო თანხა, 4- საკრედიტო თანხა (ამ შემთხვევაში რადგან პირველი 

გატარებით ხელფასის ანგარიშზე კრედიტში უნდა გატარდეს ჯამური თანხა, შესაბამისად 

საკრედიტო თანხის პარამეტრში გადაცემულია SumAccrued ცვლადი ), 5-კომენტარი.  

განვიხილოთ მე-2 პარამეტრი დეტალურად. როგორც გვახსოვს, ხელფასის 

ანგარიშების პარამეტრების ცხრილში მოცემული იყო ხელფასის დარიცხვაში მონაწილე 

ანგარიშების ჩამონათვალი. თითოეულ ჩანაწერს მითითებული ჰქონდა დასახელება, 

კომენტარი და ანგარიშის ნომერი. მაგალითად Accrued - ჩანაწერს განსაზღვრული ჰქონდა 

ხელფასის ანგარიში (3130) , Expence- ხარჯი (7410) და ა.შ. ფორმულაში AddEntry( 

True,  "Accrued", 0, SumAccrued, "დარიცხული"), მე-2 პარამეტრად სწორედ 

ხელფასის ანგარიშების დასახელებების გადაცემა ხდება, რომ სისტემამ ავტომატურად 

დააფორმიროს გატარებაში მონაწილე ანგარიშის ნომერი. ანუ ამ შემთხვევაში ფუნქცია 



ხელფასის ანგარიშების პარამეტრებში მოძებნის  Accrued დასახელების მქონე ჩანაწერს, 

ამოიღებს ამ ჩანაწერისთვის განსაზღვრულ ანგარიშის ნომერს. თუ ხელფასის პარამეტრებში 

ანგარიშს მონიშნული ექნება ქვე ანგარიშის გახსნა, მაშინ ანგარიშის ქვეშ ავტომატურად 

გახსნის პიროვნების ქვეანგარიშს და შეასრულებს გატარებას. გაითვალისწინეთ რომ ამ 

ფუნქციაში შეგიძლიათ პირდაპირ მიუთითოთ ანგარიშის ნომერი AddEntry( True, 3130, 

SumAccrued, "დარიცხული"), ჩვენს შემთხვევაში დავტოვოთ უცვლელი.  როგორც 

მივხვდით.  AddEntry( False , "Expence", SumAccrued , 0, "დარიცხული") -ამატებს 

მეორე გატარებას ხარჯის ანგარიშზე, და დებეტის მხარეს მიუთითებს ხელფასის ჯამურ 

თანხას.  ამგვარად ხდება გატარებების დამატება. 

ჩვენი მაგალითის FitPass დაკავების გატარებები ჰგავს საშემოსავლოს გატარებებს, იმ 

განსხვავებით რომ საშემოსავლოს ნაცვლად გატარებაში მონაწილეობას იღებს დაკავების 

ანგარიში  და თანხა. სიმარტივისთვის მოვნიშნოთ საშემოსავლოს გატარებების შესრულების 

ფორმულები  

 

დააჭირეთ ღილაკს (ctrl+c). დადექით მონიშნული ჩანაწერების ქვეშ არსებულ 

ჩანაწერზე If PersDeduction > 0 Then და დააჭირეთ ღილაკს  (crtl+v). დაინახავთ 

რომ გადუბლირდება ფორმულები. შევიტანოთ გადუბლირებული ფორმულების ნაწილში 

შემდეგი სახის ცვლილებები.  

If FitPassAmount > 0 Then 

Call AddEntry(True , "FitPass" ,0 ,FitPassAmount, "FitPass დაკავება" 

) 

Call AddEntry(False, "Accrued" , FitPassAmount, 0, "FitPass 

დაკავება") 

End If 

 

შეინახეთ მაკროსი. იმისათვის რომ ხელფასის დარიცხვის გატარებები შესრულდეს 

ჩვენს მიერ გადუბლირებული მაკროსით, აუცილებელია ხელფასების მენიუში  დარიცხვის 

გატარებების შესრულებამ გამოიძახოს, არა სტანდარტული მაკროსი რაც მიყვება სისტემას, 

არამედ ახალი. ამისათვის თავდაპირველად გააკრექტირეთ მაკროსების სიაში ძველი 

მაკროსი და მონიშნეთ ველი „დავმალოთ (არ ვაჩვენოთ და არც გავიშვათ)“ 

 
 



დააჭირეთ ღილაკს OK. მომდევნო ჯერზე გამოიძახეთ მენიუ „ადმინისტრირება 

/ამოცანები“. 

 

მოძებნეთ ჩანაწერი „Salary accrued entries“ და გააკორექტირეთ.  

 

SalaryAccruedEntries-ის გასწვრივ ჩამოშალეთ სია და აირჩიეთ 

SalaryAccruedEntries-FitPass 

 



ველში „მენიუს ტექსტი“ დატოვეთ ძველი მნიშვნელობა Salary accrued entries. 

შეინახეთ ცვლილებები. აუცილებლად თავიდან უნდა შევიდეთ სისტემაში, რომ ხელფასის 

დარიცხვის გატარებების გამოძახების მოდულმა ახალი მახასიათებლები აიღოს. 

 ვნახოთ როგორ აისახება ჩვენს მიერ შეტანილი ცვლილებები ხელფასის დარიცხვის 

გატარებებში. გამოიძახეთ მენიუ „ამოცანები/ხელფასები/ ხელფასის დარიცხვის 

გატარებები“, აირჩიეთ უწყისი 2-1 და შეასრულეთ გატარებები. გამოიძახეთ მენიუ 

„ამოცანები/ბუღალტერია/გატარებები“, მოძებნეთ 2-1 უწყისი შესაბამისის დარიცხვის 

გატარებები და გააკორექტირეთ. 

 

როგორც ხედავთ სისტემამ შეასრულა დაკავების გატარებები. 


