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 הפעלות ישירות  CTRL+F5י "כעת נדפיס את ההפקדה ע -

  
 להלן טופס 

 
 כעת נפקיד את ההמחאות  -

 ונפתח הפקדה נוספת לבנק  CTRL+ENTERנבצע  -

 נבחר קופת המחאות -
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 " תכולת קופה"  F5י "ניגש למסך בן ע -

 
 אשר פירעונם הגיע , נבצע סימון להמחאות רגילות  -

 
 נבדוק את סכום ההפקדה , נעלה למסך האב  -

 
 י הפעלה ישירה "כעת נסגור את ההפקדה ע -

 נוכל לראות את הפקודה , מערכת תקצה מספר קבוע  -
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 נציג טופס  -

 
 

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

 ( כך המחאות ירשמו להמחאות לגביה) חשוב לסמן הפקדה כדחויה , נפקיד את ההמחאות הדחויות  כעת -

 
 ונסמן את ההמחאות " תכולת הפקדה"ניגש למסך בן  -

 (נרשם לגביה) נסגור את המסמך וניגש לבדוק את הפקודה 

 

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

הפקדה נרשמה לחשבון , דחויות  Vי סימון "יה עיבפקודה השנ, בפקודה הראשונה נרשמו המחאות אל מול בנק ישירות  -

 המחאות לגביה
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 רכש – 5תרגיל 
 

 פתיחת ספקים .1

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

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

   ספקים<  -ספקים <  -רכש :ניגש לנתיב  -

 
 נזין את הפרטים הנדרשים  -

 
 ( צלילה לבן הראשון )  F12מסכי בן או  F5, " אנשי קשר"ניגש למסך בן  -

 
 ונזין פרטי איש קשר  F4נהפוך תצוגה ל  -

 "שם"שדות נפרדים אשר מתמזגים לשדה אחד  2משפחה זה /חשוב לשים לב ששם פרטי -

 
 "לחשבונית"ב Vונסמן " דגלים"ניגש ללשונית  -

 
 

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

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

  הפעלות ישירות CTRL+F5נעמוד על מספר הספק ונלחץ  -

 "הגדרות כספים לספק"נפעיל  -

 



62 

 

 

 כעת ניגש ללשונית  -

 
 "פרטים כלליים"ניגש ללשונית  -

 ונזין שוטף 

 

 512345698קבעו לו עוסק מורשה  .1.3

 נקבע עוסק מורשה  -

 

 .אם אין חשבון כזה פתחו אותו, הוצאות כלי נגינה –חשבון הוצאות קבוע לספק  ובעק .1.4

 נקבע חשבון הוצאות בלשונית  -

 
ונבצע הקמה לחשבון רצוי  F6+F6י "נצלול למסך חשבונות ע, מכוון שאין חשבון כזה  -
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 F8כדי לשייך את חשבון הזה לספק נלחץ על  -

 להלן 

 
 .מערכת תציב אוטומטית חשבון קניות המשויך ( ט שהוא "לכל מק) כל חשבון שנקלוט : הערה 

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

6853215 . 

במידה ומקימים , על ספק הקודם במסך ספקים  CTRL+ENTERניתן לבצע ) נפתח ספק חדש להלן  -

 ( ספקים אחד אחרי השני 

 

 512369235קבעו לו עוסק מורשה  .1.6

 (  CTRL+F5) ניגש להגדרות כספים לספק  -

 

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

 "חשבונית ספק"נבחר בלשונית  -

 את סוג תנועה המבוקש 

 

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

 "ניכוי מס במקור"ונקע תאריך בלשונית  0נזין  -

 

 . אם אין חשבון כזה פתחו אחד. הגדירו את חשבון ההוצאות של הספק כעלויות יבוא .1.9

 "חשבונית ספק" ניגש ללשונית -

 ונשייך חשבון רצוי 



64 

 

 

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

 .  עיגול בחשבונית וקבעו שחשבון ההקניות שלו הוא הוצאות מכלי נגינה

 חדש נפתח ספק  -

 

 .מטבע ונבחר ( הפעלות ישירות  CTRL+F5י "ע) ניגש להגדרות כספים לספקים  -

 ניתן לראות שמטבע לא קיים ברשימה 

 להדביקו לספק  F8י "לשלוף מטבע רצוי וע,  F6+F6ניתן לצלול 

 
 להלן 

 
 

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

 "חשבונית ספק"בלשונית " תשלום בהעברה בנקאית" Vנסמן  -

 
 

 בון בנק אליו תתבצע העברהחשוב שלספק יהיה מוגדר פרטי חש :הערה 
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 :קליטת חשבוניות ספקים .2

