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راس چک
راس گيري چك روش محاسبه سررسيد واقعي تعدادي چك دريافتي با مبالغ مختلف و در تاريخهاي مختلف مي
باشد
فرض كنيد مي خواهيد در يك معامله با استفاده از چكهاي متنوع مبلغ و تاريخ مشتريان خود ،مبلغ  20ميليون

لاير را براي  60روز بعد پرداخت كنيد ،مي توانيد از راس گيري استفاده نموده و چكها را طوري انتخاب كند كه
راس كلي آنها تاريخ مورد نظر شما گردد

برعكس اين موضوع هم صادق است ،اگر يك مشتري قرار بوده تا مبلغي را طبق توافق در تاريخ خاصي با شما
تسويه كند و اكنون تعدادي چك با مبالغ مختلف و در تاريخهاي متنوع به شما داده است ،با استفاده از راس

گيري مي توانيد بدانيد كه آيا راس مجموع چكهاي دريافتي در همان تاريخ توافق شده مي باشد يا كمتر يا
بيشتر شده است
در اين صورت با استفاده از راس گيري نتيجه صحيح را بدست مي آوريم.در برنامه هلو امکان محاسبه راس چک
زماني و راس چک ريالي ميسر ميباشد که در ادامه روش هاي ذکر شده توضيح داده خواهد شد.
راس چک زماني :
از منوي امکانات اطالعات پايه  /محاسبه راس چک  /راس چک زماني  /در فرم باز شده در گوشه سمت چپ
این فرم تاریخ مبدا وجود دارد که معمو ًال تاریخ روز می باشد و قابل تغییر است و راس گیری تا این تاریخ
محاسبه می شود  .در ستون سمت چپ اين فرم تاريخ و مبلغ چک ها را وارد نموده و با کليک بر روي گزينه
محاسبه مجدد در پايين فرم  ،محاسبه انجام مي شود .در صورت نياز به حذف يک سطر از کليد  F4و حذف کليه
سطرها از گزينه  F5استفاده نماييد.
جهت محاسبه راس چک ابتدا ميبايست ابتدا تعداد روز هر چک ( نسبت به تاريخ مبدا)را در مبلغ چک ضرب
نماييم که در برنامه هلو در ستون سمت راست اين عمليات توسط سيستم انجام مي شود.
سپس اعداد به دست آمده را جمع نموده و بر جمع مبلغ چک ها تقسيم ميکنيم.به صورت مثال در تصوير زير با
تقسيم عدد  355000000بر عدد  15000000راس روز که عدد  23.667است به دست مي آيد.

کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد
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در برنامه هلو اين امکان فراهم شده است در صورتي که جهت طرف حسابي از قبل چک ها را وارد نموديد جهت
محاسبه راس چک زماني ميتوانيد از منوي گزارشات  -گزارش چک ها  -چک هاي دريافتي و خرج شده  -گزارش
پيشرفته  F3گزينه محاسبه راس استفاده نماييد.

کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد
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همچنين فرم محاسبه راس چک در گزارش معين اشخاص نيز قابل دسترسي ميباشد.

کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد
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راس چک ريالي :
از منوي امکانات اطالعات پايه  /محاسبه راس چک  /راس چک ريالي  /قابل دسترسي ميباشد در فرم باز شده
امکان محاسبه سود روزانه  ،ماهانه و ساالنه ميباشد.الزم به ذکر است به صورت پيش فرض محاسبات انجام
شده بر اساس فرمول استاندارد تعريف شده در برنامه انجام مي شود ولي در صورت تمايل کاربر امکان تعريف
فرمول دلخواه از طريق انتخاب گزينه تعريف فرمول وجود دارد  .با انتخاب فرم فرمول همانند تصوير زير با
تعريف نام فرمول توليد و افزودن عملکرد هاي دلخواه فرمول را تعريف نمود.الزم به ذکر است در پايين فرم گزينه
اصالح و حذف فرمول توليد وجود دارد.

نحوه محاسبه سود روزانه بر اساس فرمول سود استاندارد به اين صورت ميباشد که مطابق تصوير زير با وارد
نمودن چک ها با توجه به تاريخ مبدا سيستم تعداد روزها را محاسبه نموده و با توجه به فرمول استاندارد (
(مبلغ) × (درصد سود) × (جمع روزها))  100 /ميتوان محاسبه را انجام داد الزم به ذکر است مقدارد درصد سود به
عهده کاربر ميباشد در تصوير زير محاسبات به صورت مثال با  15درصد محاسبه ميگردد.به صورت مثال براي چک
به شماره  100 / ))10( × )15(× )10000000(( 1که عدد  15000000بدست مي آيد و براي چک به شماره )5000000(( 2
× ( 100 / ))51( × )15که عدد  38250000بدست مي آيد.

کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد
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نحوه محاسبه سود ماهانه بر اساس فرمول سود استاندارد به اين صورت ميباشد که مطابق تصوير زير با وارد
نمودن چک ها سيستم مطابق تاريخ مبدا محاسبه تعداد ماه و روز را محاسبه نموده و با توجه به فرمول
استاندارد ( (مبلغ) × (درصد سود) × (ماه))  100/محاسبه انجام خواهد شد .که براي چک به شماره )10000000(( 1
×( 100 / ))0 ( × )15که عدد آن صفر مي شود .براي چک به شماره  100/))1( × )15( × )5000000(( 2که عدد
 750000بدست مي آيد.

کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد
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در محاسبه سود ساالنه دو گزينه سود سال و سود کل وجود دارد که در محاسبه سود سال از فرمول ((مبلغ) ×
(درصد سود) × ( سال)) 100/محاسبه مي شود.که در تصوير زير براي چک به شماره ))0( × )15( × )10000000( 1
 100/که صفر مي شود براي چک به شماره  2هم ( 100/))0( × )15( × )5000000که صفر مي شود.

کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد
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در محاسبه سود کلي بر اساس فرمول استاندارد (سود ماه)  ( +سود روز ) ( +سود سال) سود کل محاسبه مي
شود.در تصوير زير براي چک به شماره  )41096( + )0( + )0( ، 1جمع آن عدد  41096مي شود و براي چک به
شماره  )0(+ )45205( + )62500( ، 2جمع آن  107705مي شود.

کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد
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کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار هلو بوده و اجازه نشر و چاپ آن توسط سایر افراد وجود ندارد

