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 .לקוח חדש, והכניסה בשדה שם לקוח( ctl+enter)פתחו שורה חדשה טיפ  .3.8

 . מתוך סרגל הפעלות הישירות" חשבונות לקוח"הורידו את מסך  .3.9

 
 

 חשבונות מערכת וחשבונות ראשיים – 2תרגיל 
 

 :הגדרות חשבון ראשי .1

 ". היכנסו למסך חשבונות ראשיים והגדירו חשבון בשם הוצאות על מקטרות שלום .1.1

 . והגדירו אותו כיאות" גוחכותהוצאות מ"פתחו סעיף למאזן בוחן בשם  .1.2

 .והגדירו אותו כיאות" הוצאות מגוחכות"פתחו סעיף ברווח והפסד בשם  .1.3

הגדירו אותו ". הכנסות ממכירות לתיירים"פתחו חשבון הכנסות במטבע דולרי בשם  .1.4

 .בסעיפים לדוחות השונים כהכנסות ממכירות בארץ

פתחו , אם אין סעיף כזה)ובדים ע –במאזן הבוחן . פתחו חשבון עובד על שם עופר עיני .1.5

 .בסעיף לדוח מאזן פתחו סעיף בשם זהה(. אותו

 
 :חשבונות מערכת .2

 -ש  "מלאי את החשבון בהנהח/הגדירו לסעיף קניות . היכנסו למסך חשבונות מערכת .2.1

 .  הוצאות מגוחכות

אם לא " הפרשי התאמות בנקים"ש "את חשבון בהנהח" הפרשי התאמות"הגדירו בסעיף  .2.2

 .שבון כזה הקימו אותוקיים ח
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 :טבלאות כספים – 3תרגיל 
 מ"שיעור מע .1

שיעור  11/11/19החל מיום מ כך ש"ושנו את הגדרות המע מ"הגדרות מע –אל מסך  וגש .1.1

 .16%הנו  11/11/11מ החל מ ה"לאחר מכן קבעו שהמע. 16.5%מ הינו "המע

 . מ האחרון"בצעו שאילתה שתציג לכם רק את שורת המע  .1.2

 
 :עדכון שערי מטבע .2

 .₪ 3.5קבעו באופן ידני כי הדולר שווה  .2.1

 . ₪ 5קבעו באופן ידני כי היורי שווה  .2.2

 
 :תנאי תשלום .3

 .היכנסו למסך תנאי תשלום והגדירו את תנאי התשלום הבאים .3.1

 .חמישה תשלומים .3.1.1

 .15+שוטף .3.1.2

 .עשרה תשלומים .3.1.3

 
 :קופות .4

 .פתחו קופה חדשה בשם קופת המחאות .4.1

 .ש מתאים"חברו לה חשבון בהנהח .4.2

 .  הגדירו את הקופה כברירית מחדל של המחאות נכנסות .4.3

 
 :וכרטיס אשראי לתשלומים בנקים וחשבונות בנקים .5

 .22בנק ירושלים שמספרו  –פתחו בנק חדש  .5.1

 .123בסניף   223344פתחו חשבון בנק שמספרו  .5.2

 .ש המחאות לגביה והמחאות לפירעון"הגדירו לבנק זה חשבונות בהנהח .5.3

אשראי לתשלומים אמריקאן אקספרס שארבע הספרות האחרונות שלו הגדירו כרטיס  .5.4

יש לשים לב לפתוח סעיף מאזני וסעיף : טיפ. )ש"שייכו לו חשבון מתאים בהנח. 9119

 (.למאזן בוחן חדשים בשם כרטיסי אשראי לתשלום

 
 
 
 

 :חברות אשראי .6

 . ש"פתחו חברת אשראי חדשה אמריקן אקספרס ושייכו לה חשבון בהנהח .6.1

 
 :פות כספיותתקו .7
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 .2112פתחו שנת כספים חדשה ל  .1.1

 . באמצעות הפרוצדורה הנכונה 2112פתחו את כל התקופות הכספיות של  .1.2

 .סגרו את התקופה הראשונה ובטלו את הסגירה .1.3

 
 

  שיווק ומכירות 4תרגיל     

 

 :1לקוח חדש  .1

-0800: טלפון. 96261מקוד , לונדון, 6פתחו לקוח חדש בשם שרלוק הולמס ברחוב בייקר  .1.1

 herlok@gmail.com: אי מייל  0800-056-8888: פקס  056-8889

 .55+הגדירו ללקוח תנאי שלום ש .1.2

 .ואזהרת אשראי של שגיאה 25111הגדירו ללקוח תקרת אשראי  .1.3

 .הגדירו ללקוח עיגול לשקלים שלמים בחשבוניות .1.4

 !קבעו שהלקוח עובד לירה שטרלינג .1.5

 . מ כמו שצריך"ודאו שמוגדר המע  .1.6

 

 :2ש לקוח חד .2

,  14-6428642טלפון , 55115מיקוד . בפרדס חנה כרכור 1מאיר אריאל ברחוב טרמינל  .2.1

 arial@shirim.co.il: אי מייל. 6428641-14: פקס

 .תשלומים 5הגדירו ללקוח תנאי תשלום  .2.2

 132968398של הלקוח הוא . ז.מספר ת .2.3

 . יםקבעו שהלקוח עובד בשקל .2.4

 .אחוזים 5שללקוח הנחה קבועה של  קבעו  .2.5

 .152-8916541: טלפון –תרצה : קבעו לו איש קשר .2.6

 

 :3לקוח חדש  .3

  13-5656562: טלפון. תל אביב 5ברחוב ההוזים , פתחו לקוח בשם אגודת המשוררים .3.1

 .  13-5656563: פקס

 . 51269816פ הארגון הוא .ח .3.2

 ".מאיר אריאל"הגדירו הנחה על פי לקוח  .3.3

 . והודעת חריגה כאזהרה בלבד. ₪ 111111דירו תנאי תשלום הג .3.4

 .של מאיר אריאל! ל כלקוח המשלם "הגדירו את הלקוח הנ .3.5

 "יש לבדוק את שם המזמין: "קבעו ללקוח הודעה בעת הקלדת לקוח  .3.6

mailto:arial@shirim.co.il
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  :חשבונית מרכזת .4

 .מאיר אריאל חשבונית חדשה ללקוח וופתח, אל מסך חשבונית מרכזת וכנסיה .4.1

 –פתחו אותו במסך כרטיס פריט טיפ , אם אין כזה)מוצר גיטרה חשמלית  במסך בן בחרו .4.2

f6*2) , לכל אחת₪  2511במחיר של , 2הכניסו כמות. 

 .₪ 451במחיר  2בשורה הבאה הכניסו מיקרופון בכמות   .4.3

צבע כחול " –והוסיפו טקסט לשורה " פירוט החשבונית טקסט חופשי"רדו למסך הנכד  .4.4

 "   מטלי

אם אין כזה פתחו חשבון " )הכנסות מזמרים"כנסות בחשבונית הזאת הוא קבעו שחשבון הה .4.5

 "הכנסות מזמרים"כזה עם סעיפים למאזן בוחן ורווח והפסד 

מחיר מיוחד לקראת יום : "והוסיפו את הטקסט הבא" טקסט לחשבונית"עברו למסך הבן  .4.6

 " השנה

 (בהפעלה ישירה בלבד –טיפ )סגרו את החשבונית  .4.1

ומן שנוצרה בחשבונית זו וכתבו מהו חשבון ההכנסות כנגדו נרשמה בדקו את תנועת הי .4.8

 ? _________התנועה

 . הצג את החשבונית על המסך .4.9

 

 :קבלה .5

 .בגין תשלום על החשבוניתמאיר אריאל קבלה ללקוח  נוהכ .5.1

 .קים שווים בתאריכי פירעון עוקבים'בארבעה צ החשבוניתסכום ממחצית שלם מהלקוח  .5.2

 .וסגור אותה. מחאותלקופת הקבלה את ה נוהכ .5.3

מחצית הסכום שנותרה במזומן ומחציתו באמצעות העברה בנקאית קבלה נוספת על  נוהכ .5.4

 .לחשבון שפתחנו בבנק ירושלים

 

 :פקדהה .6

המוזמן וההמחאות שהגיעו מועד את כל תכולת הכסף  ודיוהפק, תעודת הפקדה ופתח 6.1

 .פירעונן לתאריך של היום

 "?המחאות דחויות"את השדה  נוסמ. הדחויות בקופה הפקדה נוספת להמחאות ופתח 6.2

 . איזה חשבון חויב מול הקופה ?מה ההבדל בניהן . את תנועות היומן שנוצרו ובדק 6.3
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 רכש – 5תרגיל 
 

 פתיחת ספקים .1

, 13-5325456טלפון . תל אביב 5מ בכתובת ערגונות "כלי זמר בעספק חדש  ופתח .1.1

 .154-6148931לו איש קשר לחשבוניות אשר זינגר בנייד  קבעו, 13-5325451פקס 

בניכוי , (91שוטף )תנאי תשלום לספק  וריוהגד, אל מסך הגדרות כספים לספק ועבר .1.2

  .למרץ בשנה הבאה 31בתוקף עד  5%מס במקור  קבעו 

 512345698קבעו לו עוסק מורשה  .1.3

 .שבון כזה פתחו אותואם אין ח, הוצאות כלי נגינה –חשבון הוצאות קבוע לספק  ובעק .1.4

 -13: טל. 2עמיל מכס בכתובת איר פורט סיטי מגדל השמש  –פתחו ספק נוסף  .1.5

6853215 . 