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

 חשבוניות ספק <  -חשבוניות ספק <  -חשבוניות רכש <  -( כספים) רכש <  -כספים:ניגש בנתיב  -

 
מערכת תבצע .נקלוט דרך חשבוניות ספק , בלת סחורה במחסנים  מלאי ולא מתבצעת ק/במידה ומדובר בטובין :הערה 

 .הכנסה למלאי וחיוב לספק במסמך אחד

 

 מסרה+ תאריך חשבונית , נבחר ספק  -

 Tמערכת תקצה מספר זמני לתעודה  -

 

 "פירוט-חשבונית ספק"ניגש ל -

 וכתיבת תאור המוצר F6י "ט רצוי ע"נחפש מק -

  
  F6+F6י "נוכל להקים אחד ע ,ט רצוי "במידה ואין מק -

 ,ט רצוי ותאור "נצלול לכרטיס פריט ונרשום מק -

 להלן -ומנוהל מלאי  Rנזין טיפוס  -

 
 

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

 . סגרו את החשבונית

 ניגש לחשבונית פרטים נוספים ונגדיר תנאי תשלום המבוקש -
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 ( CTRL+F5) י הפעלה ישירה "ת נסגור את החשבונית עכע

 
 להלן , ( תשלומים 1בגלל ) זכות ספק  1נוכל לראות שפקודה התפצלה ל -

 
 מערכת תקצה מספר קבוע  -

 נציג את ההדפסה של המסמך 

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

 .סגרו את החשבונית. שלום הם תנאי התשלום הרגילים שהוגדרו לספקתנאי הת

 נזין תאריך חשבונית ומספרה .מספק ספק  F10נעתיק ב. CTRL+ENTERנפתח חשבונית נוספת  -

 
 " פירוט -חשבונית ספק "ניגש למסך בן  -

 ( דרך מסך כרטיס פריט ,  F6+F6במידה ולא קיים נפתח ב) נחפש פריט רצוי 

 י הפעלה "כמות ומחיר ונסגור את החשבונית ענזין  -

 
 להלן מסמך 
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 :תיק יבוא .3

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

 תיקי יבוא <  -תיקי יבוא <  -( כספים ) רכש <  -כספים : נפתח תיק יבוא בנתיב  -

 
 מערכת תקצה מספר פנימי , נרשום תאריך פתיחת תיק  -

 אליו תיק משויך ,  נבחר ספק -

 
 פרטים / תנאי יבוא :  נזין פרטים נלווים  -

 פ ספק "מערכת תקצה מטבע ע -

 

 
 רשומון ' מס/ נרשום תאריך רשומון  -

 



69 

 

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

 . ומןסגרו את החשבונית ובחנו את תנועת הי. לירות שטרלינג כל אחת

 <  -חשבוניות ספק <  -חשבוניות רכש <  -( כספים ) רכש <  -כספים :נקלוט חשבונית ספק בנתיב  -

 
 נזין תאריך חשבונית ומספרה,  Tתן מספר מסמך זמני ימערכת ת, נבחר ספק  -

 
 נשייך תיק יבוא  -

 
 

 
 " חשבוניות ספק פירוט"נרד למסך בן  -

 יש לבסס חשבוניות על הזמנות רכש  ,במידה ויש הזמנת רכש : הערה 

 
 מחיר/ נזין כמות / ט "נבחר מק -

 

 ( CTRL+F5)י הפעלה ישירה "ע החשבוניתונסגור את , נבדוק סכום  -
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 יש לבדוק שנוצרה פקודת יומן , מערכת תקצה מספר קבוע  -

 
 ( CTRL+F5י הפעלה ישירה "ע) נוכל להציג את מסמך הקליטה  -

 "ית ספקהדפסת חשבונ"  

 

 להלן מסמך

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

 .מ"ללא מע. ₪ 1541

 נשייך תיק יבוא רלוונטי , באופן זהה נפתח חשבונית לספק  -

 "מ "סכום מע"ט "נבחר מק -
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 בשורה Vאין סימון  -מ  "ט מוגדר ללא מע"נוכל לראות שמערכת מזהה כי מק,  1נרשום כמות  -

 
 (  F4כדי לבצע זאת יותר קל נלחץ ) ניגש למלא פרטי רשומון בשורה  -

 
 ( CTRL+F5 -י הפעלה ישירה "ע) כעט נסגור את החשבונית  -

 מסמך הלהלן ,  

 
 

