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מבוא לתכנה
שימוש בלוח המקשים
כללי
לוח המקשים הנו האמצעי אשר בעזרתו אנו מזינים את הנתונים וההוראות השונות למחשב .לוח המקשים
מחולק לסוגי המקשים הבאים:
מקשים אלפא-נומריים
מקשים המסודרים במבנה מקביל לזה של מכונת כתיבה ,וכוללים אותיות ספרות וסימנים מיוחדים.
מקשים נומריים
מקשים הכוללים ספרות ומקשי > <+ו .<-> -מקשים אלה הם דו-תכליתיים ויכולים לשמש גם כמקשי חצים.
תפקודם תלוי במצבו של כפתור ה.NUMLOCK -
מקשים מיוחדים
מקשים אלה כוללים את מקשי הפונקציות המסומנים > <1Fעד > ,<10Fמקשי החצים ,מקשי  ,ועוד .מקשים
אלה מפוזרים במקומות שונים על פני לוח המקשים.
מקשים שימושיים לתכנית
בחלק מן המקשים שעל לוח המקשים נעשה שימוש קבוע לכל אורך התכנית .המקשים ממלאים אותה
הפונקציה בכל תכנית ותכנית .בזמן תכנון התכנה ,נעשו מרב המאמצים שניתן יהיה להפעיל את התכנית
מלוח המקשים הנומרי .ולכן ,מספר מקשים בלוח המקשים הנומרי עברו 'הסבה' על מנת להקל בהפעלת
התכנית.
להלן פרוט המקשים השונים אשר להם תפקידים מיוחדים:
מקש ][ESC
מקש זה משמש כמקש היחלצות .כללית ,ניתן לומר ,כי מקש זה תמיד לוקח אותנו צעד אחד אחורה מן
המקום בו אנו נמצאים כעת .בכל מצב ,כאשר נדמה כ התכנית תקועה או לא ידועה מה עלינו לעשות ,ניתן
לצאת שלב אחד אחורה בעזרת מקש .
מקש מבצע את הפעולות הבאות:
 .1בזמן קליטת נתונים ,הקשה על מקש זה גורמת תמיד לחזרה לשדה הקודם.
 2בזמן הדפסה )על מסך או מדפסת( ,הקשה על מסך זה גורמת להפסקת ההדפסה.
מקש ה[ENTER] -
מסיים הקשת נתון לשדה מסוים ועובר לשדה הבא.
מקש ] [TABאו מקש ] [+בלוח המקשים הימני
משמש להעתקת תוכן שדה קודם לשדה הנוכחי או להפעלת מהלך חיפוש באינדקסים השונים.
מקש ]*[ בלוח הנומריים
תפקידו מקביל לתפקיד של מקש הפונקציה  .F2זהו אחד המקשים החשובים ביותר בתוכנה .ראה תפקוד
מקש הפונקציה  F2בהמשך.
מקשי הפונקציות
למקשי הפונקציות תפקידים ספציפיים כפי שיפורטו להלן .לא כל מקשי הפונקציה פעילים כל הזמן .כאשר
מקישים על מקש פונקציה אשר אינו פעיל ,הדבר דומה להקשה על מקש ].[ESC
מקש ][F1
משמש להפעלת חלון עזרה בכל רגע נתון .חלון העזרה הנו רלוונטי לקטע התכנית שבו אנו נמצאים בזמן
ההקשה של מקש > .<1Fכאשר מוצג חלון העזרה ,הקשה נוספת על מקש > <1Fתגרום להדפסת החלון
במדפסת.
מקש ][F2או מקש ]*[ בלוח הנומריים
זהו אחד המקשים החשובים ביותר בתוכנית .מקש זה מאפשר כניסה לחלונות עזר רבים העוזרים בהפעלה
השוטפת של התכנית .כל שדה אשר משמאלו מופיע כפתור קטן עם חץ ירוק ,הנו שדה אשר יש לו חלון עזר.
כאמור ניתן להפעיל את חלון העזר על ידי לחיצה על העכבר עם הכפתור או מקש .F2
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מקש ][F5
מקש זה משמש להפעלת מחשבון העזר .ניתן להשתמש בו בכל מצב.
מקש ][F6
מקש זה מאפשר כניסה בכל מצב לתכנית עדכון מחירונים .המקש  <<Shift+F6מאפשר להיכנס למחירון
ספק  -ראה בהמשך.
מקש ][F7
זה מאפשר כניסה בכל מצב לתכנית עדכון אינדקס החשבונות .המקש מקש  <<Shift+F5מאפשר להיכנס
לאלפון חשבונות )ראה בהמשך(.
מקש ][F8
מקש זה מאפשר כניסה בכל מצב לתכנית עדכון קטלוג הפריטים.
מקש ][SHIFT+F6
מציג את מחירון הספק.
מקש ][SHIFT+F7
מציג כרטסת כללית של מספרי כלים.
מסכי עבודה לקליטת נתונים
מסך עבודה הנו מעין 'טופס' ,המצויר על המסך .באמצעות מסך זה קולטים את הנתונים לתכנית .ניתן להבחין
בשני סוגים של מסכי עבודה:
א .מסך הקולט נתון לוגי בשורה
מסך זה משמש לקליטה מסיבית של חומר .כל שורה במסך הנה יחידה לוגית .דוגמאות למסכים כאלו הנם
המסכים לקליטת יומן תנועות ,תנועות בנק וכו' .כאמור ,כל תנועה או כרטיס נקלטת בשורה המסך את
התנועות אחת .הדבר מקל בעבודה ,מכיוון שניתן לראות על המסך את התנועות הקודמות שנקלטו.
ב .מסך הקולט נתון לוגי על פני מסך שלם
מסכים אלו משמשים לקליטת יחידות לוגיות ,אשר להן הרבה מאד נתונים ואשר אי אפשר לקולטם בשורה
אחת .דוגמאות למסכים כאלו הנן מסכי חשבוניות ,קבלות ועוד .הנתונים נקלטים למסכים אלו על ידי שדות.
בכל מסך מספר שדות ,אשר על המפעיל למלא .ניתן לנוע קדימה ואחורה בין השדות על ידי הקשה על מקש
)לתנועה אחורה( מקש ו  -לתנועה קדימה.
בזמן קליטת השדות ,מבצעת התכנית בדיקות שלמות וסבירות של הנתונים המוקשים .אם נתון מסוים נמצא
שגוי ,תתריע התכנית על כך על ידי צפצוף ולא תאפשר את קליטת הנתון.
בשדות המחייבים שיוקשו בהם נתונים ,ואשר מתבצעת בהם בדיקת סבירות ,לא ניתן לדלג על ידי הקשה על
מקש אם הנתון שהוזן להם אינו נכון
הזנת נתונים לשדות
מיקום הסמן
לפני קליטת הנתונים בשדה ,ממוקם הסמן בצדו הימני של השדה .בשדות של סכומים ממוקם הסמן על
הנקודה העשרונית .תזוזת הסמן אם השדה מיועד לקליטת טקסט ,הסמן נע שמאלה לאחר כל תו שהוקלד
בשדות אחרים ,כל תו מוקלד נדחף שמאלה והסמן נשאר קבוע במקומו .בשדות המיועדים לקליטת סכומים,
כאשר רוצים להקיש על הנקודה העשרונית .הסמן יזוז ימינה וניתן יהיה לקלוט את האגורות.
תיקונים
אם הוקלד תו שגוי ,ניתן למחקו על ידי מקש  .כל הקשה מוחקת תו אחד.
סיום הזנת הנתון
עם סיום הקשת הנתון ,יש לומר למחשב על ידי הקשת ] .[ENTERאם בשדה הנוכחי קיים נתון שברצונך
להשאירו ללא שינוי ניתן לדלג על השדה על ידי הקשת על מקש ].[ENTER
סוג שדות
כאמור ,שדה הנו המקום בו אנו קולטים נתונים לתכנית .השדה מצוין על המסך על ידי 'הארה' על מקום
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קליטת הנתונים .השורה המוארת מציינת את אורכו של השדה הנקלט .בתחילת השדה נמצא קו מהבהב .זהו
הסמן המציין באיזה מקום בשדה אנו נמצאים.
כאמור ,קיימים מספר סוגי שדות לקליטת נתונים.
שדה לקליטת טקסט
בשדה זה ניתן להקיש את כל התווים .כללית ,הזנת הנתונים לשדה זה נעשית כמו בכתיבה רגילה .אם בזמן
הכניסה לשדה מצוי בו ערך מסוים ,הרי שערך זה יוצג בשדה ,והסמן ימצא תו אחד אחריו.
בתוך שדה טקסט ניתן לנוע ימינה ושמאלה על ידי מקשי החצים .אם רוצים להקיש ספרות ,יש לעשות זאת
על ידי הספרות בשורה העליונה של לוח המקשים או להקיש על כפתור ].[NUMLOCK
ניתן למחוק תווים בשדה טקסט על ידי מקש ] [DELאו מקש ].[BACKSPACE
אם רוצים 'לדחוף' את הטקסט הנכתב ,יש להקיש על מקש ] .[INSניתן יהיה להבחין בשינוי גודלו של הסמן.
לסיום מצב הדחיפה ,יש להקיש שנית על מקש ה [INS] -והסמן ידלג לסוף הטקסט המוקש .
שדה תאריך
בשדה זה ניתן לקלוט תאריכים בלבד .יש לקלוט את התאריך במבנה של  dd/mm/yyyyבמקומות מסוימים
קיימים תאריכים בהם אין להקיש את השנה )אז השדה יהיה במבנה של .(dd/mm
בשדה תאריך יש להקיש את הספרות בלבד .המחשב ידלג בעצמו על הקווים האלכסוניים .בשנה יש להקליד
רק את שתי הספרות הימניות .כלומר  2003יש להקליד  03בלבד.
המחשב בודק ,בזמן הקלדת הנתון ,אם התאריך שהוקלד הוא הגיוני .לא ניתן לצאת משדה תאריך כל עוד
התאריך בו אינו נכון .שדה מספרי
בשדה מספרי ניתן להקיש ספרות בלבד .שדות מסוימים מאפשרים הקשת סימן > <-בתחילת השדה )לציין
סכומים שליליים( .מספר שדות מאפשרים גם קליטת אותיות )למשל אסמכתא ומספר פריט(.
כל ספרה מוקלדת לשדה ,נדחפת שמאלה )כמו במחשבון כיס( .הסמן נשאר במקומו .אם רוצים להקיש
אגורות ,יש להקיש על מקש הנקודה ] .[.הסמן יזוז ימינה ואז ניתן יהיה להקיש את האגורות .ניתן למחוק תווים
בשדה מספרי על ידי מקש ] [DELומקש ].[BACKSPACE
כאשר בשדה מספרי קיים ערך כלשהו )ערך המחדל( ,הקשה על כל אחד ממקשי הספרות תגרום למחיקתו
של הערך הישן .אם רוצים לשמר את הערך הישן )לדוגמא ,רוצים לתקן את הספרה הימנית בלבד( ,יש
להקיש מיד עם הכניסה לשדה על מקש המחיקה.
שדה קוד אפיון
שדה זה הנו שדה מיוחד .ניתן להקיש בו שש ספרות בלבד .כל ספרה יכולה להיות בין  0ל .9 -מכיוון שלאפיון
יש מטרה אחת בלבד ,והיא לבצע חיתוכים על אינדקס החשבונות ואינדקס הפריטים ,הרי שלכל ספרה ניתן
ליחס משמעות מסוימת בהתאם לאופי הכרטיס.
על מנת שניתן יהיה לזכור מה משמעות כל ספרה ,ניתן להקיש על מקש ] [F2ולקבל טבלה בה ניתן להגדיר
את משמעותו של כל קוד .סה'כ ,קיימות שש טבלאות )אחת לכל ספרה(.
מסכי שליפת וחיתוך נתונים
מסכים אלו דומים למסכי העבודה לקליטת הנתונים ,אולם הנתונים המוקלדים אליהם אינם נשמרים כנתונים
במערכת ,אלא משמשים כפרמטרים הדפסת הדוחות.
גם למסכים אלו מוקלדים הנתונים בשדות .בד'כ ,הנתונים המצויים במסכים אלו הנם נתונים המשמשים
לתחימת דוחות כגון :מכרטיס עד כרטיס ,מתאריך עד תאריך וכו'.
תפריטונים
לעתים מתעורר הצורך לבחור במסכים אלה באחת מתוך שתים או שלוש אפשרויות .בחירה זו נעשית בעזרת
תפריטונים .תפריטון מורכב ממספר סעיפים ,אשר בצדם הימני מצויים סוגריים .דוגמא לתפריטון:
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) ( הדפסת כל החשבונות
) ( הדפסת חשבונות פעילים בלבד
) (Xהדפסת חשבונות בעלי יתרה בלבד
על המשתמש לבחור אחת מבין האפשרויות .הבחירה נעשית בעזרת מקשי החצים .כאשר הסימן מצוי מול
הסעיף הרצוי ,יש להקיש על מקש ].[ENTER
מסכי עזר )חלונות(
מסך עזר הנו מעין חלון הנפתח ע'מ לעזור למשתמש בפעולה מסוימת .מסך העזר נפתח תמיד כאשר מצויים
בשדה מסוים אשר לו מסך עזר.
המשתמש יודע ,מתי עומד לרשותו מסך העזר ,כאשר משמאל לשדה מצוי כפתור עם חץ ירוק.
תפקיד מסכי העזר הנו לעזור בבחירת הנתון להקלדה .לדוגמא ,תמיד כאשר המחשב מבקש מספר של
כרטיס חשבון מסוים ,הקשה על מקש ] [F2פותחת ,כחלון עזר ,את אינדקס החשבונות .ניתן לדפדף באינדקס
ולבחור את הכרטיס המתאים )ניתן גם להוסיפו כמובן( .כאשר חוזרים לשדה המקורי על ידי מקש ה] -
.[ESCמספר הכרטיס יועבר אוטומטית אל השדה .חלונות עזר נוספים משמשים לעדכון קטלוג פריטים,
טבלאות וקודים שונים ועוד.
מסכי עזרה
בכל מצב נתון ,ניתן להקיש על מקש ולקבל מסך עזרה רלוונטי לתכנית עמה אנו עובדים .כאשר מוצג מסך
העזרה ,ניתן לדפדף בעזרת מקשי החצים מעלה ומטה על פני הטקסט בחלון.

הצגת דוחות
רוב הדוחות ניתן להדפיס במדפסת או להציג על גבי המסך) .מלבד דוחות כגון מכתבים לחייבים שאין טעם
להציגם ע'ג המסך(.
הדפסת דוחות במדפסת.
כאשר בוחרים באפשרות ההדפסה למדפסת ,התכנית מציגה תיבת דו שיח ,תיבה זו מאפשרת:

א .לבחור את מטרת הדוח .הדוח יכול להישלח להדפסה ,כקובץ אקסל או להישלח כדואר אלקטרוני .ניתן
לשלוח את הדוח להדפסה ולקובץ אקסל או דוא'ל בו זמנית.
ב .לבחור את המדפסת בה יודפס הדוח ,באם רוצים לשלוח את הדוח בפקס ,יש לבחור את הפקס מבין
רשימת המדפסות.
ג .לעדכן את נתוני ההדפסה של המדפסת שבה בחרנו.
ד .לעדכן את נתוני ההדפסה של התכנית.
ה .לקבוע באם יודפס קובץ לוגו.
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הדפסת קובץ לוגו תעשה רק באם הוגדר קובץ כזה בתכניות שירות/עדכון נתוני הדפסה .בד'כ אם מדפיסים
על נייר עם לוגו מודפס מראש ,אין ברצוננו להדפיס את קובץ הלוגו אולם באם שולחים פקס ,אזי יש לסמן את
תיבת קובץ הלוגו .ו .הדפסה מודגשת ,לעיתים כאשר שולחים פקס ,המקבל מקבל את התוצאה בהדפסה
חיוורת .לכן ניתן להדגיש את ההדפסה כך שהתוצאה תהיה כהה יותר.
עקרונית ,קיימים שני סוגי דוחות ,דוחות המוגדרים ע'י המשתמש ואשר המשתמש יכול לקבוע את מבנה הדוח,
ודוחות קבועים אשר אינם ניתנים לשינוי .לפעמים הדוח מכיל מספר תווים רב ולכן טורי הדוח אינם יכולים
להכיל את רוחב הנתון המוצג בהם .במקרה כזה יכול המשתמש לנקוט באחת משתי אפשרויות.