 512369235קבעו לו עוסק מורשה  .1.6

 . מ חריג"במסך הגדרות כספים לספקים קבעו לו סוג תנועה קבוע מע .1.1

 .למרץ שנה הבאה 31הגדירו לו פטור מלא מניכוי מס במקור עד  .1.8

 . אם אין חשבון כזה פתחו אחד. ן ההוצאות של הספק כעלויות יבואהגדירו את חשבו .1.9

קבעו לו . וקבעו לו מטבע בלירות שטרלינג וכתובתו לונדון u-2  :פתחו ספק נוסף .1.11

 .  עיגול בחשבונית וקבעו שחשבון ההקניות שלו הוא הוצאות מכלי נגינה

 . קבעו שברירת המחדל לתשלום לספק זה יהיה בהעברות בנקאיות .1.11

 

 :ליטת חשבוניות ספקיםק .2

 .מ"כולל מע₪  4511גיטרות בעלות כוללת של  4קלטו חשבונית לספק כלי זמר על  .2.1

. תשלומים 5הגדירו בחשבונית תנאי תשלום חדשים שנקבעו עם הספק לרכישה זו   .2.2

 . סגרו את החשבונית

. מ"לא כולל מע₪  151מיקרופונים שעלות כל מיקרופון  11קלטו חשבונית נוספת על  .2.3

 .סגרו את החשבונית. נאי התשלום הם תנאי התשלום הרגילים שהוגדרו לספקת

 :תיק יבוא .3

 .u-2פתחו תיק יבוא כאשר הספק המרכזי לחומרי הגלם הוא  .3.1

 2511מחיר  21גיטרות רגילות כמות : שייכו לתיק יבוא את חשבונית הספק הבאה .3.2

 . ןסגרו את החשבונית ובחנו את תנועת היומ. לירות שטרלינג כל אחת

מ מרשומון יבוא "סכום מע: שייכו לתיק היבוא חשבונית עמיל המכס עם הפירוט הבא .3.3

 .מ"ללא מע. ₪ 1541

 .מ"ללא מע. ₪ 851ל "הובלות בחו .3.4

 (מ בשורה זו"יש לחייב מע. )מ"לא כולל מע₪  12עמלות יבוא  .3.5

 מ ודאו ששורה זו"לפני מע₪  451כמו כן הגדירו מוצר כללי ושנו את שמו לדלק בסכום  .3.6

 . 2/3מ "תחייב מע

 .הוציאו דוח סיכום תיק. בצעו העמסות בתיק יבוא וסגרו את התיק .3.1

 

 

 :תשלומים לספקים .4

בצעו תשלום בהמחאה לספק כלי זמר בארבעה תשלומים שווים ושתלום אחרון של  .4.1

   . באמצעות הכנת  תשלומים אוטומטית₪  511

 .סגרו את ההמחאות .4.2

 .בנקאית ל באמצעות העברה"בצעו תשלום לספק מחו .4.3
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מחצית הסכום בהעברה בנקאית ומחצית הסכום , בצעו תשלום לספק עמיל מכס .4.4

 . בכרטיס אשראי

 .הפיקו דוח ניכוי מס במקור עבור הספק כלי זמר .4.5

 

 

 ש"הנהח - 6תרגיל 
 

 :תנועות יומן .1

 . הפיקו תנועת יומן פשוטה של זיכוי ארנונה וחיוב הוצאות מסים .1.1

אם . עופר עיני עם הפרשים לקופת גמל וביטוח לאומי הפיקו תנועה מורכבת של שכר לעובד .1.2

 .חסרים לכם חשבונות ראשיים מתאימים פתחו אותם

 .בצעו תשלום לעובד באמצעות העברה בנקאית .1.3

בתנועת . חניות לעובד₪  151בצעו תנועת יומן נוספת של קופה קטנה עבור קבלות של  .1.4

 . היומן עדכנו גם את החזר התשלום לעובד מהקופה הקטנה

 

 :סוגי תנועות יומן .2

חשבונית )העתיקו את סוג תנועת היומן של חשבונית לקוח לסוג תנועה חדש בשם חלח  .2.1

 (.לקוח חדשה

 . שנו את שדה השורות מהחשבונית לשדה עם חשבון קבוע הכנסות מכלי נגינה .2.2

 .הגדירו ללקוח אגודת המשוררים סוג תנועה שפתחתם .2.3

ונית ותשלום עבור השימוש לקופה קטנה בכדי פתחו סוג תנועה ידני חדש אשר מגדיר חשב .2.4

 . שלא תצטרכו להגדיר את התנועה כל פעם מחדש

 .     על לעובד עופר עיני₪  211הפיקו תנועת יומן עם החזר של  .2.5

 .בחובה₪  1161: לקוח אריאל: הפיקו תנועת יומן על פי הפירוט הבא .2.6

 

 :התאמות בנקים .3

 מ"פתחו לקוח והגדר אותו כפטור ממע .1

 :החשבוניות הבאותאת  הקימו .2

a. 1511ס "הקם חשבונית ללקוח ע ₪ 

b.  845חשבונית לאותו לקוח בסך  ₪ 

c.  151חשבונית לאותו לקוח בסך ₪ 

d.  355חשבונית ללקוח בסך  ₪ 

e.  411חשבונית ללקוח בסך ₪ 

 

 

 

 

 :ללא סימון חשבוניות את הקבלות הבאות ימוהק .3

a.  המחאות 2-ב₪  511ס "ע,  קבלה - 1עבור חשבונית) 

b. בהעברה בנקאית₪  1111ס "קבלה ע - 1בונית עבור חש 

c.  ההפרש יישאר כיתרה . במזומן₪  1111ס "קבלה ללקוח ע 2+3עבור חשבונית

 .זכות בכרטיס הלקוח

d.  מזומן 51+ המחאות  2-ב₪  351ס "קבלה ע, יתרה+ 4עבור חשבונית. 
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e.  211קבלה בסך  - 5עבור חשבונית ₪ 

 

 :את התשלומים הבאים כנוה .4

a. להיום₪  251בסך ' פק אהעברה בנקאית לס 

b. להיום₪  511בסך ' העברה בנקאית לספק ב 

c. להיום₪  1111בסך ' תשלום בהמחאה לספק א 

 

  :כמפורט להלן( ממנו הכנת את התשלומיםלבנק ) את דפי הבנק וקלט .5

a.  1111זכות  -העברה בנקאית ₪ 

b.  1111חובה  -שיק ₪ 

c.  251חובה  -העברה ₪ 

d.  2511חובה  –שיק ₪ 

 

 ?__________מהי היתרה בתחילת ההדף החדש  -  דף בנק חדשפתחו  .6

 :קלטו את התנועות הבאות .1

a.  511זכות  –הפקדה שיקים ₪ 

b.  851זכות  –הפקדה שיק  ₪ 

c.  15חובה  –עמלה ₪ 

d.  5111זכות  -ויזה ₪ 

e.  511חובה  -העברה  ₪ 

f.  1151זכות  –הפקדה מזומן ₪ 

 

 (תשלומיםלאותו בנק ממנו הכנת את ה)הפקידו את סכומי הכסף מהקופה לבנק  .8

 התאמות בכרטיס הלקוח בהתאם לתנועות המתוארות לעיל ובצע .9

 .בצעו התאמת בנקים בהתאם לתנועות המתוארות לעיל .11

 

 

והפיקו מקדמות למס הכנסה בגובה . מאזן בוחן, רווח והפסד, מ"הפיקו דוח מע: לסיום

 . אחוזים 5
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 סוגי תנועת יומן (הוראות הפעלה) – 1נספח 
 

 

 

 מ"חברה בע :קוחל

 בעל תפקיד/ מחלקה  :גורם מבצע

 מטרת התהליך

או לתנועות יומן מיוחדות , לתנועות יומן ידניות, ש"התהליך מותאם לבניית סוגי תנועות יומן עבור הנח
 .ספק או סניף מסוים, הנוצרות אוטומטית עם סגירת תעודות כספיות הנרשמות עבור לקוח

