راهنمای ثبت اطالعات یا بارگزاری فایل اکسل در سامانه توزیع ارز رسمی تجهیزات پزشکی

مقدمه:
می دانیم که کلیه اطالعات ترخیص کاالهای مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی شرکت  ،به عنوان انبار مجازی شرکت معرفی
می شود .لیست اطالعات انبار مجازی هر شرکت به تفکیک -IRCاظهار به همراه تعداد موجودی انبار در فرم مربوط به صدور
سند توزیع کاالی مشمول ارز با نرخ ارز رسمی در دسترس شرکت ها می باشد .طبق قوانین  ،شرکتها می بایست با ثبت سند
توزیع  ،موجودی انبار مجازی خود را صفر نمایند به عبارتی می بایست اطالعات فاکتور فروش مربوط به این اقالم را در سامانه
"توزیع کاالی مشمول ارز نرخ رسمی " ثبت نمایند .هر سند توزیع را میتوان مشابه یک فاکتور در نظر گرفت که شامل نام
خریدار ،لیست کاالها ،تعداد هر قلم کاال و فی قیمت ریالی هر یک از اقالم می باشد.
در فرم "توزیع کاالی وارداتی مشمول ارز نرخ رسمی" شرکت می تواند پس از جستجو و یافتن کاالی مورد نظر (یا بدون انتخاب
فیلتر خاص ) ،با انتخاب چک باکس کنار هر ردیف  ،آن را به لیست سبد توزیع اضافه نماید .سپس برای هر یک از ردیف های
اضافه شده ،تعداد و فی قیمت ریالی را ثبت نماید .در صورت طوالنی بودن لیست کاالهای هر سند  ،بهتر است در فواصل
مختلف کلید" ذخیره موقت لیست کاال" توسط کاربر انتخاب شود .

نام خریدار مرتبط با سند توزیع ،در بخش نوع توزیع انتخاب می شود  .در بخش نوع توزیع ،بر اساس آیتم انتخابی ممکن است
اطالعات متفاوتی از شرکت دریافت گردد.

در صورت نیاز اسناد مرتبط با توزیع نیز الصاق گردیده و سپس با انتخاب کلید ثبت نهایی سند توزیع  ،سند توزیع از جانب
شرکت صادر میگردد .بالفاصله به تعداد ثبت شده در سند توزیع از موجودی انبار مجازی هر یک از کاالهای موجود در سند
توزیع  ،کسر شده و موجودی بروز می شود .
حال جهت تسهیل در ورود اطالعات توزیع کاالهای مشمول ارز توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی در این سند ،امکان آپلود یا
بارگزاری لیست کاالهای موجود در هر سند توزیع فراهم شده است ،لذا قبل از بارگزاری فایل ،راهنمای آن مطالعه و طبق
گام های ذیل اقدام شود:
در این سند ،امکان اپلود یا بارگزاری لیست کاالهای موجود در هر سند توزیع به عنوان اولین امکان ایجاد شده  ،شرح داده شده
است .بنابراین برای استفاده از این امکان و آشنایی با قوانین و محدودیت های آن  ،لطفا طبق گام های زیر اقدام نمایید:
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گام اول  :دانلود فایل حاوی اطالعات انبار مجازی :
با انتخاب کلید "دانلود فایل خروجی اکسل جهت ثبتاطالعات توزیع" فایلی در قالب اکسل دانلود خواهد شد.

این فایل حاوی اطالعات موجود در انبار مجازی شرکت می باشد .هر ردیف از این فایل ،به یک کد  -IRCاظهار شرکت اشاره
می کند .لطفا این فایل اکسل را در قالب اکسل  .xlsxذخیره نمایید.
ممکن است به دلیل حجم باالی ردیف های کاالیی موجود در انبار مجازی شرکت ،دانلود این فایل زمانبر باشد  .پیشنهاد می
شود ابتدا با استفاده از کلید جستجو ،خروجی اطالعات را محدود نموده و سپس فایل اکسل را دانلود نمایید.
گام دوم  :تکمیل فایل جهت بارگزاری
فایل دانلود شده شامل اطالعات کاملی از ردیف های موجودی انبار مجازی شرکت می باشد که مشمول دریافت ارز دولتی بوده
اند و از طرفی موجودی انها صفر نشده است .از جمله اطالعاتی که در این فایل نمایش داده می شود تعداد موجودی اولیه ،
تعداد باقی مانده و تعداد توزیع شده می باشد .تنها دو ستون جهت تکمیل در نظر گرفته شده و می بایست توسط شرکت
تکمیل گردد :ستون تعداد و فی قیمت ریالی +واحد شمارش کاال یا واحد توزیع کاال
گام سوم  :بارگزاری (اپلود) فایل تکمیل شده
با انتخاب کلید اپلود فایل اکسل  ،بخش زیر به کاربر نمایش داده می شود :