א .ללחוץ על כפתור מאפייני ההדפסה ,לבחור את הגופן לדוח צר מרשימת הגופנים ואז להתאים לו גופן
שונה קטן יותר )למשל אהרוני(.
ב .ללחוץ על מאפייני המדפסת ולבחור שההדפסה תעשה לרוחב הדף במקום לאורכו.
הצגת דוחות למסך.
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הדוח מוצג למסך במעין טבלה דמוית מסך אקסל .את הדוח המוצג ניתן:
א .להעתיק לסלסלה ומשם להעתיקו לתכנה אחרת )למשל אקסל(
ב .שמירת הדוח כקובץ בדיסק על מנת שניתן יהיה להשתמש בו במועד מאוחר יותר
ג .הדפסת הדוח במדפסת.
ניתן לשנות את רוחב טורי הדוח ע'י הצבת סמן העכבר בחיבורי כותרות הטורים ,לחיצה על הכפתור השמאלי
ושינוי רוחב הטור .ניתן לסמן את הדוח המוצג .ניתן לסמן או את טורי הדוח או את שורות הדוח .הסימון נעשה
ע'י הקלדה עם העכבר על כותרת הדוח או על חלקה הימני של השורה .ניתן לסמן מספר שורות או טורים
רצופים ע'י לחיצה על מקש ה  SHIFTבזמן הקלדת העכבר .ניתן לסמן טורים או שורות לא רצופים ע'י לחיצה
על מקש  CTRLתוך כדי הקלדה עם העכבר.
באם רוצים להדפיס דוח שסומן ,התכנה שואלת באם ברצוננו להדפיס את כל הדוח או רק את החלקים
המסומנים .אפשרות ההדפסה החלקית יכולה לעזור לנו גם בהדפסת דוחות רחבים מדי .יש להציג תחילה את
הדוח על המסך ,לשנות את רוחב טורי הדוח לרוחב הרצוי ולסמן רק את הטורים שאותם רוצים להדפיס.

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/100.Htm

עמוד  1מתוך 11

אינדקס החשבונות
הקמת מערכת הנהלת חשבונות
הקמת המערכת מתייחסת ל -שלד נתונים .אותם נתונים שיש להגדיר פעם אחת בתחילת העבודה עם
התכנה .נתונים אלה כוללים את האינדקסים השונים )אינדקס חשבונות ,קודי מטבע ,קודי מאזן וכולי( וכן,
הגדרת נתוני המערכת נשמרים ומועברים משנה לשנה ולמעט עדכונים אין צורך לטפל בהם יותר .נקודה
לעידוד  -זהו השלב הקשה ביותר בעבודה .ברגע שמסיימים את הקמת האינדקסים וההגדרות השונות הדרך
סלולה להמשך עבודה קלה ומהירה.
על רגל אחת  -הנהלת חשבונות דו-צדדית
הנהלת חשבונות דו-צדדית מפרידה בין חשבונות מאזניים ותוצאתיים .החשבונות התוצאתיים  -חשבונות רווח
והפסד משקפים את תוצאות הפעילות העסקית  -הכנסות הוצאות ורווח ,החשבונות המאזניים מתייחסים
לרכוש החברה ולהתחייבויות החברה .החשבונות המאזניים כוללים:
 .1רכוש קבוע של החברה :ציוד ונכסים שונים.
 .2רכוש שוטף  -רכוש נזיל יחסית הניתן למימוש בקלות :מזומנים ,פיקדונות קצרי טווח ,סחורה .לקוחות ,אף
הם נחשבים כרכוש שוטף מכיוון שחובותיהם לעסק ימומשו בעתיד הקרוב לכסף נזיל.
 .3התחייבויות קבועות :הלוואות ארוכות טווח.
 .4התחייבויות שוטפות :מקורות מימון לטווח קצר  -אשראי בבנק .ספקים ,אף הם נחשבים כהתחייבות
שוטפת מכיוון שהאשראי הניתן לעסק הוא התחייבות העסק יפרע בעתיד הקרוב.
כל פעולה חשבונאית משמעותה העברת כסף או שווה-ערך כספי בין סעיפי הרכוש של החברה או ניצול
רכוש לצורך יצירת הכנסה או הוצאה.
לכל גורם כזה :הוצאה או הכנסה ,או כל אחד מהחשבונות המאזניים נפתח כרטיס חשבון .כל כרטיסי
החשבון ביחד מרכיבים את אינדקס החשבונות.
הקמת אינדקס חשבונות
כללי
אינדקס חשבונות כאמור הוא רשימת כל כרטיסי החשבון שיש לפתוח במערכת הנהלת החשבונות .רשימה זו
תכלול את :הלקוחות ,הספקים ,חשבונות הבנק ,קופות ,עובדים ,המוסדות השונים אתם עובדים )ביטוח
לאומי ,מס הכנסה ,חשבון מע'מ עסקאות ,מע'מ תשומות ,מע'מ חו"ז ,ניכוי במקור ע"י לקוחות ומספקים ,וכו'(,
סעיפי הכנסות ,סעיפי הוצאות .כל חשבון יקבל מספר חשבון ופרטים נוספים.
מבנה אינדקס החשבונות
לכל כרטיס חייב להיות מספר חשבון ייחודי ,זהו מספר הזיהוי של הכרטיס .כל התייחסות לכרטיס נעשית לפי
מספרו .ניתן לאתר כרטיס גם לפי שמו אולם האינדקס ממוין תמיד לפי מספרי כרטיסים בסדר עולה .בדוחות
השונים ניתן למיין את הכרטיסים בשיטה שונה .לכל חשבון יש לפרט נתונים נוספים  -שם החשבון ,קבוצת
מאזן ועוד.
פתיחת אינדקס החשבונות
ניתן להיכנס לאינדקס החשבונות בארבעה דרכים:
 .1ע'י הקשה על מקש ] [F7בכל מצב בתוכנית.
 .2ע"י הקשה על מקש ] [F2כאשר נמצאים בשדה מפתח חשבון )בהפקת מסמך כלשהו או רישום פקודות
יומן(.
 .3ע'י לחיצה על כפתור אינדקס החשבונות בתפריט הראשי
 ..4דרך תוכנית עדכון טבלאות בתוכניות שרות
הכניסה לאינדקס חשבונות דרך שלושת האפשרויות הראשונות מיועדת לצורך הוספת כרטיסי חשבון אחדים,
עדכון פרטי חשבון או איתור חשבונות ומצב חשבון .לצורך פתיחת קבוצה גדולה של כרטיסי חשבון מומלץ
להיכנס דרך תוכניות שרות לעדכון טבלאות התוכנית ולעדכון אינדקס החשבונות.
כאשר נכנסים לתכנית אינדקס החשבונות ,הכניסה נעשית למצב של דפדוף בכרטיסים ,כאשר כל כרטיס
מוצג בשורה אחת .היוצא מן הכלל הוא כאשר אינדקס החשבונות אין כלל כרטיסים .אז התכנית נכנסת מיד
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למצב של הוספת כרטיסים חדשים.

הדפדוף באינדקס החשבונות מתבצע בעזרת מקשי החצים או בעזרת לחיצה על העכבר על כפתורי החצים
הימניים .החץ העליון והתחתון משמשים לנוע שורה אחת מעלה/מטה בכל לחיצה .החצים האמצעיים
משמשים לנוע דף מעלה/מטה ואילו החצים הפנימיים משמים לגישה לשורה הראשונה או האחרונה בהתאם.
ניתן למיין את אינדקס החשבונות על פי מספר הכרטיס ,שם הכרטיס או קבוצת המאזן לה שייך הכרטיס.
המיון נעשה על ידי לחיצה על כותרת הטור אותו רוצים למיין) .טורים שבתחילת שמם יש את התו ]_[ הנם
טורים הניתנים למיון(.
האפשרויות הקיימות באינדקס החשבונות הנן:
בחירת כרטיס.
כאשר נכנסים לאינדקס כחלון עזר ,ורוצים לבחור כרטיס מסוים שמספרו יעבור לשדה ממנו נכנסנו לאינדקס.
יש להקליק הקלקה כפולה עם העכבר על הכרטיס הרצוי.

הוספת כרטיס חדש - .מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [INSERTאו כפתור
יש לעדכן את פרטי הכרטיס החדש )ראה בהמשך( .לא ניתן להוסיף כרטיס אשר מספרו קיים כבר באינדקס.

עדכון כרטיס קיים - .מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [ENTERאו כפתור
יש לעדכן את הפרטים בכרטיס הדורשים שינוי .על מנת ששינוי הפרטים יתפוס ,יש ללחוץ על כפתור האישור
לסיום.

מחיקת כרטיס קיים -.מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [DELETEאו כפתור
ניתן למחוק כרטיסים רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
א .לכרטיס אין יתרת פתיחה ואין שום תנועות חשבוניות במשך שנת הכספים.
ב .הנך המשתמש היחיד בתכנית וכל שאר התכניות סגורות.
ג .הכניסה לאינדקס החשבונות נעשתה דרך תכניות שירות/עדכון טבלאות התכנית/קבוצות מאזן.
אמצעי הזהירות האלו דרושים על מנת למנוע מצב בו יבוטל כרטיס לקוח למשל בזמן שמשתמש אחר מוציא
לו חשבונית או קבלה.

איתור כרטיס  -מתבצע על ידי לחיצה על מקש ] [+בלוח המקשים הנומרי או כפתור
כאשר נכנסים למצב איתור כרטיס ,יופי מעל הטור שבו האינדקס ממוין תיבת טקסט ,יש לרשום את מספר
הכרטיס או שמו אותו רוצים לאתר והכרטיס יוצג באינדקס.
בדרך כלל נעשה האיתור על פי שם הכרטיס .באם נכתוב את האות ]א[ ,יוצגו כל הכרטיסים המתחילים באות
א .אם נכתוב ]אד[ יוצגו כל הכרטיסים המתחילים באות אד וכו'.
בדרך כלל מספיק להקליד  3עד  4תווים על מנת להגיע לשם הרצוי.
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באם רוצים לאתר כרטיס על פי חלק משמו )למשל שם הכרטיס כהן משה ורוצים לאתר על פי השם משה,
אזי יש להשאיר בתו הראשון רווח ולאחר מכן להקליד את השם הרצוי ומקש ] [ENTERבמקרה שלפנינו יש
להקליד ]רווח[ ]משה[ ][ENTER

אתר כרטיס שנית -.מתבצע על לחיצה על מקש ] [F3או כפתור.
במידה ובצענו חיפוש של שם חלקי )ראה סעיף קודם( התכנה תמצא את השם הראשון העונה לקריטריון
החיפוש .על מנת להמשיך בחיפוש כדי למצוא את השם הבא ,יש להפעיל מקש או כפתור זה.
איתור כרטיס מפורט -.מתבצע על ידי לחיצה על כפתור
מאפשר איתור של כרטיס חשבון על ידי פרמטרים נוספים מלב ד שמו .ניתן לאתר כרטיס על פי מספר
טלפון ,מספר עוסק ,כתובת ישוב אפיון הכרטיס ואיש קשר.
סינון כרטיסים  - .מתבצע על ידי לחיצה על כפתור
הכרטיסים המוצגים באינדקס החשבונות הנם פונקציה של המקום בתכנה בה אנו נמצאים לפני הכניסה
לאינדקס .לדוגמא :אם נכנס לאינדקס מתוך תכנית חשבוניות ,נראה רק את כרטיסי הלקוחות ,אם נכנס
לאינדקס מתכנית קופה נראה רק את כרטיסי הקופה .סינון הכרטיסים מאפשר לנו לבחור אילו סוגי כרטיסים
יוצגו באינדקס.
העתק כרטיס מן הלוח -.מתבצע על ידי לחיצה על כפתור
מאפשר העתקה של כרטיסים מתוכנות אחרות .במידה ותכנה מסוימת מסוגלת להכניס את נתוני הכרטיס
לסלסילה ונתוני הכרטיס ידועים לנו וניתנים להגדרה ,הרי שניתן לקלוט את הכרטיס מבלי צורך להקליד
נתונים אלו .למשל קל מאד לקלוט נתונים מקובץ אקסל .ניתן גם "לייצא" כרטיס אל הסלסילה על מנת
שאפשר יהיה לקלוט אותו בתוכנות אחרות.
כאשר מגדירים את מבנה הכרטיס להעתקה או קליטה ,ישנם מספר שדות כגון יתרה ,מצטבר חובה ,מט'ח
וכד' .שדות אלו הנם שדות ליצוא בלבד ולא ניתן לקלטם לאינדקס החשבונות.
הערות כלליות וחיוג ללקוח -.מתבצע על ידי הקשה על מקש ] [F9או כפתור
אופציה זו מאפשרת:
א .רישום הערות שונות ללקוח .ניתן לגרום לכך שבזמן הוצאת מסמכים ללקוח מסוים" ,תקפוץ" ההערה
שרשמנו ללקוח זאת באם נרשם בתחילת ההערה את התווים ]!!![ .באם רוצים שרק חלק מן ההערות שרשמנו
יקפצו בזמן הפקת התעודה ,יש לתחום את המשפטים שברצוננו להראות גם על ידי סימני ]!!![
לדוגמא :ההערה לקוח זה הנו !!! לקוח נחמד!!! יגרום להקפצת המשפט ]לקוח נחמד[.
ב .אפשרות חיוג ללקוח על פי מספרי הטלפון הרשומים בכרטיסו .על מנת להשתמש באפשרות זו המחשב
חייב להיות מצויד במודם חיוג המחובר במקביל למכשיר הטלפון .ניתן לבצע גם חיוג מושהה אולם לצורך כן
יש צורך בתכנת התיזכורון אשר הנה חלק מתכנת ה"טלפונליסט".
עדכון מונים -.מתבצע על ידי לחיצה על כפתור
מאפשר לנו לקבוע מונה אוטומטי לספרור כרטיסי הלקוחות .יש לקבוע מספר כרטיס התחלתי ומקדם
העלאה .לדוגמא  :מספר כרטיס התחלתי הנו  2500ומקדם העלאה  .10כאשר נוסיף כרטיס חדש ,יש ללחוץ
בשדה מספר הכרטיס ] ,[F2המונה ייקח את מספר הכרטיס האחרון ) ,(2500יוסיף לו  10ולכן הכרטיס החדש
יהיה  .2510יש לשים לב שהמונה האוטומטי מתייחס רק לכרטיסי הלקוחות .בנוסף ,מאפשר סעיף זה לקבוע
מהו שדה המיון הראשוני של האינדקס .ניתן לקבוע באם בזמן הפעלת תכנית האינדקס ,האינדקס יהיה ממוין
על פי מספרי הכרטיסים או מיון שמי) .כמובן שניתן לשנות את מיון האינדקס בכל רגע על ידי לחיצה על
כותרת הטור אותו רוצים למיין(.
תנועות הנהלת חשבונות -.מתבצע על ידי הקשה על מקש ] [F2או לחיצה על כפתור
מאפשר לנו לראות את התנועות השייכות לכרטיס החשבון .ראה סעיף הרחבה  -צפייה בתנועות הכרטיס.

תנועות הגביה של הלקוח.
מאפשר לראות את החשבונות הפתוחים של הלקוח )חשבונות פתוחים פיזית אם פיפו( ,תנועות מתואמות או
לא מתואמות של הלקוח .כמו כן ניתן לראות גם הזמנות פתוחות ,תעודות משלוח פתוחות והזמנות פתוחות.
ראה הרחבה  -צפיה בנתוני הגביה
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תנועות המלאי של הלקוח/ספק -מתבצע על ידי הקשה על מקש ] [F4או לחיצה על כפתור
מפרט הכרטיס.
מאפשר הזנת נתונים לטבלת מפרט הכרטיס .את נתוני המפרט יש להגדיר בתוכנית מפרטים אשר בתוכניות
השירות
מאפשר לראות את כל תנועות המלאי של הלקוח או הספק .כאשר צופים בתנועות המלאי ,ניתן לדפדף בהם
בעזרת מקשי החצים .ניתן למיין את התנועות על ידי לחיצה על כותרת הטור אותו רוצים למיין )אסמכתא
תאריך וכד' .ניתן למיין רק את הטורים שבאות הראשונה של שמם מופיע קו תחתון(.
ניתן להגדיר את השדות אשר יוצגו ,את הסדר בהם יוצגו ואת רוחב השדות ,זאת ,על ידי לחיצה על הכפתור
הראשון מימין בסרגל הכלים.
ניתן להדפיס את הכרטיס .זאת על ידי לחיצה על כפתור המדפסת בסרגל הכלים .ניתן להדפיס את כל
תנועות הכרטיס או ניתן לחתוך אותם לפריט או קבוצת פריטים מסוימת .כמו כן ניתן להגביל את ההדפסה
לחתך תאריכים מסוים.
כאשר נמצאים בתנועת מלאי מסוימת ,ניתן להציג את מסמך המקור אשר יצר את אותה התנועה ,זאת על ידי
הקשה על מקש ] [ENTERאו לחיצה על הכפתור האמצעי בסרגל הכלים.