 תיאור התהליך 

 ת סוג תנועת יומן עבור תנועות יומן ידניותהגדר: 'שלב א

(. סכום התנועה)יש עמודה אחת המיועדת לסכום כספי , יומן תנועותבתנועות יומן ידניות הנרשמות במסך 
 . מסוים בין החשבונות כפי שהוגדר בתבנית התנועה ביחססכום זה יפוצל 

 .סוגי תנועות יומןיש להיכנס למסך  .1

 :(חדשעבור סוג תנועה )יש להוסיף שורה חדשה  .2

 .סוג תנועהלקבוע קוד בעמודה  .א

 .תנועהסוג  תאורלרשום שם בעמודה  .ב

מתוך רשימת )יתמלאו פרטי תנועת היומן  ניתן לקבוע את השיטה לפיהאופן מילוי הפרטים  בעמודה .ג
 (.הבחירה

יש לוודא . )שיופיעו כברירת מחדל בעת כתיבת תנועת היומןם יהפרט אתלמלא יש פרטים  עמודהב .ד
 "(.פרטים בסוג תנועת יומן"נבחר ערך מ אופן מילוי הפרטיםכי בעמודה 

 .ניתן לתאר ביתר הרחבה את השימוש בסוג התנועה, סוג תנועה תאור מלאבעמודה  .ה

 :לפי הצורך, יש לסמן את דגלים הבאים .3

כאשר סוג . זה מיועד לסוגי תנועה לתעודות כספיות בלבדסימון  :תנועת יומן במינוס .א
וחשבונות , יחויבו במינוס" מזוכים"חשבונות שבתבנית התנועה , התנועה מסומן עם דגל זה

 .יזוכו במינוס" מחויבים"שבתבנית התנועה 

יתווספו , בתנועת יומן בה מעורבים חשבונות השייכים לתתי חברות שונות :איזון רב חברתי .ב
 .בזמן רישום התנועה לאיזון התנועה בתתי החברות לחשבונות המעבר שהוגדרו שורות

ניכוי ח "תנועת יומן שמסומנת בדגל זה תופיע בדו: תנועת יומן המשתתפת בדוח ניכוי מס .ג
 .ח זה"גם אם היא אינה עומדת בכללים להופעת תנועות יומן בדו מס במקור

 .תבנית התנועהעבור אל מסך הבן  .4

 :בתבנית התנועה יש לבחור את החשבון המיועד עבור כל שורה .5

  ע בואם ידוע מהו החשבון המשתתף באופן ק)ניתן לבחור חשבון סופי וקבוע מתוך רשימת החשבונות
 .(בתנועה

 עבור חשבונות שיקבעו בעת כתיבת התנועה, מילוי ידניסמן את השורה לניתן ל . 
 .מש בחשבונות עזר מלבד הסימון למילוי ידנילשמש לתנועות ידניות אין להשת יםלסוגי תנועה האמור

 .קוד השדה –זכות או /ו קוד השדה –חובה בעמודה  4או  1יש לבחור את הערך  .6
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 .ערך זה מתייחס לאחוז שילקח מהסכום המלא המופיע בשדה הסכום. מהשדה %יש לציין  .1
השורות שירשמו סכום האחוזים שיקבעו עבור השורות בחובה חייב להיות שווה לסכום עבור  :הערה

 .בעמודת זכות

 יש לצאת מהמסך, מילוי השורותבסיום  .8

 :התוצא

  יומן תנועותהתבנית שהוקמה תופיע ברשימת סוגי התנועה המופיעה במסך. 

 בכתיבת תנועת יומן ידנית, שימוש בסוג תנועה: 'בשלב 

 . אותן בכניסה אל המסך יש לבחור. יומן תנועותסוגי תנועות יומן שנבנות מופיעות ברשימת התנועות במסך 
ניתן לשנות את סדר הופעתן ברשימה על ידי שינוי , אם ישנו שימוש בהרבה סוגי תנועות יומן ידניות: טיפ

 .סוגי תנועות יומןהמופיעה במסך  מיקוםהערך בעמודה 

 יומן תנועותיש להיכנס למסך  .9

 סוג תנועהעם , זמני מתקבל אוטומטית מספר התנועה .התנועה עבורתאריך מאזן יש לרשום  .11
 .(פשוטה) פבערך 

 .פבמקום ערך ברירת המחדל )מתוך רשימת הבחירה  הסוג תנועיש לבחור  .11

 .לפי הצורך, ח"סכום במטאו  יםסכום בשקליש למלא את סכום התנועה בעמודה  .12
אם מדובר בסוג תנועה מורכבת או בסוג בו יש צורך למלא את הסכומים לחשבונות השונים באופן 

 .פירוט התנועהיש למלא את הסכומים במסך הבן , ידני

 :שורות התנועה כפי שהוגדרו בתבנית התנועה מציג את פירוט התנועהמסך הבן  .13

 .לפי הצורך, רו למילוי ידנייש לציין את החשבונות שהוגד .א

או לשנות את הרכב /ניתן לשנות את פיצול הסכומים בין החשבונות המופיעים בתבנית ו .ב
 (להוסיף או למחוק חשבונות, כלומר)החשבונות המשתתפים בתנועה 

 .מהמסך הפעלה ישירה רישום תנועת יומןבסיום יש לסגור את התנועה על ידי הרצת התוכנית  .14

 וג תנועת יומן עבור פקודות יומן הנרשמות אוטומטית מתעודות כספיותבנית ס: 'גשלב 

ניתן לבנות תבניות לתנועות יומן מיוחדות שירשמו עבור . מרבית תנועות היומן נרשמות דרך תעודות כספיות
 .לקוחות מסוימים או לפי סניפים, ספקים מסוימים

 .אכפי שנרשמו בשלב  4עד  1חזור על שלבים  .15

 :בתבנית התנועה יש לבחור את החשבון המיועד עבור כל שורה .16

  אם ידוע מהו החשבון המשתתף באופן קובע )ניתן לבחור חשבון סופי וקבוע מתוך רשימת החשבונות
 .(בתנועה

   עבור חשבונות שיקבעו בעת כתיבת , מילוי ידנילסמן את השורה לניתן לבחור חשבון עזר או
 . התנועה

, חשבונות עזר לתבניות תנועהסיעו במילוי השדה ניתן למצוא במסך וקודים שי, רשימת חשבונות עזר
 .תבנית התנועה הבן אליו ניתן להגיע בהפעלה ישירה ממסך

יש להשתמש בקוד המציין את שם , קוד השדה -זכותאו  קוד השדה – חובהבעת מילוי עמודת  .11
 .ממנה יילקח הסכום עבור שורת החשבון בתעודה הכספיתהעמודה 

אם יש לשייך את כל הסכום המופיע בתעודה  111%יש למלא סכום של  מהשדה %בעמודה  .18
, ניתן לציין אחוז אחר, אם יש לפצל את הסכום בין כמה חשבונות. הכספית המצוינת לחשבון מסוים

  .קוד השדה -זכותאו  דהקוד הש – חובהבעמודה  1שנבחר הערך  בתנאי
סכום האחוזים שיקבעו עבור השורות בחובה חייב להיות שווה לסכום עבור השורות שירשמו : הערה

 .בעמודת זכות

 .יש לצאת מהמסך, בסיום מילוי תבנית התנועה .19
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 קישור סוגי תנועת יומן ללקוח או לספק : 'דשלב 

 או הגדרות כספים לספקים במסךולקשר אותם , וחניתן להגדיר סוג תנועה לחיוב או זיכוי של ספק או לק
סוג תנועת ברירת המחדל המוגדר במערכת , אם לא מקשרים סוג מיוחד. בהתאמה, הגדרות כספים ללקוחות

 . טומטית בתנועות יומןמופיע או

 .הגדרות כספים לספקיםאו  הגדרות כספים ללקוחותיש להיכנס אל המסך  .1

 :יש לבצע אחת מהפעולות הבאות .2

 סוג תנועה זיכויו  סוג תנועה חיוב ולציין הפקת חשבוניתיש לעבור ללשונית , עבור לקוח. 

