
მიღებული ზედნადების 

მენეჯერული აღრიცხვა/მიღების ოპერაცია  დააჭირეთ ღილაკს  თუ გსურთ ერთი 
ზედნადების ჩამოტვირთვა, თუ გსურთ რამდენიმე ზედნადებების ერთად, პაკეტურად 

ჩამოტვირთვა დააჭირეთ             

 

იმისათვის რომ ჩამოტვირთოთ ზედნადები აუცილებელია შემოსავლების ვებ გვერდზე 

დარეგისტრირებული იყოთ სერვისის ქვე მომხმარებლად.გამოსულ ეკრანზე 
მიუთითეთ შემოსავლების  სამსახურის  ვებ გვერდის სერვისის მომხმარებელი და 
პაროლი (მოსანიშნი შევინახოთ პაროლი მონიშნეთ თუ გინდათ პაროლის 
დამახსოვრება,რათა ყოველ ჯერზე თავიდან არ მოგიწიოთ შეყვანა).ფილტრში 
აუცილებელია გაიფილტროს ჩანაწერები შექმნის თარიღით,ტრანსპორტირების 

დაწყების თარიღით ან ზედნადების ნომრით ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მაინც 
უნდა იყოს გამოყენებული. შეგიძლიათ ასევე დამატებით გამოიყენოთ სხვა 

ფილტრებიც. ამ შემთხვევაში მონიშნეთ ველი „შექმნის თარიღი“ მიუთითეთ 
სასურველი დიაპაზონი და დააჭირეთ ღილაკს „ჩამოტვირთე ზედნადებები 
შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზიდან “. 



 

ეკრანზე გამოჩნდება  ფილტრის შესაბამისი სასაქონლო ზედნადებები. დეტალურად 

ამ ღილაკზე დაჭერით ვნახავთ მონიშნული სასაქონლო ზედნადების სასაქონლო სიას. 

მხოლოდ ღილაკზე დაჭერით მხოლოდ ჩამოტვირთვა მოხდება პროგრამაში 

ზედნადების , მიიღე  ღილაკზე დაჭერით შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე 
ზედნადებს შეეცვლება მდგომარეობა,გახდება მიღებული.დააჭირეთ ღილაკს 

“მხოლოდ” ან “მიიღე” , რომელიც გსურთ.იხილავთ ეკრანს: 

 

მონიშნეთ ის მოსანიშნი რომელი  თარიღითაც გსურთ პროგრამაში დაემატოს მიღების   
ოპერაცია. ამ შემთხვევაში მონიშნული დატოვეთ  ველი „შექმნის თარიღი“  

დააჭირეთ ღილაკს  OK. 



 

გამოვა მიღების ოპერაციის ეკრანი, თუ ეს საქონელი უკვე  გვაქვს სასაქონლო სიაში 
მაშინ დაუკავშირეთ ბაზაში არსებულ საქონელს.  

 ჩამოტვირთულ ზედნადებში არის ორი დასახელების საქონელი. ერთი საქონელი 
(კოდი „001“,  დასახელება „საქონელი1“)არის ისეთი რომელიც უკვე გაქვთ ბაზაში 

განხილული დოკუმენტაციების მაგალითებიდან გამომდინარე. შეგიძლიათ 
დააკავშიროთ  ზედნადებში არსებული საქონელი ბაზაში არსებულ საქონელთან. 

დადექით  კოდის ან საგნის დასახელების ველზე დააჭირეთ   ღილაკს ან Alt+B 

,საგნების სიაში მოძებნეთ შესაბამისი საქონელი  და დააჭირეთ ღილაკს “ავირჩიოთ” 
. თუ ერთხელ მაინც დავაკავშირებთ სასაქონლო ზედნადებით მიღებულ საქონელს 

პროგრამაში არსებულთან სისტემა ამ კავშირს იმახსოვრებს და შემდგომ იგივე 
მომწოდებლისგან მოწოდებულ  საქონელს ავტომატურად დააკავშირებს 

ჩამოტვირთვისას.  

მეორე საქონელი (კოდი „005“ , დასახელება „საქონელი3“) არ გაქვთ მონაცემთა 
ბაზაში და სასაქონლო სიაშიც უნდა დავუმატოთ. თუ რამდენიმე საქონელია 

შეგიძლიათ ყველა მონიშნოთ Ctrl +A ან მაუსით და დააჭიროთ ღილაკს   

მივანიჭოთ მშობელი ანგარიში მონიშნულ ჩანაწერებს, ღილაკზე დაჭერით გადიხართ 
ანგარიშების სიაზე აირჩიეთ სასურველი საქონლის მშობელი ანგარიში (ამ 
შემთხვევაში 1610) და დააჭირეთ ღილაკს „ავირჩიოთ“ . სააღრიცხვო ანგარიშის 

ველში ჩაიწერება თქვენს მიერ არჩეული ანგარიში. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს  
მივანიჭოთ საგნის ტიპი მონიშნულ ჩანაწერებს ,რომლებშიც ველი [კოდი] ცარიელია 
. 

 



გამოსულ ეკრანზე  მონიშნეთ შესაბამისი საგნის ტიპი  თუ საქონელია საქონელი თუ 

ძირითადი  საშუალებაა,  ძირითადი საშუალება. დააჭირეთ ღილაკს “ავირჩიოთ”.  

შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს   შექმენით ახალი საგანი მომწოდებლის კოდითა და 
დასახელებით ,რომლებშიც ველი [კოდი] ცარიელია . საქონელი დაემატება საგნების 

სიაში. 

 

დავაჭიროთ ღილაკს „შევინახოთ“ .შემდეგ ღილაკს „კი “. მიღების ოპერაციების სიას 
დაემატება მიღების ოპერაცია. 

 