הנתונים אותם יש למלא בכרטיס חשבון

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/101.Htm

עמוד  5מתוך 11

 .1מספר הכרטיס
זהו מספר הזיהוי של הכרטיס .מספר הכרטיס הנו מספר ייחודי .כלומר ,לא ניתן לתת מספרים זהים לשני
כרטיסים .מספר כרטיס הנו הנתון היחיד בכרטיס ,שלא ניתן לשנותו ,והוא נשאר קבוע .אם טעינו במספר
מסוים יש לבטל את הכרטיס ולפתחו מחדש .מספר הכרטיס יכול להכיל ספרות בלבד וגדלו המכסימלי
.999999
לפני שבונים את אינדקס החשבונות ,יש לתכנן את מבנה האינדקס .רצוי לקבץ את כל הכרטיסים בעלי אותו
האופי לקבוצות מספרים דומים ,למשל:
כרטיסי לקוחות יהיו ממספר  2000עד .2999
כרטיסי ספקים מ 3000 -עד  3999וכו'.
רצוי להתייעץ עם רואה החשבון של החברה לפני הקמת אינדקס החשבונות.
 .2שם הכרטיס
יש לתת את שם הכרטיס .ניתן להקיש בשדה זה עד  25תווים.
 .3סוג הכרטיס
שדה זה מציין אם הכרטיס הנו כרטיס ספק ,בנק ,וכו' .ניתן להגדיר בשדה זה רק סוגי הכרטיסים המוכרים ע"י
התוכנה .על מנת לדעת איזה כרטיסים מוכרים ע"י התוכנה ,פתח את רשימת הסוגים האפשרית.
חשוב להקפיד לתת לכרטיס את הסוג הנכון .התוכנה משתמשת בנתון זה ,כאשר היא מפיקה דוחות שונים.
)למשל  -דוחות גבייה( .אם אינך יודע לאיזה סוג כרטיס מסוים שייך ,יש להגדירו ככרטיס סוג  10או 20
)כרטיס מאזני אקטיב או פסיב(.
 .4קוד המטבע של הכרטיס
אם הנך מנהל התחשבנות במט"ח ,יש להגדיר לכל כרטיס קוד מטבע .קוד מטבע הנו ספרה מ 1 -עד  .18כל
ספרה מציינת מטבע מסוים המוגדר ע"י המשתמש .כדי לראות את טבלת המטבעות ולהגדירן ,הקש על מקש
 .[[F2בכרטיס אשר מנוהל בשקלים בלבד ,יש להשאיר את קוד המט"ח כ .0 -בעת רישום פקודות יומן ניתן
לבצע שיערוך .השערוך יתבצע בהתאם לקוד המטבע של הכרטיס.
 .5עדכון קבוצות מאזן
כרטיס החשבונות השונים ממלאים תפקידים שונים במערכת הנהלת החשבונות ויש לארגן אותם על פי סדר
שיטתי כלשהו .את הצורך בסדר זה מתמלאים ע"י הנתונים של סוג הכרטיס וקבוצת מאזן .בפתיחת כרטיס
חשבון יש לרשום לכל כרטיס חשבון את קוד קבוצת המאזן שלו .קבוצת מאזן כוללת את קבוצת חשבונות
בעלת מכנה משותף כלשהו .רוב הדוחות ממוינים לפי קוד המאזן כך שמתקבל דוח מסודר ,הדוח יכלול
סיכומים לפי הקבוצות.
קבוצת המאזן מיוצגת עי קוד מספרי.
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דוגמה לארגון קבוצות מאזן:
ניתן להתייחס לקבוצת על ,הכוללת בתוכה כמה תת-קבוצות לדוגמה:
שם כותרת
לקוחות

מ מס פ ר ע ד מ ס פ ר ק ו ד
100

400

1

לקוחות סוכן 100 1

100

1

לקוחות סוכן 200 2

200

1

לקוחות סוכן 300 3

300

1

לקוחות סוכן 400 4

400

1

בהפקת דוח יוצגו נתוני הלקוחות בצורה זו:
שם החשבון

קבוצת מאזן יתרה

לקוחות
לקוחות סוכן 1

100

משה זוכמיר

100

ח 15,915.00

דניאלה יפה

100

ח 5,233.00

הנעל בע"מ

100

ח 23,000.00

סה"כ לקוחות סוכן 100 1

ח 44,138.00

לקוחות סוכן 2

200

ברוך המבורך

100

ח 4,968.00

במברגר בע"מ

100

ח 31,000.00

מרגריטה

100

ח 3,000.00

סה"כ לקוחות סוכן 200 2
לקוחות סוכן 3

ח 38,973.00

300

סה"כ לקוחות סוכן 300 3
סה"כ לקוחות

ח 83,111.00

 .6ח-ן מרכז.
שדה מציין את מספר החשבון המרכז של הכרטיס .לדוגמא ,אם הכרטיס הנו כרטיס של חנות השייכת לרשת
מסוימת ,הרי החשבון המרכז יהיה הכרטיס הראשי של הרשת.
 .7קוד אפיון
נתון זה מאפשר לאפיין את כרטיסי האינדקס ומאוחר יותר לבצע בהם חיתוכים שונים .קוד האפיון מכיל שש )
 (6ספרות .לכל ספרה יכולה להיות משמעות משלה .משמעות זו נקבעת ע"י המשתמש .כדי לזכור מהי
המשמעות שניתנה לכל ספרה ,מאפשרת התכנית קיום טבלה לכל ספרה ,אשר בה רשומה משמעות
הספרה ,כפי שהוגדרה ע'י המשתמש .ניתן להגיע לטבלה זו ע'י הקשה על מקש ] .[F2לדוגמא ,נניח שרוצים
לחלק את הלקוחות לאזורי הארץ השונים .נחליט שהספרה האחראית על כך הנה הספרה השלישית בקוד
האפיון .ניתן משמעות בטבלה לכל מספר בספרה זו .מספר  - 1גליל ,מספר  - 2חיפה והקריות ,מספר - 3
חדרה צפונה ,מספר  - 4תל אביב עד חדרה וכו' .כאשר נרצה הדפסה של כל הלקוחות הצפוניים למשל,
נבקש הדפסה שתחל מקוד אפיון  0-0-1-0-00עד לקוד אפיון .9-9-3-9-99
 .8סיווג הכרטיס.
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קביעת סיווג לכרטיס מונעת ממשתמשים אשר הסיווג שלהם )כפי שנקבע במערכת קביעת הסיסמאות( נמוך
מסיווג הכרטיס לראות את יתרת הכרטיס ואת תנועותיו.
 .9כתובת וטלפון
יש לעדכן את הכתובת ,מספרי הטלפון ומיהו האיש קשר .בקלות כפולה שולפת נתונים אלה אוטומטית
בהפקת כל מסמך .כמו כן ,ניתן להפיק על בסיס נתונים אלו מדבקות דואר למשלוח מכתבים ,לשל נתונים
אלה בשליחת מכתב ולהפיק רשימת כתובות וטלפונים של לקוחות וספקים .לפיכך ,רצוי שפרטים אלו יהיו
מלאים.
 .10איש קשר.
זהו איש הקשר של הכרטיס .באם נמלא ערך בשדה זה ,הערך יועבר אוטומטית לחשבונית ויופיע תחת הסעיף
'עבור.':
הפרטים המצוינים מ  1עד  10מופיעים בתווית 'כללי' ,פרטים נוספים קיימים תחת התווית 'פרטי
לקוח ספק' והם:
 .11מספר סוכן.
הסוכן אליו משויך הלקוח/ספק
 .12מחירון
נתון זה מציין אם ללקוח מסוים משויך מחירון מסוים .אם כן ,הרי בעת הפקת חשבונית ,המחשב ישלוף
אוטומטית את המחירון ללקוח אשר בעבורו מופקת התעודה.
 .13אחוז הנחה
מציין את אחוז ההנחה הגלובלית שיש ללקוח .בזמן הפקת החשבונית ,נתון יישלף ויחושב בחישוב החשבון.
 .14ימי אשראי
מציין את ימי האשראי שיש ללקוח בעסק .כאשר מפיקים חשבונית ,לדוגמא ,משמש נתון זה לחישוב תאריך
הפירעון של החשבונית .אם האשראי שנותנים ללקוח הוא אשראי שוטף  +ימים ,הרי יש לציין על ידי לחיצה
על הכפתור הצמוד כך שיראה ] .[+למשל אשראי שוטף  30 +יום יצוין.30+ :
 .15תקרת אשראי
הנתון מציין את תקרת האשראי הרגלה שיש ללקוח .מלבד השימוש בנתון זה כנתון אינפורמטיבי )ניתן
להשוות בין נתון זה ויתרת הכרטיס בעת הפקת חשבונית ,למשל( .נתון זה משמש לחישוב ריבית בתוכנת
חישובי ריבית .כמו כן ניתן לקבל התרעה בזמן הפקת מסמכים כי הלקוח חרג ממסגרת האשראי שלו.
סוג הלקוח.
מציין באם הלקוח הנו מזומן/רגיל/או הוראת קבע .הנתון משמש להפקת חשבונות וחיובים אוטומטים
ללקוחות.
 .17בנק סניף ומספר חשבון.
משמשים עבור תכנית לגביה בהוראות קבע .כמו כן ,ערכים שנגדיר בשדות אלו יופיעו בזמן הפקת קבלות
ויחסכו זמן הקלדה.
 .18יום פירעון וסעיף חיוב.
משמשים להפקת חשבוניות אוטומטיות .יום פירעון קובע את היום בחודש בו תופק החשבונית וסעיף החיוב
קובע את מהות וסכום החיוב.
 .19כרטיס אשראי.
משמש גם הוא לגביה בהוראות קבע.
 .20אחוז ניכוי במקור ,תאריך אישור ,סוג העסק ופקיד שומה
נתונים אלה יש למלא בכרטיסי הספקים .הם מציינים את אחוז הניכוי במקור אותו אנו חייבים לנכות מן הספק
ואת תאריך בו מסתיים אישור הניכויים של הספק.
נעילת שדות.
באם ישנם שדות לא שימושיים ,ניתן לנעול אותם על ידי שנשים את מצביע העכבר על השדה הרצוי ,נלחץ על
הכפתור הימני ונבחר באפשרות נעילת השדה .באותו האופן ניתן לשחרר שדה שכבר נעלנו.
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כאמור ,ניתן לצפות בתנועות כרטיס מסוים כאשר נמצאים על הכרטיס הרצוי ולוחצים על מקש ] .[F2כאשר
נכנסים לצפייה בתנועות הכרטיס ,המחשב מציג את התנועות האחרונות בכרטיס .ניתן לדפדף בתנועות
הכרטיס בעזרת מקשי החצים או פס הגלילה המצוי בימין המסך.
ניתן למיין את תנועות הכרטיס על פי תאריכים  ,אסמכתאות וכד' .המיון נעשה על ידי לחיצה עם העכבר על
כותרת הטור אותו רוצים למיין .ניתן למיין רק את הטורים שתחת האות הראשונה בשמם מופיע קו תחתון .על
מנת שנדע איזה טור הנו הטור הממוין ,תוצג כותרתו בצבע כחול.
ניתן להדפיס את הכרטיס במדפסת על ידי לחיצה על כפתור ההדפסה הכפתור השמאלי בסרגל הכלים(.
ניתן להדפיס את כל הכרטיס או חתך תאריכים להדפסה .במידה ומדפיסים כרטיס מתאריך מסוים ,הרי כל
התנועות בכרטיס שהתאריך שלהם לפני אותו תאריך ,יופיעו בכרטיס כיתרת פתיחה.
המשתמש יכול להגדיר את מבנה הכרטיס המוצג על המסך או מודפס במדפסת .ההגדרה נעשית על ידי
לחיצה על הכפתור הימני בסרגל הכלים( .יש לסמן שדות אשר רוצים להציג ולבטל סימון של שדות שאין
ברצוננו להציג .ניתן לשנות את רוחב השדה על ידי שינוי מספר התווים המוגדרים לשדה .יש לשים לב שבאם
מגדירים מבנה להדפסה ,שרוחב הכרטיס לא יהיה רחב מדי אחרת לא יראו כל הנתונים הדף.
כאשר צופים בתנועה מסוימת ,ניתן להציג את המסמך שיצר את התנועה )במידה וקיים כזה( .את המסמך
ניתן להציג על ידי הקשה על מקש ] [ENTERאו לחיצה על הכפתור השני מצד ימין בסרגל הכלים .כל מסמך
מקור יוצג ניתן לשלוח להדפסה על ידי לחיצה על מקש ההדפסה .כאשר מציגים מסך מסוג חשבונית ,ניתן
לבחור את מבנה ההדפסה של המסמך על ידי לחיצה על הכפתור האמצעי בסרגל הכלים .באם רוצים לצפות
בפרטי תנועה של שורה מסוימת בחשבונית ,יש ללחוץ על הכפתור הימני בסרגל הכלים.
ניתן לתקן פרטים מסוימים בתנועה .יש לעשות זאת על ידי לחיצה על הכפתור השני משמאל בסרגל הכלים.
הנתונים שניתן לתקן בתנועה חשבונית הנם אסמכתאות ,תאריך ערך ,פרטים ,קוד מיון וחשבון נגדי .כל שינוי
שנעשה בתנועה מסוימת נרשם בקובץ שינויים ,ניתן להדפיס את השינויים שנעשו בתנועות ,זאת על מנת
לעמוד בדרישות הוראות ניהול ספרים.
הצמדת מסמכי המקור לתנועות הנה'ח

מסמכי מקור  -הכוונה למסמכים חיצוניים אשר לא מופקים על ידי התוכנה כגון חשבוניות ספקים ,חשבונות
חשמל ועירייה ,תלושי שכר וכדומה.
ניתן להצמיד לכל תנועה את מסמך המקור שלה )בד"כ צילום של המסמך( ,על מנת להצמיד את מסמך
המקור לתנועת הנהלת החשבונות ,יש לסמן את התנועה הרצויה וללחוץ על הכפתור השמאלי בסרגל הכלים.
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באם לתנועה כבר שויך מסמך מקור ,המסמך יוצג .באם לא ,אזי באם המסמך קיים על הדיסק יש ללחוץ על
הכפתור השני משמאל בסרגל )יבא מסמך מקובץ( .המסמך יכול להיות קובץ תמונה ,גיליון אקסל ,מסמך וורד
וכד'.
באם המסמך אינו קיים על הדיסק ולמחשב מחובר סורק ,ניתן לסרוק את המסמך על ידי לחיצה על הכפתור
השמאלי בסרגל .עם סיום הסריקה ישויך המסמך הנסרק ישירות לתנועת הנהלת החשבונות.
הזרקת תנועות.
ניתן "להזריק" תנועת הנהלת חשבונות אשר תרשם מיד בכרטיס ללא צורך במהלך עדכון .תנועה זו נרשמת
במאגר התנועות האוטומטיות .הזרקת תנועה נעשית על ידי לחיצה על המקש האמצעי בסרגל הכלים )שלישי
מימין או משמאל( .כאשר מבצעים הזרקת תנועה ,התנועה תופיע בכרטיס החשבון מיד עם סיום הפעולה.
על מנת לשמור על איזון המערכת ,ניתן להזריק רק תנועות מסוג  3עד  .7לא ניתן להזריק תנועות חד צדדיות
מסוג חובה או זכות או יתרות פתיחה.

