
 ؛ تیم نویندالیل استفاده از سیستم مدیریت نقدینگی برهان سیستم

 :ختصر این نوشتار مفید واقع شودمامید است مطالب  هدف از این نوشتار آشنایی با ماژول مدیریت وصول برهان می باشد.

 

آن  ثبت حسابداریعمده فروشی اینگونه است که بعد از صدور )تایید( هر فاکتور فروش،  فروش های مکانیزم عملکرد سیستم  -1

 به شرح زیر می باشد:

 

 بستانکار بدهکار تفصیل معین

  XXX مشتری حساب های دریافتنی

 XXX     فروش

 

 :انجام می شود به صورت زیر می باشدسند وصولی  که بابت فروش صورت گرفته، م خزانه داری نیز ثبت تدر سیس

 

 بستانکار بدهکار تفصیل معین

  XXX بانک/صندوق موجودی نقد و بانک

 XXX    مشتری حساب های دریافتنی

 

ستقیم ندارند. صورت م سند بدون مبنا بوده و ارتباطی به هم به  شد هر دو  صورت  کنترلی چنانچه نیاز با شود به  شیانجام  پس  و گزار

 انجام می شود. یفرآیند

 یاعالن  اتوماتیک )بدون دخالت کاربر( از واحد فروش به واحد مالایجاد کنترل داخلی جهت سییییسیییتم مدیریت نقدینگی برهان با هدف 

بعد از تایید هر فاکتور دسییتور دریافتی به صییورت اتوماتیک برای واحد خزانه داری برای فاکتور یا . برای فاکتورهای باز هر مشییتری اسییت

در واحد خزانه داری بعد از انتخاب هر فاکتور تنها کاربر می تواند شیییوه دریافت مبلر را بر اسییا   فاکتورهای انتخابی ارسییال می شییود.

شده یا باز ماندهصادر شده تک تک فاکتورهای ترتیب کاربر برای بدین در شده ثبت نماید. دستور صا  می داند کدام فاکتور تسویه کامل ن

 است.

صول یا توافق  -2 شتری می توان کاربران را محدود به و شخص نمود و کاربران با م خارج از مدل های نتوانند فروش تنها با مدل هایی م

 توافق نمایند. ارایه شده با مشتریان

ر یف نمود. بعد از تایید هر فاکتواوت وصول تعرفیکی از مهم ترین قابلیت های این زیر سیستم این می باشد که می توان مدل های مت

 سویه با مشتری نماید.تو بر آن اسا  اقدام به طبق چه مدلی انجام شده  کاربر می تواند مشخص نماید نحوه توافق 

 

چک و چقدر تعهد قابل ت انجام شییده، چقدر نقدینگی، چقدر المامع بر اسییا  در هر ماه خواهان این اسییت که  هر شییرکت مدیریت -3

. عمال در شییرکت هایی که دریافت به صییورت تعهدی بوده و در چند مرحله انجام می شییود تاریف دریافت ها به صییورت پیگیری دارد

با استفاده از زیر سیستم مدیریت وصول می  مشخص می شود. اطالعاتی( )ذهنی و مکتوب و معموال خارج از سیستم های یادداشت

شده خرد نمود توان تاریف دریافت تعهدات را به گام های متفاوت بر سا  توافق انجام  سا  در تاریف  ا سناد خزانه داری را بر آن ا و ا

ابزار گزارشات اتوماتیک در زمان مشخص برای کاربران آالرم داده می شود. با استفاده از زیر سیستم کمک باری صادر نمود. یقابل پیگ

 می توان تاریف سر رسید تعهد را به مشتریان یادآوری نمود.نیز پیامک 

سبت به پرداخ بعدیکاربرد  -4 صورت نقدی ن ست. مثال چنانچه کاربر به  شش رویه تخفیف پای بار ا ستم پو سی تور اقدام ت فاکاین زیر 

 درصد تخفیف بهره مند گردد. معموال اینگونه تخفیف ها تنها در زمان تسویه مشخص می شوند.  5از می تواند نماید 


