
DBS IDEAL-அக்கவுண்டஸ்்

மாட்யூல்



DBS IDEAL அதன்அக்கவுண்டஸ்் டடப் மூலம்ஒருநிறுவனத்தின்

இருப்புத்ததாகககள், நிகலயானகவப்புத்ததாகககள், கடன்கள் மற்றும்

கணக்குகள்முழுவதும்காட ாகலநிகலஆகியகவபற்றியவிரிவான

தகவல்ககளவழங்குகிறது. ஒருபயனர் ஒருகணக்ககஆழமாகஆராய்ந்து, 
குறிப்பிடட் மாதங்கள் அல்லதுதனிப்பயன் காலத்திற்கான

பரிவரத்்தகனககளஅவரக்ளின் டதகவக்டகற்ப  ரிபாரக்்கலாம். 



படி 1 - IDEAL இல்உள்நுகழவதற்குத் டதகவயான தகவகல பயனர்பதிவு த ய்கிறார.்

உள்நுகழவுக்குப் பின் அக்கவுண்ட்ஸ் டடகப

அகடதல்



படி 2 - பயனர் IDEAL டடஷ்டபாரட்ுக்கு வருகிறார,் அங்குஅவர் பல கணக்குகள் மற்றும்

பரிவரத்்தகனததாடரப்ானதகவல்ககளக் காணலாம்.



படி 3 -இடது பக்கப் க ட் பாரில், பயனர் அக்கவுண்ட்ஸ் மாட்யூகல பாரக்்கலாம் மற்றும்

அணுகலாம்.



படி 4 - படி 3-ல் உள்ள கணக்குககளக் கிளிக் த ய்வதன் மூலம், பயனர் டமடலஉள்ள

விருப்பங்களுக்குத ல்வார.் இங்கு பயனர்இருப்புத்ததாகககள், நிகலயான
கவப்புத்ததாகககள், கடன்கள் (வழங்கப்பட்ட LNOS உரிகமவழங்கப்பட்டுள்ளது) மற்றும்
நிகலகய ்  ரிபாரக்்கலாம். 



இருப்புத்ததொகைைள்குறித்தபடிப்படியொனவழிைொட்டி

இருப்புத்ததாகககள் என்பகதகிளிக் த ய்வதன் மூலம், பயனர்ஒவ்தவாரு

கணக்கிலும் இருக்கும்இருப்புத் ததாகககயக் காணலாம். பல நாணய

கணக்குகளுக்கு ஏற்ப, ஒவ்தவாரு நாணயத்திற்கும் தனித்தனியாகஇருப்பு

காட்டப்படும்.

ஒரு கடந்த டததியில்

இருந்த இருப்புத்

ததாககககள ்

 ரிபாரக்்கஅந்த

டததிகயத்

டதரந்்ததடுக்கவும். 



முந்கதய ஸ்கலடில்உள்ள

படத்தில் பாரத்்ததுடபால, 

டததிககள மாற்றஅல்லது

கணக்குககள

வரிக ப்படுத்துவதற்கான

விருப்பத்கதத் தவிர. ஒரு பயனர்

இருப்புத் தகவகல XLS அல்லது PDF 

வடிவத்தில் ஏற்றுமதித ய்யலாம்

அல்லது பிரிண்டர்படத்கதக்

கிளிக் த ய்வதன் மூலம் பக்கத்கத

அ ச்ிடலாம்.  

ஒரு கணக்கு வழியாக டமற்தகாள்ளப்படும் அகனத்து பரிவரத்்தகனககளயும்

பாரக்்க, பயனர் அகத கிளிக் த ய்ய டவண்டும், அவர் ஒரு பக்கத்திற்கு அகழத்து ்

த ல்லப்படுவார.்

எடுத்துக்காட்டாக, டமடல உள்ள கணக்கிற்கான பரிவரத்்தகன தகவகலஅணுக அல்லது

விழிப்பூட்டல்கள் டபான்றவற்கற நிரவ்கிக்க, பயனர் டநரடியாக அந்த கணக்கில் கிளிக்

த ய்யலாம். 