יש לעדכן את השדות הבאים.
 .1סוג התנועה .יכול להיות:
א - 3 .תנועת חובה/זכות
ב - 4 .חשבונית לקוח
ג -5 .חשבונית ספק
ד - 6 .תשלום ללקוח
ה - 7 .תשלום לספק.
 .2חשבון חובה  .בשדה זה יש לעדכן את חשבון החובה בדרך כלל חשבון החובה נקבע על פי סוג התנועה
כדלקמן.
חובה/זכות  -על פי החלטת המפעיל
חשבונית לקוח  -מספר הלקוח
חשבונית ספק  -מספר חשבון ההוצאות
תשלום מלקוח  -מספר חשבון הקופה
תשלום לספק מספר כרטיס הספק.
 .3חשבון זכות  .בשדה זה יש לעדכן את חשבון הזכות בדרך כלל חשבון הזכות נקבע על פי סוג התנועה
כדלקמן.
חובה/זכות  -על פי החלטת המפעיל
חשבונית לקוח  -כרטיס ההכנסות
חשבונית ספק  -מספר הספק
תשלום מלקוח  -מספר הלקוח
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תשלום לספק מספר כרטיס הבנק
 .4חשבון נוסף .בשדה יש לעדכן חשבון נוסף בהתאם לסוג התנועה כדלקמן
חשבונית לקוח  -מע'מ עיסקאות
חשבונית ספק  -מע'מ תשומות
תשלום ללקוח  -ניכוי במקור לקוחות
תשלום לספק  -ניכוי במקור ספקים.
חובה לציין את כרטיסי הניכוי גם אם סכום הניכוי הנו 0
 .5תאריך הביצוע  .זה התאריך בו התבצעה התנועה .לפעמים קוראים לתאריך זה גם תאריך אסמכתא.
תאריך זה הנו התאריך הקובע במערכת לגבי דוחות מע'מ ,ניכוי במקור ועוד.
 .6אסמכתא ראשונה  -בדרך כלל מספר המסמך שגרם לתנועה )חשבונית ,קבלה ,שיק וכד'(.
 .7תאריך הערך - .בדרך כלל זה תאריך התשלום של החשבונית או תאריכי פירעון של שיקים .תאריך זה
משמש דוחות כגון תזרים מזומנים או דוחות גביה .אין לו שום השפעה על דוחות כגון דוחות מע'מ או ניכוי
במקור.
 .8אסמכתא שניה  -ניתן לרשום פה מספר שיק או כל אסמכתא שהיא היכולה לעזור לנו בשלב מאוחר
יותר.
 .9קוד מיון .זה מספר בן שתי ספרות מ  1עד  .99מספר זה יכול לשמש אותנו על מנת לקבל אינפורמציה
חלקית מן הכרטיס .לדוגמא :בכרטיס הוצאות רכב ניתן לרשום הוצאות דלק כקוד  ,2תיקונים כקוד  ,3ביטוח
 4וכד' .בשלב מאוחר יותר ,ניתן להדפיס את הכרטיס ממוין על פי קודי המיון כאשר לכל קוד מיון סיכום
ביניים ,כל שניתן יהיה לדעת מה היו הוצאות הדלק ,התיקונים והביטוח בכרטיס מסויים.
 .10פרטים  -שדה אינפורמטיבי המתאר את מהות התנועה )קבלה/חשבונית ועוד( .לשדה זה יש חלון עזר
)נפתח על ידי הקשת  (F2אשר מאפשר הגדרת פרטים שכיחים .ניתן לבחור את הפרטים השכיחים מן הטבלה
על מנת לחסוך בהקלדה.
 .11סכום התנועה .בשדה זה יש להקליד את סכום הברוטו של התנועה )למשל בחשבונית יש להקליד את
הסכום כולל המע'מ(.
 .12סכום נוסף .בשדה זה יש להקליד את הסכום הנוסף .סכום זה תלוי בסוג התנועה כדלקמן:
תנועת חובה/זכות  -אין סכום נוסף
חשבונית לקוח  -סכום מע'מ עסקאות
חשבונית ספק  -סכום מע'מ תשומות.
תשלום מלקוח  -סכום הניכוי אם יש
תשלום לספק  -סכום הניכוי אם יש.
בדרך כלל התכנה מחשבת את הסכום הנוסף ויש רק צורך לבדוק אותו מול המסמך המקורי .בתנועות של
ניכוי במקור ,מחושב הניכוי על פי האחוזים המוגדרים בכרטיס הספק.
על מנת לקלוט את התנועה ,יש ללחוץ על כפתור האישור .כאמור ,התנועה נקלטת מידית לכרטיס החשבון
וניתן לראותה מיד.
הערה חשובה.
כאשר מקלידים תנועות תיקון לתנועה שגויה ,יש להקפיד כי נתוני התנועה מוזנים בדיוק כפי שהייתה התנועה
המקורית .התיקון נעשה על ידי רישום הסכומים במינוס )סטורנו( .יש להקפיד כי תאריכי הרישום והערך של
התנועה זהים לתאריכי התנועה המקורית .מאוד לא מומלץ לתקן תנועות על ידי הפיכת חשבונות החובה
והזכות.

צפייה בנתוני הגביה.
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סרגל הכלים במסך הגביה בנו מכפתורים בעלי שני מצבים )לחוץ ולא לחוץ( .כאשר לוחצים על כפתור מסוים,
התוכנה זוכרת את מצב הכפתור ,ובכניסה הבאה אין צורך ללחוץ עליו שנית .תפקיד הכפתורים )על פי סדר
מימין לשמאל.
 .1כפתור 1
מאפשר לקבוע את התאריך הקובע לו יוצג הדוח .כמו כן מאפשר לקבוע על פי איזה תאריך יש לבצע
את הדוח )ערך או ביצוע( .מגבלות אלו ישימות רק כאשר מציגים חשבונות פתוחים בשיטת פיפו.
 .2כפתור 2
מציג את כל תנועות הכרטיס שטרם הותאמו.
 .3כפתור 3
מציג את כל התנועות התואמות של הכרטיס
 .4כפתור 4
מציג את כל החשבונות הפתוחים בשיטת פיפו.
 .5כפתור 5
מציג את כל החשבונות הפתוחים פיזית.
 .6כפתור 6
מאפשר להציג גם את כל תעודות המשלוח הפתוחות
 .7כפתור 7
מאפשר להציג את כל ההזמנות הפתוחות
 .8כפתור 8
מאפשר להציג את חשבונות העסקה הפתוחים
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קטלוג הפריטים
הקמת קטלוג פריטים
כללי קטלוג פריטים כאמור הוא רשימת כל פריטי המלאי שיש לפתוח במערכת המלאי .קטלוג הפריטים
דרוש באם רוצים לנהל רישום של המלאי הנכנס והיוצא .כמו כן משמש קטלוג הפריטים כבסיס לקביעת
מחירוני מכירה ללקוחות השונים ומקור אינפורמציה על מחירי הספקים.
מבנה קטלוג הפריטים
לכל פריט חייב להיות מספר קטלוגי ייחודי ,זהו מספר הזיהוי של הפריט .כל התייחסות לפריט נעשית לפי
מספרו .ניתן לאתר פריט גם לפי שמו אולם הקטלוג ממוין תמיד לפי מספרי פריטים בסדר עולה .בדוחות
השונים ניתן למיין את הפריטים בשיטה שונה .לכל פריט יש לפרט נתונים נוספים  -שם הפריט ,הקבוצה לה
הוא משתייך מחירו ועוד.
פתיחת קטלוג הפריטים
ניתן להיכנס לקטלוג הפריטים בארבעה דרכים:
 .1ע'י הקשה על מקש ] [F8בכל מצב בתוכנית.
 .2ע"י הקשה על מקש ] [F2כאשר נמצאים בשדה מספר קטלוגי )בהפקת מסמך כלשהו או רישום תנועות
מ לא י (
 .3ע'י לחיצה על כפתור קטלוג הפריטים בתפריט הראשי
 ..4דרך תוכנית המלאי  -סעיף עדכון קטלוג פריטים
הכניסה לקטלוג פריטים דרך שלושת האפשרויות הראשונות מיועדת לצורך הוספת פריטים אחדים ,עדכון
פרטי פריט או איתור פריטים וצפייה בנתוניהם .לצורך פתיחת קבוצה גדולה של פריטים מומלץ להיכנס דרך
תוכניות מלאי לעדכון קטלוג הפריטים .כאשר נכנסים לתכנית קטלוג הפריטים ,הכניסה נעשית למצב של
דפדוף בפריטים ,כאשר כל פריט מוצג בשורה אחת .היוצא מן הכלל הוא כאשר בקטלוג הפריטים אין כלל
פריטים .אז התכנית נכנסת מיד למצב של הוספת פריטים חדשים.

הדפדוף בקטלוג הפריטים מתבצע בעזרת מקשי החצים או בעזרת לחיצה על העכבר על כפתורי החצים
הימניים .החץ העליון והתחתון משמשים לנוע שורה אחת מעלה/מטה בכל לחיצה .החצים האמצעיים
משמשים לנוע דף מעלה/מטה ואילו החצים הפנימיים משמים לגישה לשורה הראשונה או האחרונה בהתאם..
ניתן למיין את קטלוג הפריטים על פי מספר הפריט ,שם הפריט או הקבוצה לה שייך הפריט .המיון נעשה על
ידי לחיצה על כותרת הטור אותו רוצים למיין) .טורים שבתחילת שמם יש את התו ]_[ הנם טורים הניתנים
למיון(..
כאשר צופים בקטלוג הפריטים ,התכנה מציגה כברירת מחדל את הכמות במחסן ) 1שהוא מחסן ברירת

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/102.Htm

עמוד  2מתוך 9

המחדל( .באם רוצים לצפות ביתרות של מחסנים נוספים ,ניתן לשנות את המחסן על ידי מקשי החצים ימין
ושמאל.
האפשרויות הקיימות בקטלוג הפריטים הנן.:
בחירת פריט.
כאשר נכנסים לקטלוג כחלון עזר ,ורוצים לבחור פריט מסוים שמספרו יעבור לשדה ממנו נכנסנו לקטלוג .יש
להקליק הקלקה כפולה עם העכבר על הפריט הרצוי.

הוספת פריט חדש .מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [INSERTאו כפתור
יש לעדכן את פרטי הפריט החדש )ראה בהמשך( .לא ניתן להוסיף פריט אשר מספרו קיים כבר באינדקס.

עדכון פריט קיים .מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [ENTERאו כפתור
יש לעדכן את הפרטים בפריט הדורשים שינוי .על מנת ששינוי הפרטים יתפוס ,יש ללחוץ על כפתור האישור
לסיום.

מחיקת פריט קיים .מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [DELETEאו כפתור
ניתן למחוק פריטים רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
א .לפריט אין שום תנועות מלאי.
ב .הנך המשתמש היחיד בתכנית וכל שאר התכניות סגורות.
ג .הכניסה לקטלוג הפריטים נעשתה דרך תכניות המלאי/עדכון קטלוג פריטים
אמצעי הזהירות האלו דרושים על מנת למנוע מצב בו יבוטל פריט למשל בזמן שמשתמש אחר מוציא לו
חשבונית או תעודת משלוח

איתור פריט מתבצע על ידי לחיצה על מקש ] [+בלוח המקשים הנומרי או כפתור
כאשר נכנסים למצב איתור פריט ,יופיע מעל הטור שבו הקטלוג ממוין תיבת טקסט ,יש לרשום את מספר
הפריט או שמו אותו רוצים לאתר והפריט יוצג באינדקס.
בדרך כלל נעשה האיתור על פי שם הפריט .באם נכתוב את האות ]א[ ,יוצגו כל הפריטים המתחילים באות א.
אם נכתוב ]אד[ יוצגו כל הפריטים המתחילים באות אד וכו'.
בדרך כלל מספיק להקליד  3עד  4תווים על מנת להגיע לשם הרצוי.
באם רוצים לאתר פריט על פי חלק משמו )למשל שם הפריט פלייר ארוך ורוצים לאתר על פי השם ארוך אזי
יש להשאיר בתו הראשון רווח ולאחר מכן להקליד את השם הרצוי ומקש ] [ENTERבמקרה שלפנינו יש
להקליד ]רווח[ ]ארוך[ ][ENTER

אתר פריט שנית .מתבצע על לחיצה על מקש ] [F3או כפתור.
במידה ובצענו חיפוש של שם חלקי )ראה סעיף קודם( התכנה תמצא את השם הראשון העונה לקריטריון
החיפוש .על מנת להמשיך בחיפוש כדי למצוא את השם הבא ,יש להפעיל מקש או כפתור זה.

רישום הערות כלליות לפריט .מתבצע על ידי לחיצה על כפתור
מאפשר רישום של הערות כלליות לפריט.

עדכון פרמטרים לפריט .מתבצע על ידי לחיצה על כפתור
ניתן לעדכן בסעיף זה את הנתונים הבאים.
מסכת הקלט של הפריט.
באופן נורמלי כאשר מסכת הקלט של הפריט הנה @@@@@@@@@@@@@@@ ניתן לקלוט למספר
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הקטלוג עד  15תווים נומריים ואלפא נומריים .התווים ירשמו מצד ימין של השדה וכל תו נוסף ידחוף את
התווים הקיימים שמאלה.
לפעמים נוצר הצורך במבנה מיוחד של המספר הקטלוגי לשם כך ניתן להגדיר את מסכת הקלט .לדוגמא
המסכה @@@@@ ###-@@@@-תאפשר לקלוט מספר קטלוגי במבנה של שלוש ספרות ,סימן המינוס
יוכנס אוטומטית ,לאחר מכן ארבעה תווים אלפא נומריים ,עוד סימן מינוס אוטומטי ועוד ששה תווים אלפא
נומריים .כאשר מגדירים מסכה מיוחדת לפריט ,המספר הקטלוגי תמיד מוסט לשמאל.
אנו ממליצים שבאם אין צורך חיוני להשתמש במסכת מספר קטלוגי מיוחדת ,לא לשנות את המסכה
המוגדרת כברירת מחדל) .כל התווים ]@[(.
מספר ספרות עשרוניות ביחידת כמות.
ניתן להגדיר את הספרות העשרוניות של הכמות בין  1ל ,3הגדרה זו תופסת לכלל המערכת.
מספר ספרות עשרוניות במחיר יחידה.
ניתן להגדיר את מספר הספרות העשרוניות במחיר היחידה בין  1ל  4ספרות .הגדרה זו תופסת לגבי כלל
המערכת.
מפתח ראשוני.
ניתן להגדיר מה יהיה המפתח הראשוני מיד עם הכניסה לקטלוג הפריטים .המפתח הראשוני יכול להיות
המספר הקטלוגי או תאור הפריט .כמובן שגם אם המפתח הראשוני מוגדר כמספר קטלוגי ,ניתן לשנותו בכל
עת לתיאור הפריט או מספר הקבוצה על ידיה לחיצה בעזרת העכבר על כותרת הטור הרצוי.

יתרות ונתוני הפריט .מתבצע על ידי לחיצה על כפתור
מאפשר לנו לראות את מצב היתרות של הפריט ,כמויות הקניה והמכירה של הפריט ,תאריכי מכירה וקניה
אחרונים וערכי הפריט.

צפייה בתנועות הפריט.
מתבצע על ידי הקשה על מקש ] [F2או לחיצה על כפתור
כאשר נכנסים לצפייה בתנועות הפריט ,המחשב מציג את התנועות האחרונות בפריט .ניתן לדפדף בתנועות
הפריט בעזרת מקשי החצים או פס הגלילה המצוי בימין המסך.
ניתן למיין את תנועות הפריט על פי תאריכים  ,אסמכתאות וכד' .המיון נעשה על ידי לחיצה עם העכבר על
כותרת הטור אותו רוצים למיין .ניתן למיין רק את הטורים שתחת האות הראשונה בשמם מופיע קו תחתון .על
מנת שנדע איזה טור הנו הטור הממוין ,תוצג כותרתו בצבע כחול.
ניתן להדפיס את כרטיס הפריט במדפסת על ידי לחיצה על כפתור ההדפסה הכפתור השמאלי בסרגל
הכלים( .ניתן להדפיס את כל הפריט או חתך תאריכים להדפסה .במידה ומדפיסים פריט מתאריך מסוים ,הרי
כל התנועות בפריט שהתאריך שלהם לפני אותו תאריך ,יופיעו בפריט כיתרת פתיחה.
המשתמש יכול להגדיר את מבנה הפריט המוצג על המסך או מודפס במדפסת .ההגדרה נעשית על ידי
לחיצה על הכפתור הימני בסרגל הכלים( .יש לסמן שדות אשר רוצים להציג ולבטל סימון של שדות שאין
ברצוננו להציג .ניתן לשנות את רוחב השדה על ידי שינוי מספר התווים המוגדרים לשדה .יש לשים לב שבאם
מגדירים מבנה להדפסה ,שרוחב הפריט לא יהיה רחב מדי אחרת לא יראו כל הנתונים הדף .כאשר צופים
בתנועה מסוימת ,ניתן להציג את המסמך שיצר את התנועה )במידה וקיים כזה( .את המסמך ניתן להציג על
ידי הקשה על מקש ] [ENTERאו לחיצה על הכפתור השני מצד ימין בסרגל הכלים.
כל מסמך מקור שיוצג ניתן לשלוח להדפסה על ידי לחיצה על מקש ההדפסה .כאשר מציגים מסך מסוג
חשבונית ,ניתן לבחור את מבנה ההדפסה של המסמך על ידי לחיצה על הכפתור האמצעי בסרגל הכלים.
באם רוצים לצפות בפרטי תנועה של שורה מסוימת בחשבונית ,יש ללחוץ על הכפתור הימני בסרגל הכלים.

הנתונים אותם ניתן להקליד לכל פריט.
מכיוון שלכל פריט מספר רב של נתונים ,מחולקים הנתונים על פני שלוש תוויות .נתונים כלליים ,נתוני מכירה
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ונתוני קניה.