 זיכוי  –סוג תנועה ו ספק. חש –סוג תנועה ולציין  חשבונית ספקיש לעבור ללשונית , עבור ספק
 .ספקהמ

 .יש לציין סוגי תנועה שונים לחיוב ולזיכוי, בשני המקרים :הערה

 קישור סוג תנועות לסניף: 'השלב 

קישור ה. ובכך להפריד בין החשבונות של הסניפים, עה לתעודות היוצאות מסניפים שוניםניתן להגדיר סוג תנו
 .הגדרות לתעודות כספיותמסך מתבצע בלסניפים 

 .לתעודות כספיות הגדרותמסך יש להיכנס ל .1

 .הגדרות לסניפיםיש להיכנס למסך הבן  .2

 .מתוך רשימת הבחירה, יש לבחור עבור כל סניף את סוג התנועה המתאים .3

 :תוצאה

 .בתנאי שהסניף רשום בתעודה, בסגירת התעודה הכספית תרשם תנועת היומן כפי שמוגדר בתבנית
בהתאם להגדרות , הממלא את התעודהספק או העובד /הסניף מופיע אוטומטית לפי הלקוח :הערה

 .או שנרשם ידנית, הקיימות במערכת

 קישור סוג תנועה לתעודה כספית באופן ידני: 'ושלב 

ובחלקן , בחלק מהתעודות הוא מופיע במסך האב. סוג תנועהבמסכי התעודות הכספיות יש עמודה בשם 
לפני עבור כל תעודה כספית  יותןאת סוג תנועת ה ועבניתן לק .פרטים נוספים –חשבונית במסך הבן 

 .סגירתה
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 תשלומים זרתהח (הוראות הפעלה) – 2נספח 
 

 מ"חברה בע :לקוח

 בעל תפקיד/ מחלקה  :גורם מבצע

 מטרת התהליך

כולל רישום , חברת האשראיאו מ שהתקבל מהבנקשל לקוח טיפול מקיף במקרה של החזרת תשלום 
 . דפסת הודעה ללקוח בגין ההחזרהחיוב הלקוח עבור עמלת ההחזרה וה, ההחזרה

 תשתיות נדרשות

 .של תעודות החזרת תשלום( סטטוסים)הוגדר ניהול תהליכים  .1

 . להגדרת קופה ראה הוראות הפעלה נפרדות. הוגדרה קופת המחאות חוזרות .2

 תיאור התהליך

 רישום החזרת תשלום: 'שלב א

 רישום החזרה של המחאה: 'אפשרות א

 .החזרת תשלוםיש להיכנס למסך  .1

 . יש לבחור את חשבון הלקוח שהמחאתו הוחזרה, לקוחהחשבון בעמודה  .2

 .אליו תישלח הודעה על החזרת ההמחאה, איש קשריש לבחור  .3

 .ניתן לשנות אותו לתאריך בו הוחזרה ההמחאה. של היום מתמלא אוטומטית תאריךה .4

 .יש לרשום את חשבון הבנק בו הופקדה ההמחאה במקור אשראי/בנק .חשבעמודה  .5

, סכום התשלום: ולמלא את פרטי התשלום המוחזר פרטי התשלוםיש ללחוץ על הלשונית  .6
ותאריך  מספר המחאהיש למלא גם . יתמלא אוטומטית מטבע"(. המחאה)" אמצעי התשלום

 . פרעון

, בנק הלקוח, בנק הלקוח. חש: ל הלקוחיש למלא את פרטי הבנק ש אסמכתאותבלשונית  .1
 .סניף הלקוח

 .ניתן לרשום עמלת החזרה וריבית וריבית עמלהבלשונית  .8

התשלום . אוטומטית קופת ההחזרותתתמלא ( אסמכתאותבלשונית ) קופת החזרותבשדה  .9
הפקדה מקופת ההחזרות לחשבון הלקוח או שוב לחשבון ההמוחזר יישאר בקופת ההחזרות עד 

 .אם לא נבחרה קופת החזרות יתבצע חיוב של הלקוח ישירות. (להלן 'שלב ה ראה) הבנק

 אשראי.ביטול עסקה שבוצע באמצעות כ: 'אפשרות ב

 .החזרת תשלוםיש להיכנס למסך  .1

 . ריש לבחור את חשבון הלקוח שהתשלום שלו הוחז, חשבון לקוחבעמודה  .2

 .אליו תישלח הודעה על החזרת התשלום, יש לבחור את איש הקשר .3

 .יש לשנות אותו לתאריך בו הוחזר התשלום, התאריך של היום מתמלא אוטומטית .4

 .יש לרשום את חברת האשראי המתאימה בו הופקד התשלום במקור אשראי/בנק .חשבעמודה  .5

 .סכום התשלוםיש לרשום את , פרטי התשלוםתחת הלשונית  .6

priority:priform@UINVOICES::.:tabula.ini:1
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 .תאיםמה סוג האשראייש לבחור ב, אמצעי התשלוםעמודה ב .1

יש לרשום את מספר כרטיס האשראי באמצעותו התבצע התשלום  אסמכתאותבלשונית  .8
 .שהוחזר

 .קופת החזרותמופיעה אוטומטית בעמודה  קופת תשלומים חוזריםכ הקופה המוגדרת מראש .9

פעולה זו תשנה . ד הקופהקומחק את , כדי לחייב את ההחזרה ישירות כנגד חשבון הלקוח .11
הסכום שהוחזר יחויב כנגד , כתוצאה מכך, לתשלום חוזר ללקוחאוטומטית את סוג תנועת היומן 

 .חשבון הלקוח

אם , תאריך למאזןהולרשום את  פרטים נוספים - החזרת תשלוםניתן להיכנס למסך הבן  .11
 .נדרש

 רישום החזרה של הוראת קבע: 'אפשרות ג

 .החזרת תשלוםיש להיכנס למסך  .1

 .יש לבחור את חשבון הלקוח שהוראת הקבע שלו לא כובדה או בוטלה, חשבון לקוחבעמודה  .2

 .אליו תישלח הודעה על החזרת התשלום, יש לבחור את איש הקשר .3

 .הוחזר התשלום ניתן לשנות אותו לתאריך בו. התאריך של היום מתמלא אוטומטית .4

 .יש לרשום את חשבון הבנק  ממנו הוחזרה הוראת הקבע  אשראי/בנק .חשבעמודה  .5

 .סכום התשלוםיש לרשום את , פרטי התשלוםתחת הלשונית  .6

 ".הוראת קבע"יש לבחור באמצעי התשלום , אמצעי תשלוםבעמודה  .1

בנק , נק לקוחב. חש: ניתן לרשום אינפורמציה אודות התשלום שהוחזר אסמכתאותבלשונית  .8
 .הלקוח סניףוהלקוח 

 .קופת החזרותמופיעה אוטומטית בעמודה  קופת תשלומים חוזריםכהקופה המוגדרת מראש  .9

פעולה זו תשנה . קוד הקופהמחק את , כדי לחייב את ההחזרה ישירות כנגד חשבון הלקוח .11
יחויב כנגד  הסכום שהוחזר, כתוצאה מכך, לתשלום חוזר ללקוחאוטומטית את סוג תנועת היומן 

 .חשבון הלקוח

אם , תאריך למאזןהולרשום את  פרטים נוספים - החזרת תשלוםניתן להיכנס למסך הבן  .11
 .נדרש

 סגירת תעודת החזרת תשלום: 'שלב ב

 .ולשלוף את התעודה המבוקשת, החזרת תשלוםיש להיכנס למסך  .1

 .בהפעלה ישירה מהמסך סגירת התעודהיץ את התוכנית יש להר .2

 :תוצאות

 שמחליף את המספר הזמני שמופיע בתעודה עם פתיחתה, מספר תעודה ייחודי נרשם. 

 תנועת יומן נרשמת עבור התשלום המוחזר. 

 יתרת הלקוח או קופת ההחזרות מתעדכנת בסכום התשלום המוחזר שהופקד אליה . 

 סטטוס התעודה משתנה לסופי. 

 סטטוס בהחזרת תשלוםלקוח שנרשמה לו החזרת תשלום מקבל סטטוס המסומן כ. 

 הדפסת הודעה על החזרת תשלום: 'שלב ג

 .ולשלוף את התעודה המבוקשת, החזרת תשלוםיש להיכנס למסך 

ושנה אותו במידת , דוק את הטקסט הרשוםב. טקסט -החזרת המחאות יש להיכנס למסך הבן 
 .הצורך
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ולוודא כי כתובת הדואר הרשומה  פרטים נוספים -החזרת תשלום יש להיכנס למסך הבן המקביל 
 .נכונה

 הדפסת הודעות על החזרת המחאות יש להפעיל את התוכנית, במקרה של החזרת המחאה
 .בהרצה ישירה מהמסך

הדפסת הודעות על החזרת  להפעיל את התוכנית יש, במקרה של החזרה של תשלום אשראי
 .בהרצה ישירה מהמסך תשלום

 :כדי להדפיס מספר הודעות במקביל

 .הדפסת הודעות על החזרת המחאותעבור המחאות יש להפעיל את התוכנית 

הדפסת הודעה על החזרת יש להפעיל את התוכנית , ריםעבור סוגים אחרים של תשלומים חוז
 .תשלום

 הכנת חשבונית עבור עמלת החזרה או ריבית: 'שלב ד

 .וף את התעודה המבוקשתולשל, החזרת תשלוםיש להיכנס למסך  .4

 . בהפעלה ישירה מהמסך הכנת חשבונית לעמלה וריביתיש להפעיל את התוכנית  .5
ניתן להכין באופן אוטומטי חשבונית בגין עמלה וריבית רק עבור תעודת החזרת תשלום : הערה

 . עמלה וריביתבסטטוס סופי ורק במידה ורשומים נתונים בלשונית 

( עמלה וריביתתחת לשונית ) חשבונית חיוב עמלהלעבור לעמודה כדי לסגור את החשבונית יש  .6
 . כדי להגיע לחשבונית שהוכנה F6וללחוץ 

 יש לבדוק כי כל הפרטים במסך ובמסכי הבן שלו נכונים. 