 .מ"ללא מע. ₪ 851ל "הובלות בחו .3.4

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

 נשייך תיק יבוא רלוונטי.הנלוות " חובה"יגש לבצע חשבונית בגין הוצאות כעט נ -

 .טים של המערכת "חשוב להשתמש במק :הערה 

 .מ "במע Vט בגין הובלה ומערכת אוטומטית מורידה סימון "נוכל לראות שקיים מק
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 להלן , ט נוסף "נזין מק -

 
 

 ט מציבה דגל "מ ובהתאם למק"מערכת מזהה סימוני מע -

 
 כעט נסגור את החשבונית  -

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

 . 2/3מ "תחייב מע

 לפי נהלי החברה , או לפי כרטיס קופה קטנה ( 'חברת דלק וכו/פז) את ההוצאה נוכל לקלוט לספק המוכר  -

 יש להגדיר את הכרטיס כספק , קופה קטנה " לספק"כדי שנוכל לקלוט  -

 ניגש למסך ספקים ונקיש את הכרטיס  -

 
 כך נובל לקלוט חשבוניות לקופה ולשלם ממנה  -

 כמובן שספק זה שווה לספק מזדמן ובהתאם לכך יש להגדיר הגדרות כספים לספק -
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 2/1ונשנה סוג תנועה ל" פרטים נוספים -חשבונית "כעט ניגש למסך בן  -

 
 כללי ונשנה תאור ט "נבחר מק -

 
 בדגלים  Vסימוני  2מ מהשורה המוצגת יש לבצע "מע 2/1כדי שמערכת תדע לחשב  -

 מ חריג"מ ומע"מע

 
 מ"מע 2/1כעט נסגור את התעודה וניגש לפקודה לבצע בדיקת רישום  -

 במסך האב וללחוץ על זכוכית המגדלת " תנועה' מס"יש למצוא שדה  -

 
 להלן תנועה  -

 
 .הוציאו דוח סיכום תיק. מסות בתיק יבוא וסגרו את התיקבצעו הע .3.1

 ניגש לתיק שלנו בנתיב  -
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 נאתר את התיק ונוכל לראות את החשבוניות שלנו  -

 
 

 "חישוב העמסה"כעט נלחץ על ההפעלה  -

 
 "סגירת תיק"כעט נלחץ על הפעולה  -

 
 ( CTRL+F5 -הפעלות ישירות  )נוכל להפיק דוחות העמסה לעיון מסרגל העליון בתיקי יבוא  -

 סיכום תיק יבוא 

 
 העמסות בתיק יבוא 

 
 .טים של המערכת "פ מק"כדי לראות את ההעמסות חובה לקלוט את ההוצאות ע :הערה
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 (לא מומלץ) שיוך תיק יבוא לאחר סגירת החשבונית  -

 ניתן לבצע זאת בנתיב , במידה ובעת קליטת החשבוניות שכחנו לשייך תיק 

 
 חשבונית ונשייך אליה תיק /מסך זה נבחר ספקב -

 
 :תשלומים לספקים .4

לום אחרון של תשבצעו תשלום בהמחאה לספק כלי זמר בארבעה תשלומים שווים ו .4.1

  . באמצעות הכנת  תשלומים אוטומטית₪  511

 .סגרו את ההמחאות .4.2

 ניגש למסך הכנות תשלומים בהמחאות  -

 
 ונסמן חשבונית לתשלום  ק המחאה נבחר בנק ממנו תונפ, נבחר ספק רצוי -

 "פירעון.ת"נרשום מה תאריך ההמחאה בשדה  -

 

 .נרשום מספרה לפני סגירת המסמך , במידה ואנו רושמים המחאה קיימת  -

 

 בעת הפעלת הדפסה נקצה מספר להמחאה. לא נרשום את המספר , במידה ואנו נדפיס המחאה אוטומטית  -

 להלן , ( CTRL+F5) הפעלה ישירה  -האב הדפסת המחאות מתבצעת ממסך  -
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 כדי להפעיל הדפסה יש לבצע הגדרות מתאימות לסוג הדפסה : הערה 

 להלן , נציג הוראת תשלום  -

 

 מסמך

 

 להלן , באופן הזה נכין את כל ההמחאות  -
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 כדי להכין תשלומים באופן אוטומטי ניגש בנתיב  -

  
 הרצויות  זה נבצע סימון חשבוניותבמסך  -

 .נשלוף את הספק ואת החשבונית האחרונה  -

 "פיתול תשלומים"י עדכון במסך הבן "עח "ש 100נשלם ממנה רק  -

 

 ניגש להכנת תשלומים  -

 

 נבחר בנק ממנו נשלם ותאריך התשלום  -

 

 נבחר המחאה  -

 

 נבחר חישוב מטבע -