הנתונים הקיימים בתווית נתונים כלליים:
מספר קטלוגי.
זהו מספר הזהות של הפריט .לכל פריט יש מספר קטלוגי ייחודי ולא ניתן להוסיף שני מספרים קטלוגים זהים.
המספר הקטלוגי יכול להכיל אותיות וספריות עד  15תווים.
תאור הפריט.
תאור פיזי של הפריט יכול להכיל עד  25תווים .ניתן להשלים את התיאור בשדה תיאור נוסף .במקרה כזה,
ירשם הפריט בתעודות כגון חשבוניות בשתי שורות.
קבוצה.
שדה זה משייך את הפריט לקבוצת פריטים מסוימת ,לדוגמא :קבוצה  12מנורות ,קבוצה  15כלי עבודה וכו'.
ניתן לפתוח בשדה זה חלון עזר ולעדכן את רשימת הקבוצות.

על מנת לעדכן שם קבוצה בחלון העזר ,יש לגלגל את השורה המוארת למספר הקבוצה הרצוי ולהקליד את
שם הקבוצה בשדה הטקסט בחלקו העליון של החלון.
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מרבית דוחות המלאי מאפשרים הדפסת הדוח ממוין על פי קבוצות תוך כדי קבלת סיכומי ביניים לכל קבוצה.
מספר ברקוד.
במידה ולפריט יש מספר ברקוד ,יש להגדיר את מספר הברקוד בשדה זה .ניתן לאתר כל פריט גם לפי מספר
הברקוד שלו .כמו כן ,בהפקת תעודות כגון תעודות משלוח או חשבוניות ,ניתן להדפיס את סימני הברקוד.
במידה ולפריט אין מספר ברקוד ,ניתן להשתמש בשדה זה לציין מספר חליפי של הפריט ,דהיינו ,באם פריט
זה אזל מן המלאי ,ניתן יהיה להשתמש בפריט החליפי.
שים לב מספר חליפי זה אינו מספר חליפי של לקוח מסוים או ספק .באם רוצים להגדיר מספרים חליפיים של
לקוחות או ספקים ,יש לעשות זאת בתכניות המלאי/עדכון קטלוג פריטים/עדכון מספרים חליפיים.
יחידת מידה.
זהו נתון אינפורמטיבי המציין מהי יחידת המידה של הפריט )ליטר ,קילו וכד'( ,ישנם פריטים אשר יחידת
המידה שלהם בקניה ובמכירה אינה זהה .לדוגמא :קונים מלט מספק בטונות ומוכרים בשקים או בקילוגרמים.
במקרה כזה יש לפתוח את חלון העזר של יחידת המידה ולרשום את יחידת המידה של הקניה .לדוגמא :
יחידת מידה לקניה הנה טון
יחידת מידה למכירה הנה קילוגרם
יחס ההמרה יהיה 1:1000
מכיוון שהמלאי יכול להתנהל ביחידת מידה אחת ,הוא יתנהל ביחידות המידה של המכירה .לכן כאשר נקלוט
חשבונית ספק ,ונציין לדוגמא שקנינו  5טון במחיר של  800שקל לטון ,הרי בזמן קליטת החשבונית התכנה
תתרגם את הכמות לכניסה של  5000קילוגרם במחיר של  0.8שקל לקילו.
מיקום.
נתון אינפורמטיבי המציין את מיקומו של הפריט במחסן ,יכול להכיל  5תווים אלפא נומרים.
תאור נוסף והערה.
שדות אינפורמטיביים המשמשים לתיאור נוסף של הפריט .הפרטים המופיעים בשדה תאור נוסף יופיעו
בחשבונית בשורה שניה) .באם הגדרנו כך במבנה המסמך(.
מספר ספק.
זהו מספר כרטיס הספק העיקרי של הפריט .ניתן לפתוח חלון עזר לאינדקס החשבונות על מנת לאתר את
מספר הספק ברשימת הספקים .אין חובה למלא שדה זה ,אך באם רוצים לרשום את מספר הספק ,הכרטיס
של הספק חייב להיות קיים באינדקס החשבונות.
מחלקה.
זוהי המחלקה לה משתייך הפריט .ניתן להגדיר עד  99מחלקות שונות .ניתן גם להגדיר לכל מחלקה כרטיס
הכנסות שונה כך שהכנסות ממכירות ירשמו בנפרד לכל מחלקה.
קוד אפיון.
נתון זה מאפשר לאפיין את הפריטים ומאוחר יותר לבצע בהם חיתוכים שונים .קוד האפיון מכיל שש )(6
ספרות .לכל ספרה יכולה להיות משמעות משלה .משמעות זו נקבעת ע"י המשתמש .כדי לזכור מהי
המשמעות שניתנה לכל ספרה ,מאפשרת התכנית קיום טבלה לכל ספרה ,אשר בה רשומה משמעות
הספרה ,כפי שהוגדרה ע'י המשתמש .ניתן להגיע לטבלה זו ע'י הקשה על מקש ].[F2
חריגים.
מציין שלושה נתונים חריגים לפריט.
א .האם הפריט נשקל .במידה ומצוין שכן ,במערכת אשר לה מותקן משקל ,תנסה התכנה בזמן הפקת
תעודה כגון חשבונית לשקול את הפריט ולהכניס את התוצאה לשדה הכמות.
ב .פטור ממע'מ .במידה ומצוין שפריט אינו חייב מע'מ )ירקות למשל( ,בזמן הפקת חשבונית ,התכנה תחשב
את סכום התעודה ללא מע'מ לפריט זה.
ג .מחיר חריג .כאשר מסמנים שדה זה אזי בזמן הפקת תעודה.
באם מחירי הפריטים מוגדרים ככוללים מע'מ ,התכנה תוסיף לפריט זה מע'מ מכיוון שהפריט חריג ואינו
כ ו ל ל מ ע 'מ
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באם מחירי הפריטים מוגדרים כאינם כוללים מע'מ ,התכנה לא תוסיף לפריט זה מע'מ מכיוון שהפריט חריג
ומחירו כולל מע'מ.
תמונה.
ניתן להגדיר לפריט תמונה .תמונה זו ניתן להדפיס או בחשבונית או במחולל המדבקות .תמונה מאפשרת
בניית קטלוג מודפס ללקוח כולל תמונות הפריטים.
כמובן ,שעל מנת להוסיף תמונה ,התמונה חייבת להיות קיימת באיזה מקום במחשב .את התמונה ניתן ליצור
על ידי סריקה בסורק או מצלמה דיגיטלית .יש לשמור את התמונה בתיקיה מסוימת במחשב למשל -
המסמכים שלי
ניתן להוסיף תמונות אשר עברו תהליך של 'יבוא' לתכנה .תהליך הוספת התמונה מתבצע על ידי לחיצה
כפולה של העכבר בתוך מסגרת התמונה .יתקבל מסך של בחירת התמונה הרצויה.

יש לגלגל את השורה המוארת למקום פנוי וללחוץ על החץ הימני .יש לעדכן את שם התמונה.
לאחר מכן ,יש ללחוץ על החץ השמאלי .תיפתח תיבת הסייר בעזרתה עלינו לאתר את קובץ התמונה שסרקנו.
במידה והקובץ קיים ,תופיע התמונה בצד השמאלי של החלון ,כל שנותר הוא לחיצה כפולה על השורה
המוארת והתמונה תוצג בחלון הפריט.
באם נלחץ עם הכפתור הימני של העכבר על מסגרת התמונה נקבל תפריט המציע את האפשרויות:
א .שינוי התמונה שבחרנו.
ב .הצגת התמונה כך שתמלא את מסגרת התמונה.
ג .הצגת התמונה כך שתמלא את מסגרת התמונה תוך שמירה על פרופורציות התמונה המקורית
ד .הצגת התמונה בגודלה המקורי
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הנתונים הקיימים בתווית נתוני מכירה:
מטבע המכירה
באם מחיר הפריט הנו שקלי ,אין להגדיר מטבע מכירה .באם מחיר הפריט מבוסס מט'ח ,יש להגדיר את
המטבע עליו מתבסס מחיר הפריט.
מחיר היחידה.
מחיר היחידה הנו מחיר המכירה של הפריט .באם מטבע המכירה הנו שקלי ,יש להגדיר את מחיר הפריט
בשקלים .באם הפריט הנו פריט המוגדר במט'ח ,יש להגדיר את מחיר המכירה של הפריט במטבע המכירה
והתכנה תבצע תרגום אוטומטי של המחיר במט'ח לשקלים) .בהנחה ששער המטבע מעודכן לתאריך(.
אחוז הרווח.
משמש לקביעת אחוז הרצוי של הפריט .אחוז הרווח מחושב ממחיר העלות של הפריט בשקלים .לחיצה על
כפתור העזר של שדה זה ,תחשב את מחיר המכירה כמחיר העלות ועוד אחוז הרווח.
מחירי מבצע.
ניתן לקבוע מחירי מבצע מיוחדים .באם רוצים לעשות לפריט מסוים מבצע מחיר יש לציין את מחיר המבצע
ואת תאריך ההתחלה והסיום של המבצע .בכל תעודה שנוציא בתחום תאריכים זה ,יחושב אוטומטית מחיר
המבצע.
מחיר מיוחד לכמויות.
ניתן לקבוע מחיר מיוחד לפריט בקניה בכמויות גדולות למשל :אם מחיר פריט  10שקל ניתן להגדיר כי בקניה
מעל  1000יחידות יהיה המחיר  8שקל .יש להגדיר בשדה זה את המחיר המיוחד לכמויות ואת הכמות שמעליה
תופס המחיר המיוחד.
בונוסים.
ניתן לתת פריטי בונוס ללקוחות אשר עומדים בתנאי קניה מסוימים ,פריטי בונוס הנם פריטים אשר ניתנים
ללקוח בחינם באם הוא קונה כמות מסוימת של פריט זה או אחר .על מנת להגדיר מכירה של פריט בונוס יש
להגדיר בפריט:
המספר הקטלוגי של פריט הבונוס.
כמות המכירה של הפריט הנוכחי על מנת לתת בונוס של פריט 1
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תקופת התאריכים בה ברצוננו לאפשר את מבצע הבונוס.
כאשר מגדירים פריט בונוס ,בזמן הפקת התעודה ,באם הכמות של הפריט הנמכר מזכה את הלקוח בפריט
בונוס ,פריט הבונוס יישלף אוטומטית לתעודה מבלי להוסיף את מחירו לחישוב הכללי של התעודה) .כלומר -
יימכר בחינם(.

הנתונים הקיימים בתווית נתוני קניה:
כמות מינימום.
נתון אינפורמטיבי המציין את כמות המינימום המותרת לכל פריט .ניתן להפיק דוחות המציגים את כל
הפריטים שירדו מתחת לכמות המינימום.
כמות להזמנה.
נתון אינפורמטיבי המציין את הכמות שבה יש ליצור הזמנה חדשה לספק .נתון זה תלוי בעיקר בזמן האספקה
של הפריט .ניתן להפיק דוחות המציגים את כל הפריטים שירדו/הגיעו לנקודת ההזמנה.
מחיר מינימום.
המחיר המינימלי בו יימכר הפריט .דוגמא:
נניח שהפריט הנו פורמייקה הנמכרת לפי מטר רבוע .מחיר הפריט הנו  50שקל למטר רבוע.
באם לקוח קונה ריבוע של  20ס'מ הרי שיצטרך לשלם  2שקל בלבד .בשביל מחיר כזה לא כדאי אפילו
לחתוך .לכן ,אם נגדיר את מחיר המינימום של הפריט כ  15שקל ,יהיה מחיר הפריט לפחות  15שקל.
זמן אספקה.
הזמן בימים מרגע משלוח ההזמה ועד כניסת הפריט למחסן.
משקל.
משקל הפריט.
כמות באריזה.
מספר היחידות הבודדות באריזה .ניתן להגדיר בתכנית כי בזמן הפקת תעודות ננקוב בכמות האריזות והתכנה
תחשב את כמות היחידות המונפקות.
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מטבע הקניה.
באם הפריט נקנה במט'ח ,יש לציין כאן את קוד המטבע של הפריט.
מחיר עלות במט'ח ובשקל.
יש לציין את מחיר הפריט בשקל ובמטבע זר .יש לציין כי כל פעם שקולטים כניסה למלאי ,מחיר זה מתעדכן
אוטומטית מתעודת הכניסה .מחיר העלות בשקל אינו מחושב אוטומטית ממחיר המטח בדומה למחיר המכירה
מכיוון שלמחיר העלות יש חשיבות בקביעת ערך המלאי לצורכי תשלום מס.
מונה.
ניתן להגדיר מונה התחלתי לכל פריט .בשילוב עם הגדרות מסוימות בתעודות הכניסה ,ניתן ליצור תעודות
אשר יציגו את קריאת המונה הקודמת ,הקריאה הנוכחית יכניסו את ההפרש לטור הכמות ויעדכנו את מונה
הפריט לקריאה החשדה.
מכפילים .4- 1
המכפילים משמשים בזמן הפקת התעודות כפרמטרים לחישוב .לדוגמא :מכפיל אחד יכול להיות עובי ,מכפיל
 2רוחב ומכפיל  3אורך .הכפלת שלושת המכפילים תיתן את נפח הפריט.
בדרך כלל ,ההגדרה של המכפילים נעשית בתכנית הגדרת מבנה מסמכים .באם נעדכן במכפילי הפריט
ערכים כלשהם ,ערכים אלו יועברו אוטומטית לתעודה בזמן הפקתה .לדוגמא :אם בתעודה הוגדר מכפיל אחד
כעובי ומכפיל  1בפריט יוגדר בערך  ,20כאשר ננפק את הפריט בתעודה ,יועבר הערך  20לשדה העובי
בתעודה .בצורה זו ניתן לקבוע מראש מידות של פריט מסוים.
בנוסף ,ניתן לקבוע למכפילים נוסחה .באם הנוסחה הנה נוסחה המשותפת לכל הפריטים ,אזי יש לקבוע את
הנוסחה בתכנית הגדרת מבנה מסמכים ,אולם ,אם נוסחת החישוב הנה בלעדית לפריט ,מן ההגיון להגדיר
את הנוסחה בגוף הפריט.
על מנת להגדיר את הנוסחה ,יש ללחוץ על אחד הכפתורים שמשמאל לשדה המכפיל .הנוסחה יכולה להכיל
את הפעולות חיבור ,חיסור ,כפל וחילוק .יש לשים לב כי במידה ומבצעים הכפלה או חילוק ,הרי שאם באחד
המכפילים לא יהיה ערך ,כל התוצאה הסופית תהיה .0
מחירי הספקים.
כדי לעקוב אחר מחירי הספקים השונים ,ניתן להקליד עד חמישה מספרי ספקים שונים ואת המחיר בו הם
מוכרים לנו את הפריט) .מספרי הספקים חייבים להיות קיימים באינדקס הפריטים( .נתוני הספקים השונים
מאפשרים להפיק דוח השוואתי על מחירי הספקים כך שנוכל להחליט מאיזה ספק כדאי לקנות.
יש לציין כי כאשר קונים מספק מסוים ,השדות האלו מתעדכנים אוטומטית במספר הספק שממנו קבלנו את
החשבונית או התעודה ובמחיר הקניה של הפריט.
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מחירוני לקוחות.
הקמה ועדכון של מחירוני לקוחות.
מחירוני לקוחות מאפשרים לקבוע מחירי מכירה שונים לפריטים עבור לקוח או קבוצת לקוחות .בתכנה קיימים 98
מחירונים קבועים אשר ניתן לשייך לכל לקוח ,ניתן לקבוע כי מחירון מסוים יציג מחיר כפונקציה של אחוז הנחה או
כסכום מוחלט אשר אינו קשור כלל למחיר הפריט בקטלוג הפריטים.
על מנת לשייך מחירון מסוים ללקוח כלשהו ,יש להגדיר את מספר המחירון בכרטיס הלקוח .כאשר ללקוח משויך מחירון
מסוים ,בזמן הפקת חשבונית/תעודת משלוח ,תשלוף התכנה את המחיר מן המחירון המשויך ללקוח ולא מקטלוג
הפריטים.
ניתן להיכנס לתכנית מחירוני הלקוחות על ידי לחיצה על מקש ] [F6בכל מקום בתכנית או על ידי לחיצה על כפתור
המחירון בתפריט הראשי.