  בהרצה ישירה מהמסך סגירת החשבוניתיש להפעיל את התוכנית. 

 העברת תשלום שהוחזר מהקופה: 'שלב ה

 .בנקהפקיד לחשבון הלקוח או לחשבון האת התשלום שהוחזר ניתן ל

  .הפקדותראה הוראות הפעלה  -לצורך ביצוע הפקדה של התשלום שהוחזר יש לבצע הפקדה 

 חשבון לקוחיש לרשום את חשבון הלקוח בעמודה , כדי לחייב את חשבון הלקוח. 

 אשראי/חשבון בנקיש לבחור בבנק המתאים בעמודה , כדי להפקיד מחדש המחאה שהוחזרה. 
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 תשלומים לספק (הוראות הפעלה) – 3נספח 
 

 מ"חברה בע :לקוח

 בעל תפקיד/ מחלקה  :גורם מבצע

הכנה מרוכזת של המחאות לספקים על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו ( א)
 במערכת

 הנחת עבודה

  בסטטוס המאפשר תשלום רכשקיימות במערכת חשבוניות. 

 התהליך תיאור

 אוטומטי –לום סימון חשבוניות לתש: 'שלב א

 . ולשלוף את כל החשבוניות שטרם שולמו סימון חשבוניות לתשלום יש להיכנס למסך .1

 . בבדיקהסמן את הדגל יש ל, הוראת תשלום כעתעבורה אינך מעוניין להכין שלכל חשבונית  .2

ר את ובחיש ל .סימון חשבוניות לתשלום להריץ את התוכנית כדי לסמן קבוצה של חשבוניות יש .3
את טווח התאריכים להגדרת החשבוניות לציין ו לצורך הכנת הוראות תשלוםשברצונך לסמן הספק 

 .שיסומנו

 .שלוף את כל הרשומותלו סימון חשבוניות לתשלוםהיכנס למסך יש ל ,לעיין בחשבוניות שסומנו כדי .4
 . ניתן להסיר או להוסיף סימון לתשלום באופן ידני

ניתן לשלוף את  .סימון חשבוניות לתשלום התוכניתאין צורך בהפעלת  ,לסמן חשבונית בודדתכדי  .5
 .ידנית ולסמן אותה סימון חשבוניות לתשלוםהחשבונית הרלוונטית במסך 

 :לפצל תשלום כדי .6

 .רשומת החשבונית אותה הינך מעוניין לפצל  עמוד על .ג

 .פיצול תשלום לחשבוניתהיכנס למסך הבן  .ד

 .סכום לתשלוםרשום את הסכום החלקי לתשלום בעמודה  .ה

 .תאריך תשלוםרשום את תאריך התשלום בעמודה  .ו

 הכנת תשלומים: 'שלב ב

 .ה נכין תשלומים עבור חשבוניות שסומנו בשלב הקודםבשלב ז

 .הכנת תשלומים להריץ את התוכניתיש  .1

 .יש לבחור את הבנק ממנו יוכנו ההמחאות ולציין את תאריך ההמחאה .8

 בדיקת הוראות התשלום: 'שלב ג

 .לום שהוכנובשלב זה נבדוק את הוראות התש

 .שלוף את כל הוראות התשלוםלו תשלום בהמחאותיכנס למסך יש לה .9

, פירוט התשלוםבמידת הצורך ניתן לבצע שינויים דרך מסכי הבן . בדוק את הוראות התשלוםיש ל .11
 . נוספים פרטים -תשלום בהמחאות ו סימון חשבוניות לתשלום
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 סגירת תשלומים: 'שלב ד

 .לפני הדפסת המחאות, בשלב זה נסגור את הוראות התשלום שהכנו ובדקנו

 .סגירת תשלומים בהמחאות יש להריץ את התוכנית .11

 .ים הממתינים לסגירהאת כל התשלומיש לשלוף , על ידי התוכניתבמסך השאילתה שנפתח  .12

את השורה של אותו תשלום יש לנקות , במידה ויש תשלום מסויים אותו לא מעוניינים לסגור כעת .13
 .מהמסך

  .כדי לנקות שורה F7לחץ  :טיפ

 . כל רשומות התשלומים שהופיעו במסךהתוכנית תסגור את . צא מהמסך .14

 הדפסת המחאות: 'שלב ה

 .הדפסת המחאותיש להריץ את התוכנית  .15

שאותן רוצים  את כל ההמחאות הסופיות על ידי התוכנית יש לשלוףבמסך השאילתה שנפתח  .16
מכיוון שניתן להדפיס בו זמנית . ניתן לשלוף את כל ההמחאות הסופיות או רק חלק מהן. להדפיס

לשלוף את התשלומים במסך לפי חשבון הבנק הרלוונטי  כדאי, המחאות רק מחשבון בנק אחד
 . מספר המחאהבמסך זה יישלפו רק המחאות סופיות שאין להן ערך בשדה , בכל מקרה. להדפסה

 .יש לנקות את השורה מהמסך ,להדפיס כעת אין ברצונךבמידה ויש המחאה אותה  .11

  .צא מהמסך .18

לפי הערך )ההמחאה הראשונה שיודפס מופיע אוטומטית מספר  החל ממספרבשדה  ,בחלון הקלט .19
 . ניתן לשנותו(. חשבונות בנקבמסך המחאה הבאה להדפסה בעמודה 

 . את מספר ההמחאות שיודפסו יש לציין מספר המחאות מקסימליבשדה  .21

 4 קבועי כספיםבמסך  CheckCopiesמספר העותקים שיודפסו נקבע על פי ערך הקבוע : הערה

לצורך בדיקת )יש לתעד כי מספר המחאה זה מבוטל , הדפסהבמקרה והמחאה השתבשה במהלך ה .21
 .ולאפשר הדפסה חוזרת של התשלום תחת מספר המחאה אחר( קים'רציפות מספרי צ

לרשום את מספר הספק ומספר ההמחאה ולהריץ את , תשלום בהמחאותיש להיכנס למסך  .ז
  . בהפעלה ישירה ממסך האב ק מבוטל'רישום צהתוכנית 

לשלוף את ההמחאה שבוטלה ולמחוק את , עדכון מספרי המחאותיש להיכנס למסך  .ח
 . כך ישתתף התשלום בתהליך הכנת ההמחאות הבא. מספרה

 :תוצאות

 חשבונית שעבורה הוכנה המחאה תותאם מול הוראת התשלום. 

 מסך בן של , תשלומים קודמים לחשבוניתבמסך , במידה והתשלום היווה תשלום חלקי לחשבונית
 . יוצג התשלום הנוכחי, וניות לתשלוםסימון חשבהמסך 

 ש תנועת יומן אוטומטית של התשלום"כתוצאה מסגירת התשלום תיווצר בהנח . 
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 הכנת המחאה בודדת על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו במערכת( ב)

 הנחת עבודה

  בסטטוס המאפשר תשלום רכשקיימות במערכת חשבוניות. 

 תיאור התהליך

 םתשלוההכנת : 'אשלב 

 . תשלום בהמחאותיכנס למסך יש לה .1

 . חשבון הבנקו חשבון הספקיש למלא את הנתונים בשדות  .2

 . תאריך פירעוןו מטבעיש לוודא את הנתונים הרשומים בשדות , סכומיםבלשונית  .3

ולסמן  סימון חשבוניות לתשלוםך הבן יש להיכנס למס, במידה והתשלום הוא בגין חשבונית רכש .4
 . עבור כל שורת חשבונית שברצונך לשלם בהמחאה זו לשלםאת הדגל 

 .או השאר את הערך המופיע באופן אוטומטי, סכום התשלוםציין את  פירוט התשלוםבמסך הבן  .5

 . מאושרתההמחאה ל סטטוסיש לחזור למסך האב ולשנות את  .6

  .סגירת המחאהאת התוכנית בהפעלה ישירה ממסך האב יש להריץ  .1

 המחאההדפסת ה: 'בשלב 

 .הדפסת המחאות יש להריץ את התוכנית .8

  .יש לשלוף את התשלום בהמחאה אותו ברצונך להדפיסבמסך השאילתה שנפתח  .9

 .צא מהמסך .11

לפי הערך )מטית מספר ההמחאה הראשונה שיודפס מופיע אוטו החל ממספרבשדה  ,בחלון הקלט .11
 . ניתן לשנותו(. חשבונות בנקבמסך המחאה הבאה להדפסה בעמודה 

  .1יש לרשום  מספר המחאות מקסימליבשדה  .12

 4 קבועי כספיםבמסך  CheckCopiesמספר העותקים שיודפסו נקבע על פי ערך הקבוע : הערה

למחוק את ו תשלום בהמחאותיש להיכנס למסך  ,להדפיס שוב המחאה שכבר הודפסהאם ברצונך  .13
יש לציין את , הדפסת המחאותבהרצה החוזרת של התוכנית . משורת התשלוםמספר ההמחאה 

  .מספר ההמחאה המקורית

 
 :תוצאות

 החשבונית עבורה הוכנה המחאה תותאם מול הוראת התשלום. 