கணக்கு எண்கணக் கிளிக் த ய்தால், பயனர் கீடழ உள்ள பக்கத்திற்கு அகழத்து ்

த ல்லப்படுவார.்

பயனர் விரும்பிய மாதத்கத கிளிக் த ய்யலாம் அல்லது டதரந்்ததடுக்கப்பட்ட

காலத்தில் இருந்து பரிவரத்்தகனககளக் காண டததி வரம்கபத்

டதரந்்ததடுக்கலாம்.



ஒடர பக்கத்தில், பயனர் 18மாதங்கள் வகர மாதாந்திரகணக்கு

விவரங்ககளஅணுகலாம் மற்றும்/அல்லது கணக்கு விவர

அறிக்கககய உருவாக்கலாம்.

பக்கம் ஒன்றுக்கு

ததரியும்

பரிவரத்்தகனக

ளின்

எண்ணிக்கக

கயயும்

பக்கத்தின் கீடழ

மாற்றலாம்.

பரிவரத்த்கன
விவரங்கள்XLS 
அல்லதுPDF 
வடிவத்திலும்
ஏற்றுமதி
த ய்யப்படலாம், 
டமலும்பிரிண்டிங்
ஐகாகனக்கிளிக்
த ய்வதன்மூலம்
அ ச்ிடப்படும்.



இருப்புபற்றிவிழிப்பூட்டல்ககளஅகமக்கஅல்லதுபணடமலாண்கம/கணகக்ு
அறிக்ககககளதிட்டமிட, பயனர்நிரவ்கிஎன்பகதக்கிளிக்த ய்துஅகதடய
ததாடரலாம்.

விழிப்பூட்டல்ககள அகமத்தல்,

பணம் த லுத்துதல் (கணக்கு

மாற்றம்/உள்ளூர/்தவளிநாடு)

மற்றும் கணக்கு அறிக்ககககள

அகமத்தல் ஆகியவற்றுக்கான

கூடுதல்குறுக்குவழிககள இங்டக

அணுகலாம்.



நிகையொனகவப்புைளுை்ைொனபடிப்படியொனவழிைொட்டி*

நிகலயாகன கவப்புககள (ஃபிக்ஸட் தடபாசிட்) கிளிக் த ய்த பிறகு, பயனர் த யலில்

உள்ள அல்லது முதிரந்்த நிகலயான கவப்புககளப் பற்றிய தகவல்ககள வங்கியில்

அணுகலாம். 

*இகதக் காணத் டதகவயான உரிகமகள் வழங்கப்பட டவண்டும்.



பயனர்அகனத்துநிகலயானகவப்புககளயும்பாரக்்கமுடியும்அல்லது

த யலில்உள்ளஅல்லதுமுதிரந்்தவற்கறமட்டுடமடதரந்்ததடுக்கமுடியும். FDகள்
கணக்கு, முதிரவ்ு டததிஅல்லதுநாணயத்தின்அடிப்பகடயில்வடிகட்டப்படலாம். 

XLS மற்றும் PDF 
வடிவத்திலும்
தகவகலஏற்றுமதி

த ய்யலாம். 

பிரிண்டிங்
விருப்பத்கத

கிளிக்த ய்வதன்
மூலமும்

பக்கத்கத

அ ச்ிடலாம்.



ைொச ொகை நிகைகயப்பற்றியபடிப்படியொனவழிைொட்டி

காட ாகலநிகலஎன்பகதக்கிளிக் த ய்த பிறகு, பயனருக்குகிகடத்த, 
காலாவதியான, அவரால் வழங்கப்பட்ட காட ாகலகள், திரும்பிய/நிறுத்தப்பட்ட
காட ாகலகள் பற்றியஅகனத்துதகவல்ககளயும் அணுகலாம். 
.



எல்லாவிதமானநிகலகளிலும்உள்ளஅகனத்துகாட ாகலகளின்தகவகலயும்

பயனர்பாரக்்கலாம். 

கணக்கு (வழங்கலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது), மதிப்புடததி, தயாரிப்புவகக
மற்றும்காட ாகலஎண்ஆகியவற்றின்அடிப்பகடயில்தகவல்

வடிகட்டப்படலாம்.

XLS மற்றும் PDF 
வடிவத்திலும்
தகவகலஏற்றுமதி

த ய்யலாம். 

பிரிண்டிங்
விருப்பத்கத

கிளிக்த ய்வதன்
மூலமும்

பக்கத்கத
அ ச்ிடலாம்.




