تهيه شده در مديريت فناوري اطالعات
بيمه دانا
مرداد 94

نرم افزار واسط سندزنی نوسا ،جهت توليد اسناد حسابداري عملياتی غير فن آورانی و غير
عملياتی جهت حذف مغایرت هاي مالی و فنی ،کنترل ثبت اسناد توسط شعب و بهينه سازي
کاربران نوسا به صورت تحت وب طراحی و پياده سازي شده است.
براي استفاده از نرم افزار باید از مرورگر  Google chromeاستفاده و در قسمت آدرس بار
باید مسير  apps.dana-insurance.com:8093وارد شود.
براي ورود باید نام کاربري و پسورد اختصاص شده به هر شعبه را وارد کرد.
در ادامه نحوه استفاده از سامانه مذکور تشریح شده است:
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صفحه اصلي برنامه شامل  4منوي اصلي مي باشد:
 -1تنظيم سند حسابداري  -2مالحظه فهرست اسناد  -3بارگزاري فايل  -4تفضيلي بيمه گذاران
مطابق شکل زير:

 -1تنظيم سند حسابداري
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براي توليد اسناد حسابداري بايد از منوي تنظيم سند حسابداري استفاده کرد که ابتدا توسط دکمه اسناد جديد،
يک رويداد جديد ايجاد مي گردد سپس توسط دکمه ثبت آرتيکل براي رويداد ايجاد شده ،آرتيکل اضافه مي
گردد.

1

2

در صفحه جزئيات سند براي ثبت اسناد مي توان کد حساب را تايپ کرده (آيتم شماره )1و يا اينکه از دکمه
کنار (آيتم شماره  )2استفاده کرد.
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در صورتيکه براي تايپ کد حساب از دکمه کنار کد حساب استفاده کنيم درخت حساب مربوطه باز شده و براي
جستجوي کد حساب بايد کد را کاراکتر به کارکتر در قسمت جستجو حساب ،وارد نمود.

*تذکر :براي مشاهده ،ويرايش و يا حذف آرتيکل هاي سند مي توان از جدول پايين صفحه استفاده نمود و
جهت اعمال تغييرات مي بايست روي دکمه تاييد نهايي کليک کرد.
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*تذکر :در صورتيکه کد حساب مربوط به سرفصلهاي درآمدي يا هزينه عملياتي باشد انتخاب شماره بيمه نامه و
شماره پرونده خسارت الزامي مي باشد.
ليستي که در قسمت شماره بيمه نامه باز مي شود مربوط به کل بيمه نامه غير فن آوراني موجود در ديتابيس
آمار مي باشد که حتما بايد از اين پنجره بايد استفاده شود.
براي مشاهده اسنادي که ارسال به نوسا شده اند بايد از منوي مالحظه فهرست اسناد استفاده شود و با ورود به
صفحه مالحظه فهرست اسناد ،آرتيکل هاي اسناد ارسال شده از قسمت جزئيات اسناد قابل دسترسي و مشاهده
مي باشد.
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 -2مالحظه فهرست اسناد

 -3بارگزاري فایل
براي توليد اسناد از طريق بارگزاري فايل اکسل ،از منوي بارگزاري فايل اکسل استفاده مي شود که با کليک بر
روي دکمه انتخاب ،فايل اکسل مربوطه انتخاب شده که فرمت فايل اکسل مربوطه مطابق شکل زير مي باشد:

که توضيحات هر ستون به شرح زير مي باشد:
6

 :Row-1شماره رديف سطر سند
 :Acc -2کل و معين
 :Acc3 -3تفضيلي 1
 :Acc4 -4تفضيلي 2
 :Acc5 -5تفضيلي 3
 :deb-6بدهکار
 :cre -7بستانکار
 :descript -8شرح سند
 :bno -9شماره بيمه نامه در صورت داشتن سرفصل عملياتي
 :pkhno -11شماره پرونده خسارت در صورت داشتن سرفصل عملياتي
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بعد از بارگزاري فايل اکسل ،ابتدا فايل بارگزاري شده مي بايست اعتبار سنجي گردد .اگر اعتبار سنجي درست
انجام شود در صفحه اوليه وضعيت اعتبار رويداد ايجاد شده براي بارگزاري فايل اکسل به "اعتبار شده" تبديل
مي شود بعد از اعتبار سنجي ،از دکمه توليد سند براي توليد سند استفاده مي شود که بعد از توليد سند شماره
رديف سند توليد شده در قسمت تنظيم سند حسابداري ،در فيلد واحد مبناي سند درج مي شود.
در صورت بروز خطا به ازاي هر رکورد اطالعات خطاي مربوطه نمايش داده مي شود.

 -4تفضيلی بيمه گذاران
صفحه مانده تفضيلي بيمه گذاران ،با توجه به اطالعات انتقالي از ساج ،قابليت جستجو روي نام بيمه گذار و
شماره بيمه نامه وجود دارد که نتايج صفحات قابل انتقال به اکسل مي باشد.
با استفاده از دکمه "انتقال به اکسل" نتيجه کل شرايط فيلتر شده روي جدول را به اکسل مي فرستد و دکمه
"ارسال به اکسل صفحه جاري" ،فقط صفحه جاري را به اکسل مي فرستد.
*تذکر :تمامي جداول مورد استفاده قرار گرفته در اين نرم افزار برروي تک تک فيلدها قابليت فيلتر کردن وجود
دارد که براي برگشت از فيلتر بايد از دکمه پاک کردن فيلتر استفاده کرد.
*تذکر :در صورتيکه بيشتر از  5دقيقه با برنامه کار نشود و درخواستي به سمت سرور فرستاده نشود مدت زمان
نشست به پايان مي رسد و براي ادامه کار بايد دوباره به سيستم وارد شويد.
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