 מסך בן של , ים לחשבוניתתשלומים קודמבמסך , במידה והתשלום היווה תשלום חלקי לחשבונית
 . יוצג התשלום הנוכחי, סימון חשבוניות לתשלוםהמסך 

 כתוצאה מסגירת התשלום תיווצר במערכת תנועת יומן אוטומטית של התשלום . 
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הכנת תשלומים בהעברה בנקאית על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו ( ג)
 במערכת

 הנחת עבודה

  פשר תשלוםבסטטוס המא רכשקיימות במערכת חשבוניות. 

 תשתיות

 ההגדרות . הוגדרו פרטי חשבון בנק של ספקים שהתשלום אליהם מתבצע בהעברה בנקאית
 .הגדרות כספים לספקיםשל רשומות הספקים במסך  פרטי חשבון בנקמתבצעות במסך הבן 

 תיאור התהליך

 בהעברה בנקאיתהכנת תשלומים : 'אשלב 

 .תשלום בהעברות בנקאיותהיכנס למסך יש  .1

 .חשבון הבנקו חשבון הספק העמודותמלא את יש ל .2

 .תאריך תשלוםו מטבע בדוק את הערכים הרשומים בשדותיש ל .3

בכל . סימון חשבוניות לתשלוםבן יש להיכנס למסך ה, במידה והתשלום הוא בגין חשבונית רכש .4
 . לשלםשורת חשבונית המיועדת לתשלום בהעברה בנקאית יש לסמן את הדגל 

 . ולבדוק את הסכומים לתשלום פירוט התשלוםיש להיכנס למסך הבן  .5

יש לשנות בהתאם את הסכום לתשלום בעמודה , אם התשלום מיועד להיות תשלום חלקי לחשבונית .6
 . סכום

 . מאושרתהתשלום ל סטטוסהאב ולשנות את יש לחזור למסך  .1

 סגירת תשלומים בהעברה בנקאית: 'שלב ב

 .סגירת העברות בנקאיותיש להריץ את התוכנית  .8

 .במסך השאילתה שנפתח יש לשלוף את כל התשלומים אותם מעוניינים לסגור כעת .9
 .F7קות שורות מסוימות באמצעות ניתן לנ: טיפ

 .צא מהמסך .11

ולהריץ את  תשלום בהעברות בנקאיותהיכנס למסך יש ל, בהעברה בנקאיתכדי לסגור תשלום יחיד  .11
 .בהפעלה ישירה מהמסךסגירת העברה בנקאית התוכנית 

 לספקהדפסת אישורים לבנק ו: 'שלב ג

 .ולשלוף את התשלום המיועד להדפסה תשלום בהעברות בנקאיותהיכנס למסך יש ל .12

 -הדפסת העברה בנקאית ו מכתב לספק -הדפסת העברה בנקאית יש להריץ את התוכניות  .13
 .בהפעלה ישירה מהמסך מכתב לבנק

  
 :תוצאות

 בורן הוכן תשלום יותאמו מול הוראת התשלוםחשבוניות ע. 

 מסך בן של , תשלומים קודמים לחשבוניתבמסך , במידה והתשלום היווה תשלום חלקי לחשבונית
 . יוצג התשלום הנוכחי, סימון חשבוניות לתשלוםהמסך 

 כתוצאה מסגירת התשלום תיווצר במערכת תנועת יומן אוטומטית של התשלום . 
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 ב על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו במערכת"מסהכנת תשלומים ב( ד)

 הנחת עבודה

  בסטטוס המאפשר תשלום רכשקיימות במערכת חשבוניות. 

 תשתיות

 .ב"ולשלוף את חשבון הבנק ממנו יתבצע התשלום דרך מס חשבונות בנקהיכנס למסך יש ל .1

מספר ולרשום את מספר הספק של החברה שלך בשדה  פרטים נוספיםהבן יש להיכנס למסך  .2
 . ספק –ב "במס

ולשלוף את הספקים אשר התשלומים אליהם יתבצעו דרך  הגדרות כספים לספקיםהיכנס למסך יש ל .3
 .ב"מס

 . סניף בנקו קוד בנק, מספר חשבון בנקים בשדות יש למלא את הפרט פרטי חשבון בנקבמסך הבן  .4

 תיאור תהליך

 ב"הכנת תשלומים בהעברה בנקאית דרך מס: 'אשלב 

 .בשלב זה נכין תשלומים להעברה בנקאית

 .תשלום בהעברות בנקאיותהיכנס למסך יש ל .5

 .חשבון הבנקו הספקחשבון מלא את השדות יש ל .6

 .תאריך תשלוםו מטבע בדוק את הערכים הרשומים בשדותיש ל .1

 . ב"להעביר למסיש לסמן את העמודה  .8

 .סימון חשבוניות לתשלוםיש להיכנס למסך הבן , אם התשלום הוא בגין חשבונית ספק .9

 . לשלםבכל שורת חשבונית המיועדת לתשלום בהעברה הבנקאית יש לסמן את הדגל  .11

 . ולבדוק את הסכומים לתשלום פירוט התשלוםלמסך הבן  יש להיכנס .11

יש לשנות את הסכום לתשלום , במידה והינך מעוניין כי התשלום יהיה תשלום חלקי לחשבונית .12
 . בהתאם סכוםבעמודה 

 . מאושרתהתשלום ל סטטוסיש לחזור למסך האב ולשנות את  .13

 סגירת תשלומים בהעברה בנקאית: 'שלב ב

 .סגירת העברות בנקאיותת יש להריץ את התוכני .14

במסך השאילתה שנפתח יש לשלוף את כל התשלומים בהעברה בנקאית אותם מעוניינים לסגור  .15
 .F7נקה שורות ספציפיות לפי הצורך באמצעות . כעת

ולהריץ את  תשלום בהעברות בנקאיות היכנס למסך יש העברה בנקאיתכדי לסגור תשלום יחיד ב .16
 . בהפעלה ישירה ממסך האבסגירת העברה בנקאית התוכנית 

 ב"יצירת קובץ העברות בנקאיות למס: 'שלב ג

ולשלוף את ההעברות הבנקאיות אותן הינך מעוניין  ב"מון העברות בנקאיות למססיהיכנס למסך יש  .11
 .ב"לשלם דרך מס

עבור ההעברות הבנקאיות אותן הינך מעוניין לשלם דרך  ב"לפרוק למסיש לסמן את הדגל בעמודה  .18
 . ב"מס

 .  תיסומן אוטומטי ב"לפרוק למסהדגל , ב"להעביר למסאם העברה בנקאית מסוימת סומנה  :הערה

 . ספק -סניף , ספק -קוד בנק , חשבון בנק ספקניתן לעדכן את הפרטים בעמודות  .19
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 .ב"ממשק העברות בנקאיות למסאת התוכנית יש להריץ  .21

 .msv.001ונקרא  system/loadהקובץ הנוצר בעקבות הרצת התוכנית נשמר בתיקייה  .21

 . במידה והעברת אחד התשלומים נכשלה תתקבל הודעת שגיאה בסיום הרצת התוכנית .22

 .ח שגיאות"דו -ב "ממשק למסח "הדויש להפיק את לבדיקת השגיאה  .23

  
 :תוצאות

 חשבוניות עבורן הוכן תשלום יותאמו מול הוראת התשלום. 