כאשר נכנסים לעדכון מחירון ,מוצגים מספר טורים :מספר הפריט ותיאורו ,הקבוצה לה שייך הפריט ומספר הברקוד
שלו .טור של אחוז ההנחה וטור של המחיר בשקלים.
כאשר מעדכנים מחיר של פריט מסוים ,ורושמים בטור ההנחה אחוז מסוים ,התכנה מחשבת מיד את המחיר אחרי
ההנחה ,אולם המשתמש יכול לשנות מחיר זה כרצונו.
דוגמא:
מספר המחירון 14
קיים פריט שמספרו הקטלוגי  100ומחירו הקטלוגי  120שקל.
נעדכן את המחירון ונרשום בטור ההנחה  10%הנחה .המחשב יחשב את המחיר החדש כ  108שקל.
לא נאשר את המחיר שמציע המחשב ונרשום בטור המחיר  100שקל.
כעת :באם נגדיר בכרטיס לקוח מסוים כי מספר המחירון שלו הנו  ,14בזמן הפקת חשבונית כאשר ננפק את פריט ,100
יופיע מחיר הפריט
בחשבונית כ  108שקל 120) .פחות  .(10%אם נשנה את מחירו של הפריט בקטלוג הפריטים ל  150שקל ,מחיר הפריט
בתעודה יהיה  135שקל.
אבל :אם נגדיר בכרטיס הלקוח את מספר המחירון בתוספת  ,100כלומר  ,114המחיר שיוצג בזמן הפקת התעודות יהיה
המחיר שקבענו שרירותית בטור השקל במחירון  -כלומר  .100מחיר זה יישאר גם אם מחירו הקטלוגי של הפריט ישתנה.
באם דרושים יותר מ  99מחירונים ,ניתן להגדיר מחירון ספציפי ללקוח ,הגדרת מחירון ייחודי ללקוח היא על ידי הגדרת
מחירון מספר  ,99כאשר מגדירים מחירון מספר  ,99התכנה שואלת את מספר הלקוח בהנהלת החשבונות .יש להגדיר
בכרטיס הלקוח את מספר המחירון כ ) 99או  199ראה סעיף קודם( .התכנה יודעת שמחירון  99הנו מחירון ייחודי שהוגדר
ללקוח ופותחת אותו בהתאם.
הדפדוף ואיתור הפריטים נעשה באותה המתכונת כפי שנעשה בקטלוג הפריטים .ניתן למיין את המחירון על פי מספר
קטלוגי ,תאור הפריט ,קבוצת הפריט ומספר הברקוד .ניתן לאתר פריט על ידי לחיצה על מקש ] [+בלוח המקשים
הנומרי .על מנת לעדכן מחיר של פריט מסוים יש לגלול את השורה המוארת לפריט שברצוננו לעדכן וללחוץ על מקש ]
 [ENTERאו על החץ הצהוב בצד השמאלי של השורה.
באם רוצים לעדכן קבוצות מחירים גדולות של פריטים ,יותר נוח לעשות זאת בתכניות המלאי/עדכון מחירוני לקוחות .ניתן
שם להעתיק מחירון למחירון ,לשנות מחירים של קבוצות פריטים ועוד.
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מחירוני ספקים
מחירוני הספקים הנם מחירונים חיצוניים .בניגוד למחירוני הלקוחות אשר מבוססים על קטלוג הפריטים ,הרי
שמחירוני הספקים יכולים להכיל את המספרים הקטלוגים של הספק.
תפקידם של מחירוני הספקים לתת לנו מעין קטלוג מחירים ממוחשב של הספק .החזקת מחירון ספק
מאפשרת לנו בכל עת לדעת כמה צריך לעלות לנו פריט מסוים אצל הספק ומונעת את הצורך לחפש
בקטלוגים ובמחירונים המודפסים של הספק.
לתכנית מחירוני ספקים ניתן להיכנס מכל מקום בתכנה על ידי לחיצה על מקש ] [F6+SHIFTאו על ידי לחיצה
על כפתור מחירוני הספקים בתפריט הראשי.

עם הכניסה לתכנית מחירוני הספקים,
יש לציין את מספר המחירון שאותו רוצים לעדכן .ניתן להקים עד  99מחירוני ספקים .בשדה מספר המחירון,
ניתן לפתוח חלון עזר על מנת לראות או לעדכן את שמות המחירונים.
העבודה במחירון הספקים זהה לצורת העבודה עם מחירוני הלקוחות או קטלוג הפריטים .ניתן לדפדף בין
הפריטים במחירון בעזרת מקשי החצים בצד הימני של החלון .ניתן למיין את המחירון על ידי לחיצה על
כותרת הטור של המספר הקטלוגי ,התיאור או קבוצת הפריט .ניתן לאתר פריט על ידי לחיצה על מקש ][+
בלוח המקשים הנומרי.
התהליכים להוספת/עדכון/איתור/ביטול פריט זהים לצורת העבודה כפי שהוסברה בפרק על קטלוג הפריטים.
לכל פריט יש לעדכן את הנתונים הבאים:
מספר קטלוגי של הפריט.
תאור הפריט.
מספר קבוצת הפריטים לה שייך הפריט.
קוד האפיון של הפריט.
מחיר הפריט.
באם קיים במחירון הספקים פריט מסוים אשר ברצוננו לפתוח אותו גם בקטלוג הפריטים ,ניתן לעשות זאת
בצורה אוטומטית על ידי לחיצה כל כפתור 'הוסף פריט לקטלוג' )הכפתור השמאלי בסרגל( .במידה והפריט
לא קיים בקטלוג הפריטים ,הפריט יפתח בקטלוג ,במידה והפריט קיים כבר בקטלוג ,יעודכן מחיר המכירה
של הפריט לזה של מחירון הספק.
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אינדקס כללי )אינדקס כלים(.
אינדקס הכלים הנו אינדקס נוסף העומד לשירות המשתמש .במקור ,נועד אינדקס זה לשמש כחלק מתכנית
לניהול מוסך כאשר האינדקס משמש כאינדקס רכבים .בשלב מאוחר יותר ,ניתנה למשתמש האפשרות
להגדיר בעצמו את שם האינדקס את שמות השדות בו .לכן יכול האינדקס לשמש למטרות מגוונות כגון:
אינדקס רכבים ,אינדקס כלי שנמסרו לתיקון ,אינדקס מכשירים שנתקבלו במעבדה לתיקון ועוד .זו הסיבה
שהאינדקס מכונה אינדקס כללי או אינדקס כלים מכיוון שאופיו הסופי נקבע על ידי המשתמש.
האינדקס מאפשר פתיחת כרטיס לכל כלי .בזמן הוצאת חשבונית או תעודת משלוח ,ניתן לציין בתעודה
מספר כלי מסוים .כתוצאה מכך ,בזמן הפקת התעודה ,ירשמו פריט התעודה גם בכרטיס הכלי .דבר זה נותן
מעקב אחר היסטורית תיקונים אם פעולות שנעשו בכלי.
פתיחת האינדקס הכללי
ניתן להיכנס לאינדקס הכללי בארבעה דרכים:
 .1ע'י הקשה על מקש] [SHIFT+F7בכל מצב בתוכנית.
 .2ע"י הקשה על מקש ] [F2כאשר נמצאים בשדה מספר כלי )בהפקת מסמך כלשהו(.
 .3ע'י לחיצה על כפתור האינדקס הכללי בתפריט הראשי
 ..4דרך תוכנית עדכון טבלאות בתוכניות שרות/עדכון נתוני מערכת
הכניסה לאינדקס הכללי דרך שלושת האפשרויות הראשונות מיועדת לצורך הוספת כרטיסים אחדים ,עדכון
פרטי כלי או איתור כלים ומצב הכלי .לצורך פתיחת קבוצה גדולה של כרטיסי כלים מומלץ להיכנס דרך
תוכניות שרות לעדכון טבלאות התוכנית ולעדכון האינדקס הכללי.

הדפדוף באינדקס הכללי מתבצע בעזרת מקשי החצים או בעזרת לחיצה על העכבר על כפתורי החצים
הימניים .החץ העליון והתחתון משמשים לנוע שורה אחת מעלה/מטה בכל לחיצה .החצים האמצעיים
משמשים לנוע דף מעלה/מטה ואילו החצים הפנימיים משמים לגישה לשורה הראשונה או האחרונה בהתאם.
ניתן למיין את האינדקס הכללי על פי מספר הכלי ,דגם הכלי או שם הלקוח לו שייך הכלי .המיון נעשה על
ידי לחיצה על כותרת הטור אותו רוצים למיין) .טורים שבתחילת שמם יש את התו ]_[ הנם טורים הניתנים
למיון(.
האפשרויות הקיימות באינדקס הכלים הנן:
בחירת כלי.
כאשר נכנסים לאינדקס כחלון עזר ,ורוצים לבחור כלי מסוים שמספרו יעבור לשדה ממנו נכנסנו לאינדקס .יש
להקליק הקלקה כפולה עם העכבר על הכלי הרצוי.
הוספת כלי חדש.
מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [INSERTאו כפתור
יש לעדכן את פרטי הכלי החדש )ראה בהמשך( .לא ניתן להוסיף כלי אשר מספרו קיים כבר באינדקס.
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עדכון כלי קיים.
מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [ENTERאו כפתור
יש לעדכן את הפרטים בכרטיס הכלי הדורשים שינוי .על מנת ששינוי הפרטים יתפוס ,יש ללחוץ על כפתור
האישור לסיום.
מחיקת כלי קיים.
מתבצעת על ידי לחיצה על מקש ] [DELETEאו כפתור
ניתן למחוק כלים רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
א .הנך המשתמש היחיד בתכנית וכל שאר התכניות סגורות.
ב .הכניסה לאינדקס הכלים נעשתה דרך תכניות שירות/עדכון טבלאות התכנית/עדכון נתוני מערכת..
אמצעי הזהירות האלו דרושים על מנת למנוע מצב בו יבוטל כרטיס כלי למשל בזמן שמשתמש אחר מוציא לו
חשבונית או קבלה.
איתור כלי
מתבצע על ידי לחיצה על מקש ] [+בלוח המקשים הנומרי או כפתור
כאשר נכנסים למצב איתור כלי ,תופיע מעל הטור שבו האינדקס ממוין תיבת טקסט ,יש לרשום את מספר
הכלי או מספר הדגם אותו רוצים לאתר והכרטיס יוצג באינדקס.
בדרך כלל נעשה האיתור על פי שם הלקוח .באם נכתוב את האות ]א[ ,יוצגו כל הלקוחות המתחילים באות א.
אם נכתוב ]אד[ יוצגו כל הלקוחות המתחילים באות אד וכו'.
בדרך כלל מספיק להקליד  3עד  4תווים על מנת להגיע לשם הרצוי.
באם רוצים לאתר כלי על פי חלק משם הלקוח )למשל שם הלקוח כהן משה ורוצים לאתר על פי השם משה,
אזי יש להשאיר בתו הראשון רווח ולאחר מכן להקליד את השם הרצוי ומקש  [[ENTERבמקרה שלפנינו יש
להקליד ]רווח[ ]משה[ ][ENTER
אתר כלי שנית.
מתבצע על לחיצה על מקש ] [F3או כפתור.
במידה ובצענו חיפוש של שם חלקי )ראה סעיף קודם( התכנה תמצא את השם הראשון העונה לקריטריון
החיפוש .על מנת להמשיך בחיפוש כדי למצוא את השם הבא ,יש להפעיל מקש או כפתור זה.
עדכון פרמטרים.
מתבצע על ידי לחיצה על כפתור.
מאפשר להגדיר:
א .איזה מפתח מיון יהיה המפתח הראשוני בכניסה לאינדקס ,מספר הכלי או שם הלקוח.
ב .מאפשר הגדרת שמות לשדות האינדקס.
על המסך מוצגת טבלה המחולקת לשניים .הטבלה מציגה את שמות השדות המקוריים )בצבע שחור( ואת
השמות הנוכחיים של השדות )בצבע כחול( .כאמור ,המשתמש יכול לתת לכל שדה שם כרצונו.
תנועות הכלי
מתבצע על ידי הקשה על מקש ] [F2או לחיצה על כפתור
כאשר נכנסים לצפייה בתנועות הכרטיס ,המחשב מציג את התנועות האחרונות בכרטיס .ניתן לדפדף
בתנועות הכרטיס בעזרת מקשי החצים או פס הגלילה המצוי בימין המסך.
המשתמש יכול להגדיר את מבנה הכרטיס המוצג על המסך או מודפס במדפסת .ההגדרה נעשית על ידי
לחיצה על הכפתור הימני בסרגל הכלים( .יש לסמן שדות אשר רוצים להציג ולבטל סימון של שדות שאין
ברצוננו להציג .ניתן לשנות את רוחב השדה על ידי שינוי מספר התווים המוגדרים לשדה .יש לשים לב שבאם
מגדירים מבנה להדפסה ,שרוחב הכרטיס לא יהיה רחב מדי אחרת לא יראו כל הנתונים הדף.
ניתן למיין את תנועות הכרטיס על פי תאריכים  ,אסמכתאות וכד' .המיון נעשה על ידי לחיצה עם העכבר על
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כותרת הטור אותו רוצים למיין .ניתן למיין רק את הטורים שתחת האות הראשונה בשמם מופיע קו תחתון .על
מנת שנדע איזה טור הנו הטור הממוין ,תוצג כותרתו בצבע כחול.
ניתן להדפיס את הכרטיס .זאת על ידי לחיצה על כפתור המדפסת בסרגל הכלים .ניתן להדפיס את כל
תנועות הכרטיס או ניתן להגביל אותם לטווח תאריכים מסוים.
כאשר צופים בתנועה מסוימת ,ניתן להציג את המסמך שיצר את התנועה )במידה וקיים כזה( .את המסמך
ניתן להציג על ידי הקשה על מקש ] [ENTERאו לחיצה על הכפתור השני מצד ימין בסרגל הכלים.
כל מסמך מקור יוצג ניתן לשלוח להדפסה על ידי לחיצה על מקש ההדפסה .כאשר מציגים מסך מסוג
חשבונית ,ניתן לבחור את מבנה ההדפסה של המסמך על ידי לחיצה על הכפתור האמצעי בסרגל הכלים.
באם רוצים לצפות בפרטי תנועה של שורה מסוימת בחשבונית ,יש ללחוץ על הכפתור הימני בסרגל הכלים.

הנתונים אותם יש למלא בכל כלי.

מכיוון שכל משתמש יכול לשנות את שם השדות כרצונו ,ההתייחסות כאן לשמות השדות הנה לשמות
המקוריים של השדות
מספר הכלי.
זהו מספר הזיהוי של הכלי .מספר הכלי הנו מספר ייחודי .כלומר ,לא ניתן לתת מספרים זהים לשני כלים.
מספר הכלי הנו הנתון היחיד בכרטיס ,שלא ניתן לשנותו ,והוא נשאר קבוע .אם טעינו במספר מסוים יש
לבטל את הכרטיס ולפתחו מחדש .מספר הכלי יכול להכיל ספרות ואותיות וגדלו המכסימלי הנו  12תווים.
דגם הכלי.
זהו מספר בן  3ספרות המזהה את דגם הכלי .באם נפתח בשדה זה את חלון העזר ,נקבל טבלת דגמים
המאפשרת לנו להגדיר או לאתר את הדגמים שהגדרנו .מספר דגם הנו נתון חובה הכרטיס הכלי.
שנה.
השנה בה יוצר הכלי .מספר היכול להכיל עד  4ספרות.
מספר לקוח.
מספר כרטיס הלקוח בהנהלת חשבונות .מכיוון ששדה מספר הלקוח יכול לשמש לצרכים אחרים על פי
החלטת המשתמש ,התכנה אינה מכריחה להקליד מספר אשר קיים באינדקס החשבונות .באם מספר הלקוח
קיים באינדקס החשבונות ,התכנה תשלוף את שמו ותציבו בשדה שם הלקוח .שדה מספר כרטיס יכול להכיל
עד  6ספרות.
שם הלקוח.
שדה אלפא נומרי היכול להכיל עד  25תווים.
מספר רשיון.
שדה אלפא נומרי אשר יכול להכיל עד  15תווים.
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מספר מנוע.
שדה אלפא נומרי אשר יכול להכיל עד  15תווים.
נפח מנוע.
שדה מספרי אשר יכול להכיל עד  4תווים.
צבע.
שדה אלפא נומרי אשר יכול להכיל עד  10תווים.
תאריך מסירה.
שדה תאריך
תאריך טסט.
שדה המורכב מ  2שדות נפרדים אשר אמורים להכיל יום וחודש.
קילומטרז'.
שדה מספרי היכול להכיל עד  6ספרות.
טיפול אחרון.
שדה תאריך
שדה הערה.
שדה אלפא נומרי יכול להכיל עד  12תווים.
שדה נוסף
יכול להכיל עד  30תווים אלפאנומריים.
שדה תמונה.
ניתן להגדיר לכלי תמונה .תמונה זו ניתן להדפיס במחולל המדבקות .תמונה מאפשרת בניית קטלוג מודפס
ללקוח כולל תמונות הכלים .כמובן ,שעל מנת להוסיף תמונה ,התמונה חייבת להיות קיימת באיזה מקום
במחשב .את התמונה ניתן ליצור על ידי סריקה בסורק או מצלמה דיגיטלית .יש לשמור את התמונה בתיקיה
מסוימת במחשב למשל  -המסמכים שלי
ניתן להוסיף תמונות אשר עברו תהליך של 'יבוא' לתכנה .תהליך הוספת התמונה מתבצע על ידי לחיצה
כפולה של העכבר בתוך מסגרת התמונה .יתקבל מסך של בחירת התמונה הרצויה.
יש לגלגל את השורה המוארת למקום פנוי וללחוץ על החץ הימני .יש לעדכן את שם התמונה .לאחר מכן ,יש
ללחוץ על החץ השמאלי .תיפתח תיבת הסייר בעזרתה עלינו לאתר את קובץ התמונה שסרקנו .במידה והקובץ
קיים ,תופיע התמונה בצד השמאלי של החלון ,כל שנותר הוא לחיצה כפולה על השורה המוארת והתמונה
תוצג בחלון הפריט.
באם נלחץ עם הכפתור הימני של העכבר על מסגרת התמונה נקבל תפריט המציע את האפשרויות:
א .שינוי התמונה שבחרנו.
ב .הצגת התמונה כך שתמלא את מסגרת התמונה.
ג .הצגת התמונה כך שתמלא את מסגרת התמונה תוך שמירה על פרופורציות התמונה המקורית
ד .הצגת התמונה בגודלה המקורי
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מחשבון/עזרה/אודות

מחשבון עזר

מחשבון העזר נועד לאפשר למשתמש לבצע חישובים שונים הנדרשים מפעם לפעם .תפקידו פשוט להחליף
את המחשבון השולחני.
את המחשבון ניתן להפעיל בכל מקום בתכנה על ידי לחיצה על מקש ] [F5או לחיצה על כפתור המחשבון
בתפריט הראשי.
הפעלת המחשבון נעשית בדומה למחשבון רגיל ,בנוסף ,מראה המחשבון את 'ההיסטוריה' של החישובים
הקודמים.
כאשר מפעילים את המחשבון בזמן שהתכנה נמצאת בשדה מספרי כלשהו ,לדוגמא :אנו נמצאים בשדה
המחיר בחשבונית ולוחצים ] ,[F5הרי שאם סיום השימוש במחשבון תועתק תוצאת החישוב לשדה המחיר.
מסכי עזרה.

