
 سیستم های اطالعاتی حسابداری
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 :نویسندگان
 دکتر مهدی مرادی

 (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
 نعیمه بیات





 :فصل دوازدهم
 

 چرخه درآمد؛ فروش و 
 دریافت های نقدی
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 آشنایی با فعالیت های تجاری چرخه درآمد1.

 آشنایی با چگونگی تاثیر فن آوری اطالعات بر کارایی فرآیندهای چرخه درآمد2.

آشنایی با تهدیدات عمده موجود در چرخه درآمد و ارائه راه کار های مناسب برای مقابله با  3.
 این تهدیدات

 آشنایی با تصمیمات کلیدی چرخه درآمد و اطالعات مورد نیاز برای این تصمیمات4.

 آشنایی با انواع روش های نگهداری مانده حساب مشتریان5.

 :پس از مطالعه این فصل، خواننده با مفاهیم ذیل آشنا می شود
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چرخه درآمد اصلی ترین مبادله برون 
 سازمانی اطالعات با مشتریان



6 



7 

 ثبت سفارش فروش

 حمل کاال

ارسال صورتحساب  
 فروش

دریافت وجوه  
 حاصل از فروش
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این مرحله شامل تمام فعالیت  های مربوط به مشتری یااب     
پردازش سفارش های مشتریان اسات هاه توساا دایار  ی     

 .  سفارش فر ش انجام م  شود
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 سفارش های ناقص و نادرست•
 استفاده از سیستم های اطالعاتی یکپارچه–
 استفاده از کنترل های ویرایشی–
 محدودیت دسترسی به داده های اصلی–

 سفارش های غیرمعتبر•
 امضای دیجیتال یا امضای مکتوب اسناد–
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 فروش به مشتریان با اعتبار نامطلوب•
 ایجاد محدودیت های اعتباری  –

مجوز ویژه برای تأییدد ردروب بدرای مشدتریای  دیدد یدا       –
 رروب هایی که متجاوز از اعتبار یک مشتری است

 استفاده از  دول سنی حساب های دریارتنی–
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 کمبود یا مازاد موجودی کاال•
 سیستم کنترل دائمی مو ودی کاال–
استفاده از بارکد یا –
 آموزب کارمندای–
 شمارب ریزیکی متناوب مو ودی های در انبار–
 پیش بینی رروب و گزارس رعالیت ها–
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 ایجاد نارضایت در مشتریان و از دست دادن آن ها•

استفاده از سامانه –

 ارزیابی رضایت مشتریای -–
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پس از مشاص  شا ن هااهاای درسواسات  مشاتریان        
بسته بن ی این هااها، دایر  حمل   ارسال هاا بای  بر اساس 
 .  برگ سر ج هاا اق ام به ارسال هااها برای مشتریان نماین 
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 انتخاب کاالهای اشتباه و یا مقادیر اشتباه•
 RFIDاستفاده از رن آوری بارکد و تکنولوژی –

مقایسه لیست کاالهای انتخاب شده در سدفارب هدای   –
 رروب با کاالهای آماده شده

 سرقت موجودی کاال•
 محدودیت دسترسی ریزیکی به مو ودی ها−

 مستندسازی تمام  ابجایی های مو ودی ها−

شمارب ادواری مو ودی کاال و مقایسه آی بدا تعدداد   −
 کاالهای ثبت شده در سیستم

 RFIDاستفاده از رن آوری بارکد و تکنولوژی −



18 

 اشتباه در حمل•
مقایسه مدارک حمل با سفارب های رروب، لیسدت  –

 کاالهای انتخاب شده و کاالهای بسته بندی شده

 کنترل های ویرایشی ورود داده ها–

بدرای  لدوگیری از حمدل      ERPبه کارگیری سیسدتم  هدای  –
 مجدد کاالها

 RFIDاستفاده از رن آوری بارکد و تکنولوژی –



صورتحساب هردن به معنای اعالم مبلغ  است هه مشاتری  
 .بای  بابت هاا یا س مات ارائه ش   به شرهت پرداست هن 
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 عدم صدور صورتحساب•
 تفکیک وظایف صدور راکتور و حمل کاال–
تطبیق دوره ای صورتحساب ها با سفارب های ردروب،  –

 لیست کاالهای درخواستی مشتریای و مدارک حمل
 اشتباه در صدور صورتحساب•

تنظیم سیستم برای ورود خودکار داده های قیمت گذاری ₋
 شده

 محدودیت دسترسی به داده های حساس قیمت گذاری₋
 کنترل های ویرایشی ورود داده ها₋
تطبیق دوره ای صورتحساب ها با سفارب های ردروب،  ₋

 لیست کاالهای درخواستی مشتریای و مدارک حمل
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 اشتباه در ثبت حساب بدهکاران در دفترکل•
 کنترل ورود داده ها–

 تطبیق  مع  های دسته ای–

 ارسال ماهیانه صورت  حساب های مشتریای–

 تطبیق حساب  های معین با درترکل–



. مرحله چهارم در چرساه درمما ،  صاول مبالباات اسات     
صن  ق دار   دایر  حساب  هاای دریاافتن  در ایان مرحلاه     

 .  مشارهت دارن 
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 سرقت وجوه نقد•
 تفکیک صحیح وظایف–

 تهیه صورت مغایرت بانکی–

 استفاده از مبادله الکترونیکی و وه به منظور به حداقل رساندی پرداخت  های نقدی از سوی مشتریای–

 استفاده از ماشین صندوق و واریز روزانه کلیه و وه نقد به حساب بانکی شرکت–

 پشت نویسی روری چک ها–

 بروز مشکالت نقدینگی–
 در نظر گررتن تخفیف برای پرداخت  های سریع توسط مشتریای–

 تهیه بود ه های  ریای نقدینگی–
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 از دست رفتن یا تخریب داده ها•
ایجاد نسخه های پشتیبای و اسدتفاده از روی هدای   –

 مقابله با خطرات

 عملکرد ضعیف•
 استفاده از گزارب های مدیریتی–

 

 

 

 

 داده های نادرست و نامعتبر•
 کنترل درستی پردازب داده ها–

 محدودیت دسترسی به داده های حساس–

 بازبینی تمام تغییرات داده های حساس–

 افشای غیرمجاز اطالعات حساس•
 کنترل های دستیابی به سیستم–

 رمزنگاری داده ها–
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