 מסך בן של , תשלומים קודמים לחשבוניתבמסך , ה והתשלום היווה תשלום חלקי לחשבוניתבמיד
 . יוצג התשלום הנוכחי, סימון חשבוניות לתשלוםהמסך 

 כתוצאה מסגירת התשלום תיווצר במערכת תנועת יומן אוטומטית של התשלום . 
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 תיקי יבוא (הוראות הפעלה) – 4נספח 
 

 מטרת התהליך

בזכות קישור העלויות הנלוות . קישור בין עלויות נלוות לחשבוניות רכש מסוימותתיק יבוא משמש ל
 .הרצת התמחיר מעמיסה את העלויות הנלוות על עלות המוצרים הנרכשים, לחשבוניות הרכש

 הנחות עבודה

 –להנחיות לפתיחת חשבונית ספק מרכזת לעמיל מכס . קיימות חשבוניות ספק מרכזות עבור עמיל המכס
 . וראות הפעלה לרישום חשבונית מרכזתראה ה

 תשתיות

 ( 'ביטוח וכו, הובלה)מוצרי עלויות נלוות 

 (. ראה הוראות הפעלה לפתיחת פריטים)יש לפתוח פריטים  .1

 .כרטיס פריטהיכנס למסך  .2

 .שלוף את פריטי העלות שהגדרת .3

 .אינו מסומן מנוהל מלאיודא כי הדגל , ספיםפרטים נובלשונית  .4

 .מסומן שינוי תיאורודא כי הדגל  .5

 .הגדרות כספים למוצריםבהפעלה ישירה ממסך האב היכנס למסך  .6

. בחר את אופן ההעמסה המתאים לאותו מוצר עלות, אופן העמסהבשדה , הגדרות יבואבלשונית  .1
תתחלק עלות זו בין המוצרים הנרכשים ( 'כמות וכו, נפח, משקל, למשל)לפי איזה נתון , כלומר

 . שיקושרו אליה

 הגדרת הנתון הרלוונטי לאופן ההעמסה במוצרים הנרכשים 

 .ושלוף מוצרים נרכשים כרטיס פריטהיכנס למסך  .8

 . הגדרות יבואר ללשונית ועבו הגדרות כספים למוצריםבהפעלה ישירה מהמסך היכנס למסך  .9

 :לפי אופן ההעמסה שהוגדר בפריטי העלות, בחר באחת האפשרויות הבאות .11

  של המוצר  יחידת נפחו נפחודא שבשדות , נפחאם הוגדר אופן העמסה על פי
 .הנרכש רשומים הערכים הנכונים

  עבור  יחידת משקלו משקלודא שבשדות , משקלאם הוגדר אופן העמסה על פי
 .כש רשומים הערכים הנכוניםהמוצר הנר

  חלוקת העלות . אין צורך להגדיר כל נתון נוסף, מחיראם הוגדר אופן העמסה על פי
 .הנלווית תתבצע לפי מחירי המוצרים הנרכשים בחשבונית הספק

 למוצרים נרכשים  תקןהגדרת עלויות יבוא 

 .כרטיס פריטהיכנס למסך  .11

 .ים למוצריםהגדרות כספבהפעלה ישירה מהמסך היכנס למסך  .12

 .שלוף את המוצר עבורו ברצונך להגדיר עלות יבוא תקן .13

 עלות יבוא ים, (%)עלות יבוא אוויר מלא את הערכים המתאימים בשדות  הגדרות יבואבלשונית  .14
 . לפי אופן ההובלה המתאים לאותו פריט, (%)עלות יבוא יבשה ו( %)
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א בו אתה בדרך כלל משתמש עבור לפי אופן היבו סוג עלות יבואבחר את הערך המתאים בשדה  .15
תחושב עלות היבוא תקן והיא  ,שתגדיר בואיסוג עלות לפי שים לב כי (. ים או יבשה, אוויר)מוצר זה 

 . כנית התמחירותתווסף לעלות המחושבת לפריט כל עוד לא נסגר תיק יבוא בעת הרצת ת

 י פריט מכס"הגדרת עלויות יבוא למוצרים נרכשים עפ

 .טיס פריטכרהיכנס למסך  .16

 .הגדרות כספים למוצריםבהפעלה ישירה מהמסך היכנס למסך  .11

 .שלוף את המוצר עבורו ברצונך להגדיר עלות יבוא תקן .18

במדיה וחסר . (מתוך רשימת ערכים אפשריים)פריט מכס  השדה מלא את יבוא תהגדרובלשונית  .19
 (.מהשדה פריט מכס F6פעמיים )עבור אל מסך פריטי מכס , הפריט הדרוש

כמו כן . או מכס קבוע, או צפון אמריקה, מכס קהילה, מכס כללי: סך פריטי מכס מלא את העמודותבמ .21
 .ומס קניה לפריט, )%( שיעור עלות הובלה

במידה והספק לפריט מייבא . מכס מיוחד לפי ארצות ניתן למלא שיעורי מכס מיוחדיםבמסך הבן  .21
 .קבע לפי הערך במסך זהשיעור המכס י, את הפריט מארץ לה שיעורי מכס מיוחדים

 .הארץ לפיה יקבע שיעור המכס לפריט יושב לפי הארץ המוגדרת בכרטיס הספק: הערה

 הגדרת מכס ומס קנייה למוצרים

 .ארצותהיכנס למסך  .22

 . סוג מכסמודה עבור כל ארץ ממנה מייבאים סחורה יש לבחור את הערך המתאים בע .23

 .פריטי מכסהיכנס למסך  .24

 .פתח רשומה עבור כל פריט מכס הרלוונטי לחברה .25

 - מכס %, כללי - מכס %בכל שורת פריט מכס יש להגדיר את הערכים המתאימים בעמודות  .26
 . מס קניה %-ו קהאמרי .מכס צ %או ( אירופיאיחוד )קהילה ה

 שעורי מכס מיוחדיםהיכנס למסך הבן , אם ברצונך להגדיר אחוז מכס ספציפי למדינה מסוימת .21
 . ורשום את אחוז המכס המתאים למדינה

 .ושלוף מוצר נרכש מבוקש כרטיס פריטהיכנס למסך  .28

 .הגדרות כספים למוצריםבהפעלה ישירה ממסך האב היכנס למסך  .29

 . רשום את פריט המכס המתאים למוצר פריט מכסדה בש, הגדרות יבואבלשונית  .31

 .ספקיםהיכנס למסך  .31

 . כתובת וטלפוןבלשונית  ארץודא כי עבור כל ספק ממנו אתה מייבא מוגדר ערך מתאים בשדה  .32

 מ מרשומון יבוא"הגדרת מע

 .מ"הגדרות מעהיכנס למסך  .33

 ".מ מרשימון יבוא"מע"עבור לשורה  .34

 . מ מרשומון יבוא"מצוין מספר חשבון מע מ תשומות"מעו מ עסקאות"מעודא כי בעמודות  .35

 .חשבונות ראשייםהיכנס למסך  .36

 ".מ מרשומון יבוא"מע" שלוף את החשבון .31

 ".מ מרשימון יבוא"מע"מצוין הערך  ח מס"דובסעיף ודא כי בעמודה  .38

 . ודא כי זהו החשבון היחיד המקושר לסעיף זה .39

  .ראה הוראות הפעלה -להסבר מפורט על הקמת חשבון חדש בכרטסת חשבונות ראשיים  .44
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 הקמת חברות השילוח ועמילי המכס כספקים

 הקמת ספקק ראה הוראות הפעלה להנחיות לגבי פתיחת ספ . 

 הגדרת תאריך להמרות שער בתיקי יבוא

 .קבועי כספיםהיכנס למסך  .41

 .ImpFileDatesעבור לשורת הקבוע  .42

האם עלויות היבוא יומרו לשקלים על פי שער המטבע : קבע את ערך הקבוע לפי צורכי החברה
  . בתאריך הכניסה למלאי או בתאריך החשבונית

 תיאור התהליך

 פתיחת תיק יבוא: 'שלב א

 תיקי יבואהיכנס למסך  .1

 .רשום את תאריך פתיחת התיק תאריך פתיחהבשדה  .2

 .בחר את הספק העיקרי של תיק היבוא ספקבשדה  .3

 . ת המטבע העיקרי בתיק היבואבחר א מטבעבשדה  .4

 .הזמנהרשום את מספר הזמנת הרכש בשדה , במידה ותיק היבוא מבוסס על הזמנת רכש אחת .5

 .בחר את שם חברת השילוח הרלוונטית חברת שילוחבשדה  .6

 . ניתן למלא פרטים אלו גם במועד מאוחר יותר. מלא את פרטי המשלוח הובלהבלשונית  .1

 . מוןיתאריך רשומון ימספר רשרטים בשדות מלא את הפ אסמכתאותבלשונית  .8

 . בחר את הסטטוס המתאים לשלב בו נמצא תיק היבוא סטטוסבשדה  .9
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 קישור חשבוניות לתיק יבוא: 'שלב ב

 :קישור חשבונית ספק לתיק יבוא בעת רישום החשבונית

  וא את מספר תיק היב יצוא/תיק יבואציין בעמודה , אסמכתאותבלשונית , חשבוניות ספקבמסך
 . המתאים