באם הנכם קוראים דף זה הרי שלמדתם כבר להשתמש במסכי העזרה .למסך העזרה ניתן להיכנס מכל מקום
בתכנית על ידי לחיצה על מקש ] [F1או כפתור העזרה בלוח המקשים.
אודות.
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לחיצה על כפתור אודות מציגה את שם החברה שפיתחה את התכנה .אולם במסך אודות מצויים עוד  2נתונים
שכדאי לשים אליהם לב.
א .תנאי הרשיון לשימוש בתכנה .יש לקרוא את תנאי הרשיון של השימוש בתכנה .רצוי מאד לעשות זאת לפני
שאנו מתחילים להשתמש בתכנה.
ב .שם המשתמש הרשום .מסך אודות מציג את שם המשתמש החוקי שרכש את התכנה .רק לשם תזכורת.
שימוש בתכנה שנרכשה על ידי אדם אחר אינו חוקי.
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הנהלת חשבונות דו-צדדית
הנהלת חשבונות דו-צדדית מפרידה בין חשבונות מאזניים ותוצאתיים .החשבונות התוצאתיים  -חשבונות רווח
והפסד משקפים את תוצאות הפעילות העסקית  -הכנסות הוצאות ורווח ,החשבונות המאזניים מתייחסים
לרכוש החברה ולהתחייבויות החברה .החשבונות המאזניים כוללים:
.1
.2
.3
.4

רכוש קבוע של החברה :ציוד ונכסים שונים.
רכוש שוטף  -רכוש נזיל יחסית הניתן למימוש בקלות :מזומנים ,פיקדונות קצרי טווח ,סחורה .לקוחות,
אף הם נחשבים כרכוש שוטף מכיוון שחובותיהם לעסק ימומשו בעתיד הקרוב לכסף נזיל.
התחייבויות קבועות :הלוואות ארוכות טווח.
התחייבויות שוטפות :מקורות מימון לטווח קצר  -אשראי בבנק .ספקים ,אף הם נחשבים כהתחייבות
שוטפת מכיוון שהאשראי הניתן לעסק הוא התחייבות העסק יפרע בעתיד הקרוב.

כל פעולה חשבונאית משמעותה העברת כסף או שווה-ערך כספי בין סעיפי הרכוש של החברה או ניצול
רכוש לצורך יצירת הכנסה או הוצאה.
לכל גורם כזה :הוצאה או הכנסה ,או כל אחד מהחשבונות המאזניים נפתח כרטיס חשבון .כל כרטיסי
החשבון ביחד מרכיבים את אינדקס החשבונות.
אינדקס חשבונות
אינדקס חשבונות כאמור הוא רשימת כל כרטיסי החשבון שיש לפתוח במערכת הנהלת החשבונות .רשימה זו
תכלול את :הלקוחות ,הספקים ,חשבונות הבנק ,קופות ,עובדים ,המוסדות השונים אתם עובדים )ביטוח
לאומי ,מס הכנסה ,חשבון מע'מ עסקאות ,מע'מ תשומות ,מע'מ חו"ז ,ניכוי במקור ע"י לקוחות ומספקים ,וכו'(,
סעיפי הכנסות ,סעיפי הוצאות .כל חשבון יקבל מספר חשבון ופרטים נוספים.
לכל כרטיס חייב להיות מספר חשבון ייחודי ,זהו מספר הזיהוי של הכרטיס .כל התייחסות לכרטיס נעשית לפי
מספרו .ניתן לאתר כרטיס גם לפי שמו אולם האינדקס ממוין תמיד לפי מספרי כרטיסים בסדר עולה .בדוחות
השונים ניתן למיין את הכרטיסים בשיטה שונה .לכל חשבון יש לפרט נתונים נוספים  -שם החשבון ,קבוצת
מאזן ועוד .לפני שבונים את אינדקס החשבונות ,יש לתכנן את מבנה האינדקס .רצוי לקבץ את כל הכרטיסים
בעלי אותו האופי לקבוצות מספרים דומים ,למשל:
כרטיסי לקוחות יהיו ממספר  2000עד .2999
כרטיסי ספקים מ 3000 -עד  3999וכו'.
רצוי להתייעץ עם רואה החשבון של החברה לפני הקמת אינדקס החשבונות.
פקודות יומן.
נתוני הנהלת חשבונות נרשמים באמצעות פקודות יומן .חלק מפקודות היומן ב"בקלות כפולה" נרשמות
אוטומטית בעת הפקת המסמכים השונים ,את שאר נתוני הנהלת החשבונות יש להקיש דרך פקודות היומן.
ב"בקלות כפולה" מאפשרת לרשום פקודות יומן בשתי שיטות האחת  -קליטת פקודות יומן והשנייה  -הזרקת
תנועות מיידית .ההבדל בין שתי השיטות הוא בעיתוי הקליטה ועדכון הכרטיסים.
קליטת פקודות יומן
פקודות היומן נרשמות במנות ,מנה היא קבוצה של פקודות יומן שנקלטו ביחד )בדומה ליומן התנועות שלפני
עידן המחשב( .בקליטת פקודות יומן רישום פקודות יומן לא משתקף ביתרות הכרטיסים עד להפקת יומן
קליטה ועדכון .בכל מנה מקישים כמה פקודות )פקודה = תנועה = שורה אחת( .מספר הפקודות במנה אינו
מוגבל ,בשנה אחת ניתן לקלוט עד ? 9999מנות ,כך שחבל לרשום פקודות יומן ארוכות וכדאי לקלוט את
המנות בתדירות גבוהה ,מכיוון שעד לקליטת מנה לא יבואו התנועות לידי ביטוי בכרטיסים והדו"חות השונים
לא יהיו מעודכנים.
לאחר הקשת הפקודות ניתן לחזור שוב ושוב לעדכן את הפקודות או להוסיף פקודות נוספות לאותה מנה ,זאת
עד להפקת יומן קליטה וקליטת המנה .לאחר הפקת יומן קליטה וקליטת המנה ,מתבצע עדכון הכרטיסים ולא
ניתן לשנות שום פרט במנה .ניתן לעבוד על כמה מנות במקביל.
הזרקת תנועות מיידית
כאמור הקשת פקודות יומן דרך קליטת פקודות יומן לא מעדכנת את הכרטיסים עד להפקת יומן קליטה
וקליטת כל המנה ביחד .אם ברצונך לקלוט פקודה שתעדכן מיידית את יתרות הכרטיסים יש להקיש את

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/201.Htm

עמוד  2מתוך 2
הפקודה דרך הזרקת תנועות מיידית .ברגע שהפקודה הוקשה היא עדכנה את הכרטיסים הרלוונטיים והיא
אינה ניתנת לשינוי.
במסך זה קולטים בכל פעם פקודה אחת )פקודה=תנועה( ,הפקודה מעדכנת מיידית את כרטיסי החשבון
ומצטרפת למנה .בהפקת יומן תנועות תודפס המנה לצורך תיעוד ותיוק כמקובל ,אולם עדכון הכרטיסים
מתבצע מיידית בלי קשר להפקת יומן התנועות )להבדיל מקליטת פקודות יומן רגילה(.
כל פקודה חייבת להיות מאוזנת.
תנועות אוטומטיות
תנועות אוטומטיות הן תנועות הנוצרות אוטומטית בעת הפקת המסמכים השונים )חשבוניות ,קבלות ,הפקדות,
שקים ,חשבוניות רכש וכו'( ,בעת ביצוע פעולות התאמה שונות )התאמת בנק ,ניתוח כרטיסים ,הפרשי שער(
וכן תנועות שנוצרו בהזרקת תנועות מיידית .התנועות האוטומטיות נרשמות במנה אוטומטית שספרורה שונה
ממספר המנה המוקשת )ראה בהמשך מספר מנה( ,בכל הפקה וקליטה של יומן תנועות יקודם מספר המנה.
את המספר של המנה האוטומטית הראשונה קובעים דרך עדכון טבלאות התוכנית ,במסך עדכון מספרי
מסמכים.
ברירת המחדל ב"בקלות כפולה" היא שתנועות אוטומטיות יעדכנו מיידית את כרטיסי החשבון הרלוונטיים.
ניתן להגדיר דרך תוכניות שרות <עדכון טבלאות התוכנית < עדכון נתוני המערכת בסעיף העברת תנועות
להנהלת החשבונות  -ללא העברה )במקום העברה אוטומטית(.
במקרה זה יתרות הכרטיסים יעודכנו רק לאחר הפקת יומן תנועות וקליטת המנה כמו במנה רגילה ,בכל
מיקרה לא ניתן לתקן את התנועות שנרשמו במנה אוטומטית
.
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קליטת פקודות יומן  -כללי
נתוני הנהלת חשבונות נרשמים באמצעות פקודות יומן .חלק מפקודות היומן ב"בקלות כפולה" נרשמות
אוטומטית בעת הפקת המסמכים השונים ,את שאר נתוני הנהלת החשבונות יש להקיש דרך פקודות היומן.
ב"בקלות כפולה" מאפשרת לרשום פקודות יומן בשתי שיטות האחת  -קליטת פקודות יומן והשנייה  -הזרקת
תנועות מיידית .ההבדל בין שתי השיטות הוא בעיתוי הקליטה ועדכון הכרטיסים.
קליטת פקודות יומן
פקודות היומן נרשמות במנות ,מנה היא קבוצה של פקודות יומן שנקלטו ביחד )בדומה ליומן התנועות שלפני
עידן המחשב( .בקליטת פקודות יומן רישום פקודות יומן לא משתקף ביתרות הכרטיסים עד להפקת יומן
קליטה ועדכון .בכל מנה מקישים כמה פקודות )פקודה = תנועה = שורה אחת( .מספר הפקודות במנה אינו
מוגבל ,בשנה אחת ניתן לקלוט עד ? 9999מנות ,כך שחבל לרשום פקודות יומן ארוכות וכדאי לקלוט את
המנות בתדירות גבוהה ,מכיוון שעד לקליטת מנה לא יבואו התנועות לידי ביטוי בכרטיסים והדו"חות השונים
לא יהיו מעודכנים.
לאחר הקשת הפקודות ניתן לחזור שוב ושוב לעדכן את הפקודות או להוסיף פקודות נוספות לאותה מנה ,זאת
עד להפקת יומן קליטה וקליטת המנה .לאחר הפקת יומן קליטה וקליטת המנה ,מתבצע עדכון הכרטיסים ולא
ניתן לשנות שום פרט במנה.
ניתן לעבוד על כמה מנות במקביל.
הזרקת תנועות מיידית
כאמור הקשת פקודות יומן דרך קליטת פקודות יומן לא מעדכנת את הכרטיסים עד להפקת יומן קליטה
וקליטת כל המנה ביחד .אם ברצונך לקלוט פקודה שתעדכן מיידית את יתרות הכרטיסים יש להקיש את
הפקודה דרך הזרקת תנועות מיידית .ברגע שהפקודה הוקשה היא עדכנה את הכרטיסים הרלוונטיים והיא
אינה ניתנת לשינוי.
במסך זה קולטים בכל פעם פקודה אחת )פקודה=תנועה( ,הפקודה מעדכנת מיידית את כרטיסי החשבון
ומצטרפת למנה .בהפקת יומן תנועות תודפס המנה לצורך תיעוד ותיוק כמקובל ,אולם עדכון הכרטיסים
מתבצע מיידית בלי קשר להפקת יומן התנועות )להבדיל מקליטת פקודות יומן רגילה(.
כל פקודה חייבת להיות מאוזנת.
תנועות אוטומטיות
תנועות אוטומטיות הן תנועות הנוצרות אוטומטית בעת הפקת המסמכים השונים )חשבוניות ,קבלות ,הפקדות,
שקים ,חשבוניות רכש וכו'( ,בעת ביצוע פעולות התאמה שונות )התאמת בנק ,ניתוח כרטיסים ,הפרשי שער(
וכן תנועות שנוצרו בהזרקת תנועות מיידית.
התנועות האוטומטיות נרשמות במנה אוטומטית שספרורה שונה ממספר המנה המוקשת )ראה בהמשך מספר
מנה( ,בכל הפקה וקליטה של יומן תנועות יקודם מספר המנה .את המספר של המנה האוטומטית הראשונה
קובעים דרך עדכון טבלאות התוכנית ,במסך עדכון מספרי מסמכים.
ברירת המחדל ב"בקלות כפולה" היא שתנועות אוטומטיות יעדכנו מיידית את כרטיסי החשבון הרלוונטיים.
ניתן להגדיר דרך תוכניות שרות <עדכון טבלאות התוכנית < עדכון נתוני המערכת בסעיף העברת תנועות
להנהלת החשבונות  -ללא העברה )במקום העברה אוטומטית(.
במקרה זה יתרות הכרטיסים יעודכנו רק לאחר הפקת יומן תנועות וקליטת המנה כמו במנה רגילה ,בכל
מיקרה לא ניתן לתקן את התנועות שנרשמו במנה אוטומטית.
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קליטת פקודות יומן
הנתונים הנרשמים בפקודת היומן
מספר המנה
כאמור מנה מקבילה לגיליון יומן תנועות ,כל מנה מקבלת מספר .עם הפעלת התוכנית בפעם הראשונה יוצג
מספר מנה  -וניתן לבחור מספר אחר בתחום  9999 - 1אחר קליטת המנה ,מקודם מספר המנה אוטומטית,
החל ממספר המנה האחרונה.
לאחר כל קליטת פקודת יומן נקבל מספר מנה גדול ב 1-ממספר המנה הקודמת שנקלטה ,ניתן לאשר מספר
זה או לבחור במספר אחר בתנאי שלא נקלטה בעבר מנה בעלת אותו מספר .אין צורך לשמור על רציפות או
סדר עולה של מספרי המנות ,אולם לא ניתן לקלוט שתי מנות בעלות אותו מספר.
אם המנה עדיין לא נקלטה יופיע בכניסה לתוכנית מספר המנה הקיימת בה נמצאים כבר נתונים .ניתן לעבוד
על כמה מנות במקביל ע"י כך שבכניסה לתוכנית "קליטת פקודות יומן" נקיש מספר מנה חדש .אם עדיין לא
נקלטה המנה הקודמת ניתן יהיה להיכנס גם למנה זו לעדכן אותה ולהוסיף בה תנועות .שיטת עבודה זו טובה
לאלו הרוצים לרכז בכל מנה פקודות יומן מסוימות.