کاربر با انتخاب کلید(choose fileانتخاب فایل)  ،فایل تکمیل شده را از مسیر مورد نظر انتخاب نموده و کلید "بارگزاری فایل
اکسل در سامانه" را انتخاب می نماید.
پس از بارگزاری کامل –که ممکن است زمانبر باشد – تمام کاالهای فایل انتخابی در لیست کاالهای سند توزیع نمایش داده
می شود( .بخش پایین فرم)
گام چهارم  :تکمیل سایر اطالعات سند توزیع
پس از اطمینان از تکمیل لیست کاالهای موجود در سند توزیع  ،خریدار کاال در بخش نوع توزیع انتخاب می شود .در صورت
نیاز اسناد الزم الصاق شده و کلید "صدور نهایی سند توزیع" انتخاب می شود.
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نکات مهم :
**در زمان تکمیل اطالعات ،ستونهای قبلی تعییر داده نشود و فقط سه ستون تعداد ،فی قیمت ریالی فروش ،واحد شمارش
تکمیل شود .پس از تکمیل اطالعات به ازای هر مرکز فایل جداگانه ای آپلود شود .و همچنین اسناد فاکتور فروش مرتبط با
فایل اکسل به ازای هر مرکز در فایل جداگانه بارگزاری شود.
 چون شرکت امکان انتخاب یک دریافت کننده در نوع توزیع را برای هر سند توزیع ،در اختیار دارد ( یک مراکز درمانی یا
یک توزیع کنندگان یا یک ازمایشگاه ها یا یک دندان پزشک و )....بنابراین باید با در نظرگرفتن این موضوع،لیست اکسل
تکمیل و نهایی گردد .به عنوان مثال اگر شرکتی فایل خروجی حاوی تمام اطالعات انبار مجازی خود را دانلود نموده و
تعداد و قیمت توزیع را برای تمام اقالم بدون توجه به خریدار کاال(نوع توزیع) ثبت نماید سپس اقدام به اپلود فایل تکمیل
شده نماید ،با مشکل مواجه خواهد شد زیرا پس از بارگزاری ردیف های کاال ،نمی تواند بیش از یک مرکز را برای هدف
توزیع خود انتخاب نماید.
 محدودیتی در دفعات اپلود فایل اکسل برای هر سند توزیع وجود ندارد.
 در صورت نیاز کاربر میتواند عالوه بر اپلود اکسل از روش قبلی نیز برای افزودن ردیف کاال به لیست کاالهای سند توزیع
استفاده نماید.
 ممکن است به دالیل زیر بارگزاری فایل با موفقیت انجام نشود :
 oبرای حداقل یک ردیف در فایل اکسل  ،فی قیمت ریالی ثبت نشده است
 oبرای حداقل یک ردیف در فایل اکسل ، ،تعداد توزیع ثبت نشده است .
 oتمام ردیف های موجود در فایل تکرای بوده و قبال یکبار به لیست در این سند توزیع اضافه شده است .
 oفایل اکسل انتخابی جهت بارگزاری ،دارای فرمت خروجی دریافتی از سیستم نبوده و یا انکه ستونهای فایل خروجی
دریافتی از سامانه ،توسط کاربر تغییر داده شده است.
 oممکن است به دالیل زیر برخی از ردیف های موجود در اکسل انتخابی ،به لیست اضافه نشود :
 oستون هایی فراخوانی شده از سامانه توسط کاربر تغییر داده شده است .می دانیم که کاربر مجاز به ثبت مقدار برای دو
ستون تعداد و فی قیمت ریالی می باشد .ستون های دیگر به هیچ وجه نباید توسط کاربر ویرایش شود.
 oردیف قبال توسط کاربر به سند توزیع اضافه شده است( بدان معنی که تکراری است ).
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