 :רישום החשבונית לאחרקישור חשבונית ספק לתיק יבוא 

 .חשבוניות לתיקי יבואהיכנס למסך  .1

 .שלוף את חשבונית הרכש שברצונך לקשר לתיק יבוא .2

 .תיק יבואציין מספר  .3

 .מון יבואירשציין מספר  .4

 .פירוט -בוניות לתיק יבוא חשהיכנס למסך הבן  .5

 . מתאימה לצרכיך( ארץבעמודה )ודא כי ארץ היבוא  .6

בשונה מאופן )אם ברצונך להגדיר חלוקת העמסה מיוחדת של פריט עלות בחשבונית ספציפית  .1
 :על המוצרים הנרכשים( ההעמסה ברירת המחדל שהוגדר בפרק תשתיות

תופיע רשימת . ידניות לתיק יבוא העמסותהיכנס למסך הנכד , מתוך פריט העלות הרצויה .ט
 .המוצרים הנרכשים מתוך חשבוניות שקושרו לתיק היבוא

 . טים  השונים"רשום את החלק היחסי מהעלות שיתווסף למק (יחס)העמסה בעמודה  .י

 חישוב העמסה בתיק יבוא: 'שלב ג

 .יבוא תיקיהיכנס למסך .  1

 .שלוף את תיק היבוא עבורו אתה מעוניין לחשב העמסה.  2

 .חישוב העמסה בתיק ייבואבהפעלה ישירה מהמסך הרץ את התוכנית .  3

לאחר כל קישור חשבונית נוספת לתיק )ניתן לבצע חישוב העמסה מספר פעמים לתיק יבוא : הערה
 (. היבוא

 סגירת תיק יבוא: 'שלב ד

  .אתיקי יבו היכנס למסך .8

 . סגוראתה מעוניין לאותו שלוף את תיק היבוא  .9

 .סגירת התיקבהפעלה ישירה ממסך האב הרץ את התוכנית  .11

 :הערות

  מתחשבת רק בתיקי יבוא סגורים התמחירתוכנית. 

 תוכנית התמחיר תחשב את עלויות המוצרים על סמך עלויות יבוא תקן , כל עוד תיק היבוא אינו סגור
 .שהוגדרו בפרק התשתיות

 העלות התמחירית של המוצרים , אם קושרה חשבונית נוספת לתיק יבוא לאחר הרצת התמחיר
 . תתעדכן בהתאם לחשבונית הנוספת רק לאחר הרצת תוכנית התמחיר שוב

  אם רוצים לקשר חשבונית נוספת לתיק יבוא סגור יש לבטל את סגירת תיק היבוא ולקשר את
לביטול סגירת תיק יבוא יש להיכנס למסך . היבוא שובלאחר הקישור יש לסגור את תיק . החשבונית
בהפעלה  ביטול סגירת תיק יבואלשלוף את תיק היבוא הרלוונטי ולהפעיל את התוכנית , תיק יבוא

 . ישירה מהמסך

 יש להיכנס לתיק היבוא ולבטל . ביטול חשבונית אשר קושרה לתיק יבוא אינו משפיע על תיק היבוא
 . לת או לקשר לתיק היבוא חשבונית זיכויאת קישור החשבונית המבוט

priority:priform@IMPFILEIV::.:tabula.ini:1
priority:priform@IMPFILES::.:tabula.ini:1
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 :תוצאות

  ניתן לראות את  חישוב העמסה לתיק ייבואבעקבות קישור חשבוניות לתיקי יבוא והרצת התוכנית
 העמסות בתיק יבואח "הרץ את הדו. העלויות בפועל של המוצרים שנרכשו תחת אותו תיק יבוא

 . תיקי יבואבהפעלה ישירה ממסך 

 תעמיס את העלויות  התמחירתוכנית , בוניות לתיק ייבוא וסגירת תיקי ייבואבעקבות קישור חש
העלות המחושבת תופיע במסך . ת על עלות המוצרים הנרכשים המקושרים לאותו תיק יבואיהנלוו

עלות התנועה תיכנס לחישוב . כעלות תנועת הכניסה של הפריט בשדה עלות לוג תנועות מלאי
 .יטהעלות בפועל הממוצעת של הפר
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 הגדרת מקשים – 5נספח 

 

 פונקציה מקש

Enter 
 ; בצע שאילתה

 עבור לשדה הבא

Ctrl+Enter פתח שורה חדשה 

Esc בטל/צא 

Shift הרחב שדה 

Tab עבור לשדה הבא 

Shift+Tab עבור לשדה הקודם 

Shift+ עבור ללשונית הבאה 

Shift+ עבור ללשונית הקודמת 

Alt+ עבור למסך הבן הבא 

Alt+  עבור למסך הבן הקודם 

PgUp מת/הרשומה הקודם/הדף 

PgDn ה/הרשומה הבא/הדף 

Home עבור לתו הראשון: מצב עריכה 
 בשדה

עמודה /עבור לשדה: מצב טיול
 נה/הראשון

Ctrl+Home רשומה הראשונה/עבור לשורה 

End עבור לתו האחרון : מצב עריכה
 בשדה

עמודה /עבור לשדה: מצב טיול 
 נה/האחרון

Ctrl+End רשומה האחרונה/עבור לשורה 

Ins החלפה/הכנסה 

Del מחיקת התו הנוכחי: מצב עדכון 

Ctrl+S  פותח הודעה עם קישור
 לרשומה

Ctrl+Z  בטל(Undo) 

Ctrl+Del מחק רשומה 

Backspace מחיקת התו הקודם 

בחר מספר פריטים עוקבים  +Shiftעכבר 
 מתוך רשימת הבחירה

בחר מספר פריטים שאינם  +Ctrlעכבר 
 עוקבים מרשימת הבחירה

 ערך ברירת מחדל: שדה ריק +
 הגדל ערך: שדה מלא

 שעה הבאים/תאריך

 ערך ברירת מחדל: שדה ריק -
 הקטן ערך: שדה מלא

 שעה הקודמים/תאריך

Ctrl+C העתק 

Ctrl+V הדבק 
 

 פונקציה מקש

F1 עזרה לשדה 

Ctrl+F1 עזרה למסך 

F2 עריכה/למצב טיו: מסך 
 פתח עיצוב תפריט: תפריט

Ctrl+F2 שנה כיוון כתיבה 

F3 חפש שנית 

Ctrl+F3 חפש 

F4 רשומה יחידה/תצוגת טבלה 

Ctrl+F4 פתח שורה חדשה 

F5 בחר מסך בן במצב עדכון 

Shift+F5 בחר מסך בן במצב שאילתה 

Ctrl+F5 בחר הפעלה ישירה 

F6 בחר ; הפעל מסך; חפש; בחר
 תאריך

Ctrl+F6  דלג על רשימת בחירה ועבור
 מיד לחיפוש

Shift+F6 פתח סייר 
פתח : ח"בקלט תאריך לדו
 תאריכון סטנדרטי

F7 נקה שורה 

F8 חזור והעתק ערך יעד 

Ctrl+F8 כ לעמודה"חשב סה 

F9 הדבק ערך 

Ctrl+F9 אחסן ערך 

F10 העתק שדה מהרשומה הקודמת 

F11 עבור למצב שאילתה 

Shift+F11 ולל שאילתותהרץ מח 

Ctrl+F11 רענון מסך 

F12  פתח מסך בן ברירת מחדל
 במצב עדכון

Ctrl+F12  פתח מסך בן ברירת מחדל
 במצב שאילתה

Ctrl+0 הרץ את שאילתת ברירת המחדל 

Ctrl+1...5 שאילתות מסך  5-הרץ עד ל
 שנשמרו

Alt+0...9 מקרואים  11-הרץ עד ל
 שנשמרו
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 תאריכון רגיל

 הפונקצי מקש

 (ימין) עבור יום אחד קדימה 

 (שמאל) עבור יום אחד אחורה 

 (מעלה) עבור שבוע אחד קדימה 

 (מטה) עבור שבוע אחד אחורה 

PgDn עבור חודש אחד קדימה 

PgUp עבור חודש אחד אחורה 

Enter בחר בתאריך המוצג 

Esc צא מהתאריכון 
 

 תאריכון עם שעה

 פונקציה מקש

 (מעלה) דקה אחת קדימה/ר שעהעבו 

 (מטה) דקה אחת אחורה/עבור שעה 

/ עבור לדקות/עבור לשעות 
 

 כפתור עכבר ימיני

 :קליק ימני :מציג

 בתפריט ראשי עזרה וכלי עיצוב

 בסרגל הפעלות ישירות עזרה

 בסרגל מסכי בן עזרה

 בשדה פעולות נוספות

 בכותרת שדה במסך טבלאי כ לעמודה"חשב סה

 Chooseבכפתור  סייר ממשק

 בכפתור תאריך תאריכון סטנדטי

 בכפתור נספח פעולות קובץ נוספות
 

 
 
 


