باسمه تعالي
آموزش پیشنهادی نرم افزار رافع:7
جلسه اول:
هنرآموزان محترم ؛ مدت جلسه هاي آموزشي  09دقيقه مي باشد ،در اين جلسه  ،مي توانيد مهارتهاي زير را آموزش دهيد:
 - 1ثبت دو يا چند شركت در صفحه اول نرم افزار .
 - 2ثبت دويا سه سال مالي براي هركدام از شركتهاي ثبت شده.
 -3نحوه ورود به پنجره اصلي نرم افزار رافع 7با انتخاب يكي از شركتها و سال مالي دلخواه.
 -4ويرايش مشخصات شركت از طريق منوي پرونده و توانايي هنرجوها براي تكميل سه زبانه مشخصات
شركت،مشخصات مدير سيستم وتنظيمات سيستم .تغيير رمز ورود به نرم افزار توسط هنرجو و ورود مجدد به شركت
و سال مورد نظر توسط هنرجو با رمز جديد .تنظیم دقیق تاريخ سند افتتاحیه از موارد مهم اين پنجره مي باشد.
 -5خروج از يك سال مالي شركت و ورود به سال مالي ديگر همان شركت .خروج از يك شركت و ورود به شركت ديگر
توسط هنرجو.
 - 6حذف سال مالي يك شركت با استفاده از منوي پرونده.
 - 7حذف يكي از شركتهاي ايجاد شده(نكته مهم در اين مهارت اين است كه براي حذف يك شركت ،ابتدا بايد سال مالي
آن حذف شود)
 -8تنظيم حساب بانكي شركت (حساب جاري)از طريق منوي فهرست وانتخاب گزينه چك وبانك،حداقل  3حساب جاري.
 - 9تنظيم سند افتتاحيه در اين مرحله آموزشي و رويت سند اتوماتيك با استفاده از آيكن سند افتتاحيه و زدن روي
گزينه ثبت اتوماتيك و نهايتاً ثبت و نمايش آن (توضيح در مورد حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي در سند
افتتاحيه كه به صورت اتوماتيك ثبت مي شود).
 - 11تهيّه نسخه پشتيبان از اطالعات از منوي پرو نده در يكي از درايوهاي سيستم به غير از درايو نصب ويندوز با نام
حروف التين يا تاريخ و ورود مجدد به سيستم و حذف كليه اطالعات از منوي پرونده و بازيابي اطالعات ذخيره شده.
پايان جلسه اول

با آرزوي موفقيت براي شما –رحمت اله علي اكبري
سرگروه حسابداري كاشان