הספרור ההתחלתי של המנות האוטומטיות נקבע בהגדרת ספרור מסמכים ,לאחר קליטת המנה מקודם
מספר המנה באחד .לא ניתן לעבוד על כמה מנות אוטומטיות במקביל .למעט הספרור הראשוני אין שליטה
על מספר המנה.

זהו מסך הקלט של פקודות היומן
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להלן פרוט הנתונים שיש להזין לכל תנועה
סוג התנועה
סוג התנועה הוא הנתון הראשון שיש להקיש לגבי כל פקודה .סוג התנועה קובע את סוג הפעולה הנרשמת.
יש להקיש את קוד סוג התנועה המבוקש או לבחור את הקוד המבוקש מתוך חלון שיפתח בהקשה על F2.
ב "בקלות כפולה" קיימים  9סוגי תנועה:
 - 0תנועה מבוטלת
 - 1תנועת חובה
 - 2תנועת זכות
 - 3תנועת חובה זכות
 - 4חשבונית לקוח
 - 5חשבונית ספק
 - 6תשלום מלקוח
 - 7תשלום לספק
 - 8יתרת פתיחה חובה
 - 9יתרת פתיחה זכות
על פי קוד סוג התנועה יודעת "בקלות כפולה" לבצע בדיקות לוגיות וחישוב מע"מ ,ניכוי במקור וכו'.
פרוט סוגי התנועה
תנועה מבוטלת
אם מסיבה כלשהי יש צורך לבטל פקודה )רישום כפול ,טעות וכו'( ,אם עדיין לא הופק יומן תנועות ולא בוצעה
קליטה ניתן לשנות את סוג התנועה בשורה ל  0ואז בעת הקליטה השורה לא תירשם .אפשרות אחרת היא
להשתמש באותה שורה לרישום נתונים אחרים .אם בוצעה כבר קליטה לא ניתן לבטל את הפקודה.
תנועת חובה
תנועה חד צדדית לחובה ,יוצרת תנועה חובה לחשבון אחד שמספרו הוקש בשדה ח-חובה .אם יוקש מספר
חשבון גם בשדה זכות הוא יהיה חשבון נגדי אינפורמטיבי בלבד ולא תיווצר תנועת זכות לחשבון זה.
תנועת זכות
תנועה חד צדדית לזכות ,יוצרת תנועה זכות לחשבון אחד שמספרו הוקלד בשדה ח-זכות .אם יוקלד מספר
חשבון גם בשדה חובה הוא יהיה חשבון נגדי אינפורמטיבי בלבד ולא תיווצר תנועת חובה לחשבון זה.
אם הוקשה תנועת חובה במנה ,יש להקיש בהמשך המנה גם תנועת זכות על מנת שהמנה תהיה מאוזנת.
ולהפך ,אם הוקשה תנועת זכות צריכה להיות במנה תנועת חובה.
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תנועת חובה זכות
תנועה כפולה ,יוצרת תנועת חובה לחשבון שמספרו הוקלד בשדה ח-חובה ותנועת זכות לשדה שמספרו
הוקלד בשדה ח-זכות ,הסכומים שירשמו יהיו שווים חובה וזכות.
חשבונית לקוח
תנועה מורכבת ,מטפלת בפעולות הכוללות מע"מ עסקאות .יוצרת תנועה לחובת חשבון הלקוח על הסכום
הכולל ,לזכות חשבון הכנסה וחשבון מע"מ עסקאות" .בקלות כפולה" מחשבת את סכום המע"מ ,על פי ה%-
המוגדר בפרטי המערכת.
ניתן לקלוט את התנועה על פי סכומי הנטו )לפני מע"מ( או הברוטו של החשבונית .בחשבונית זיכוי ,יש
להשתמש בסוג תנועה זה ולהקיש את סכום הזיכוי במינוס )יש להקיש על > -מקף< לפני רישום הסכום על
מנת שיתקבל מספר שלילי(.
להכנסות פטורות ממע"מ ניתן להשתמש בסוג תנועה ?  3או לרשום  0בשדה סכום נוסף )הסכום הנרשם
לזכות המע"מ(.
חשבונית ספק
תנועה מורכבת ,מטפלת בפעולות הכוללות מע"מ תשומות ותשומות לנכסים .יוצרת תנועה לזכות חשבון
הספק על הסכום הכולל ,לחובת חשבון הוצאות וחשבון מע"מ תשומות .בקניית נכסים יש לתקן את מספר
חשבון מע"מ תשומות לחשבון מע"מ תשומות לנכסים" .בקלות כפולה" מחשבת את סכום המע"מ ,על פי ה-
 %המוגדר בפרטי המערכת.
ניתן לקלוט את התנועה על פי סכומי הנטו )לפני מע"מ( או הברוטו של החשבונית .בחשבונית זיכוי מספק ,יש
להשתמש בסוג תנועה זה ולהקיש את סכום הזיכוי במינוס )יש להקיש על  -לפני רישום הסכום על מנת
שיתקבל מספר שלילי(.
תשלום מלקוח
תנועה מורכבת ,מטפלת בפעולות הכוללות ניכוי מס הכנסה במקור ע"י לקוחות .יוצרת תנועה לזכות חשבון
הלקוח על הסכום הכולל ,לחובת חשבון קופה וחשבון מ.ה .ניכוי במקור ע"י לקוחות" .בקלות כפולה"
מחשבת את סכום הניכוי ,על פי המוגדר בפרטי המערכת .ניתן לגלם את סכום הזיכוי ללקוח ולחשב את
הניכוי אוטומטית ע"פ הסכום ששולם בפועל בלבד.
תשלום לספק
תנועה מורכבת ,מטפלת בפעולות הכוללות ניכוי מס הכנסה במקור מתשלומים לספקים .יוצרת תנועה לחובת
חשבון הספק על הסכום הכולל ,לזכות חשבון הבנק וחשבון מ.ה .ניכוי במקור מספקים" .בקלות כפולה"
מחשבת את סכום הניכוי ,על פי המוגדר בכרטיס הספק ,ניתן לגלם את סכום החיוב לספק ולחשב את הניכוי
אוטומטית ע"י רישום הסכום ששולם בפועל בלבד.
יתרת פתיחה חובה יתרת פתיחה זכות
תנועות המעדכנות את מוני יתרות הפתיחה של הכרטיסים ,אינן יוצרות תנועות המופיעות בכרטיסים .אופן
הקליטה דומה לקליטת תנועות חובה וזכות רגילות אלא שאין צורך להקיש בתנועות אלו את השדות של
אסמכתא ,קוד מיון ופרטים.
חשבון חובה ,חשבון זכות
לאחר הקשת סוג התנועה ,יש להקיש את מספר חשבון החובה ולאחריו את מספר חשבון הזכות .התוכנית
בודקת אם המספר שהוקלד קיים באינדקס החשבונות ,אם המספר לא קיים ישמע צפצוף והמספר לא ירשם.
ניתן להעתיק חשבון משורה לשורה ע"י הקשה על ><+
חשבון נוסף
חשבון נוסף הוא החשבון השלישי בפקודה מורכבת ,לדוגמה :חשבון מע"מ עסקאות בחשבונית ,חשבון ניכוי
במקור בקבלה וכו' .התכנה ממלאת אוטומטית את שדה חשבון נוסף בהתאם לסוג התנועה ועל פי ההגדרות
בטבלת החשבונות הקבועים .בדרך כלל יש לאשר את החשבון הנוסף ,לעתים יש לתקן אותו .לדוגמה:
בקניית ציוד קבוע משתמשים בסוג תנועה " "5חשבונית ספק ,התכנה מציגה את חשבון מע"מ תשומות בשדה
חן-נוסף .יש לרשום במקומו את מספר חשבון מע"מ תשומות לנכסים.
כאשר מתבצע תשלום או קבלה ללא ניכוי במקור ,אין למחוק את מספר חשבון הניכויים אלא לרשום בסכום
0
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איתור מספר חשבון
ניתן לאתר מספר חשבון בשתי דרכים:
א .אלפון
יש להשאיר את שדה מספר החשבון ריק ולהקליד  ,ENTERהתכנה תדלג לשם שדה החשבון .יש להקליד את
האותיות הראשונות של הכרטיס והתכנה תשלוף את הכרטיס הקרוב ביותר לאותיות שהוקלדו .ניתן לדפדף
בכרטיסים בעזרת מקשי החצים.
ב .אינדקס חשבונות
יש להקיש על  F2או ללחוץ על הכפתור עם החץ הירוק ,יפתח חלון אינדקס חשבונות .איתור כרטיס באינדקס
החשבונות נעשה כפי המתואר בפרק על אינדקס החשבונות .כאשר מוצאים את הכרטיס ,יש לסיים את
העבודה עם אינדקס החשבונות ע"ח מקש  ESCאו הקלקה כפולה על הכרטיס הרצוי.
פתיחת חשבון חדש
ניתן לפתוח חשבון ע"י כניסה לאינדקס החשבונות )הקשה על  F2).על מנת לפתוח חשבון חדש יש להקיש
על Insertולהקיש את כל הפרטים הדרושים )ראה הקמת אינדקס חשבונות( .ניתן גם לעדכן את פרטי
החשבון דרך אינדקס החשבונות ע"י בחירת החשבון ב Enter.
תאריך ביצוע ,תאריך ערך
תאריך ביצוע  -תאריך ביצוע הפעולה החשבונאית .לדוגמה :תאריך הפקת החשבונית ,תאריך רישום השק,
תאריך הקבלה וכו' .תאריך ערך  -התאריך בו תתבצע תנועת הכסף בפועל .לדוגמה :מועד תשלום
החשבונית ,מועד פירעון השק וכו'.
ברירת המחדל המוצגת לרישום תאריך הביצוע בתחילת הרישום היא תאריך המערכת ,לאחר מכן ברירת
המחדל היא התאריך שנרשם בשורה הקודמת .ניתן לאשר את התאריך ע"י הקשה על Enterאו לתקן את
התאריך .בקלות כפולה בודקת את חוקיות התאריך .במידה והתאריך שגוי ,ישמע צפצוף והתאריך לא ירשם.
ברירת המחדל לתאריך הערך היא בדרך כלל תאריך המערכת או תאריך השורה הקודמת .אם נרשמה
חשבונית יחושב תאריך הערך בהתאם לתנאי האשראי של הלקוח או הספק.
אסמכתא
פקודת היומן כוללת שתי אסמכתות.
האסמכתא הראשונה משמשת לרישום האסמכתא של המסמך המדווח  -מספר החשבונית הנרשמת ,מספר
השק וכו' .האסמכתא השנייה משמשת כאינפורמציה נוספת כגון  -מספר תעודת המשלוח או ההזמנה לפיהם
הופקה החשבונית ,מספר חשבונית הספק עבודה משלם השק וכו' .על מנת להשתמש או לבטל את השימוש
בשדה אסמכתא יש לנעול או לבטל את נעילת השדה  -ראה בהמשך נעילת שדות.
קודי מיון לתנועות
קודי המיון מאפשרים לסווג את התנועות לקבוצות שונות .החלוקה לקבוצות מיועדת למיון התנועות לפי סוגי
הכנסות הוצאות וכד' .לדוגמה :החלוקה לקבוצות יכולה לשמש לסיווג הוצאות והכנסות למחלקות ,סניפים או
פרויקטים שונים וכך לשמש לצורך הפקת דו"חות תמחיר לכל מרכז רווח.
הקשה על  F2תפתח את טבלת קודי מיון לתנועות .ניתן להגדיר בטבלה עד  99קבוצות.
על מנת לעדכן את הטבלה או להוסיף קודים נוספים יש לעבור בעזרת החצים לשורה המבוקשת ולעדכן
בשורת הטקסט העליונה את התאור הרצוי .ניתן לבחור מהטבלה ע"י הקשה על מקש  ENTERאו הקלקה
כפולה כאשר הסמן נימצא על הקוד המבוקש.
המבוקש.
פרטים
הפרטים הם מלל כלשהו המפרט את התנועה.
ניתן לעשות שימוש בשדה זה בעת הפקת דו"חות וכן בהתאמות בנק וניתוח כרטיסים .ניתן לרשום מלל חופשי
או לבחור את המלל מתוך טבלת פרטים שכיחים ,על מנת לבחור מתוך הטבלה יש להקיש על F2.בחירה
ועדכון פועלים כמו בקודי המיון לתנועות .ניתן להעתיק פרטים משורה לשורה ע"י הקשה על >.<+
סכום
יש להקיש רק סכום אחד  -חובה או זכות ,התוכנית תפצל את הסכום אוטומטית בהתאם למבנה סוג התנועה.
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בתנועות חד צדדיות )חובה ,זכות ,יתרת פתיחה חובה ,יתרת פתיחה זכות( הסמן יגיע לשדה סכום חובה או
זכות בלבד .בתנועות דו צדיות ניתן להקיש אחד מהסכומים המערכת תמלא את הסכום הבא על פי פיצול סוג
התנועה .ניתן לאשר את הסכום ע"י Enter.בתנועות מורכבות ישנם שלושה סכומים ,ניתן לתקן את הסכומים
אותם חישבה התכנה ,ובלבד שסכומי החובה בתנועה ישתוו לסכומי הזכות.
לדוגמה :בסוג תנועה " "7תשלום לספק ,סכום החוב המשולם ואחוז ניכוי במקור המוגדר לספק  10%ניתן
להקיש את הסכום בסכום חובה ,התכנה תחשב סכום לזכות הבנק ולזכות ניכוי במקור .במידה ולא בוצע
בפועל ניכוי ,ניתן לתקן את סכום הניכוי ל  0המערכת תעדכן את הסכום לזכות הבנק בהתאם.
אחוז
המע"מ או הניכוי במקור בתנועה מורכבת ,בהתאם לסוג התנועה .בסוג תנועה " -"6תשלום מלקוח ו "- "7
תשלום לספק מופיע אוטומטית  %הניכוי המוגדר לחברה או לספק ,ניתן לשנות את האחוז שנוכה ,הסכום
יחושב בהתאם או לשנות את הסכום והאחוז יעודכן בהתאם .בסוג תנועה " - "4חשבונית ללקוח "5" ,חשבונית
מספק מופיע  %המע"מ כפי שהוגדר בפרטי המערכת ללא אפשרות שינוי .לחשבונית פטורה ממע"מ יש
להשתמש בסוג תנועה " "3חובה-זכות או להגיע לסכום המע"מ ולהקליד 0
עדכון שערים
ניתן לעדכן את טבלת השערים ע"י לחיצת F2בשדה תאריך .ניתן ללחוץ  F2בשדה תאריך ובשדה תאריך ערך,
בכל מיקרה תיפתח טבלת השערים לעדכון התאריך המופיע בתנועה כתאריך ערך .שיערוך התנועה מתבצע
על פי תאריך הערך) .קרא עוד על שערוכים וניהול מט"ח בפרק עדכון טבלאות התכנית/שערי מט"ח
נעילת שדות
ניתן לחסוך בפעולות הקלדה ע"י נעילת שדות וקביעת ערכי מחדל.
לדוגמה :אם ברצונך להקיש נתוני שקים ,כל השקים נרשמים לזכות הבנק ,כולם הופקו )לצורך הדוגמה(
בתאריך  01בינואר  2003ופירעונם בתאריך  05לפברואר 2003
יש להגדיר לתוכנה לרשום אוטומטית את הפרטים החוזרים על עצמם ע"י רישום ערכי מחדל בשדות
המתאימים .פרטים אלו ירשמו אוטומטית .צורת עבודה זו חוסכת זמן הקלדה רב .ניתן לשחרר את הנעילה או
לנעול פעם נוספת נתונים אחרים תוך כדי עבודה על המנה.

בדיקה לוגית
מאפשרת בקרה של המערכת ברישום תנועות מורכבות .הבדיקה נערכת על פי סוגי הכרטיסים .המערכת
חוסמת רישום של חשבון שהוא לקוח או ספק במקום בו אמור על פי סוג התנועה להיות חשבון הכנסה או
הוצאה.
המערכת חוסמת אך ורק חשבון לקוח/ספק ,כלומר ,אם רשמת בטעות ח-ן הוצאה במקום ח-ן הכנסה בסוג
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תנועה " "4חשבונית ללקוח ,המערכת לא תחסום.
איזון חובה-זכות
מתייחס אך ורק לסוג תנועה " "3חובה זכות .אם נגדיר איזון ח/ז לא ניתן יהיה לרשום תנועה לא מאוזנת .בכל
מיקרה המנה במלואה תהיה מאוזנת.
סרגל חישובי ביניים F3.
ניתן לקבל סיכום ביניים לחלק מן המנה ע"י הקשה על מקש F3כאשר נמצאים במצב של דפדוף במנה .עם
הופכת הסרגל ניתן לחשב:

א .סיכומי ביניים לכל לכל החשבונות.
יש לציין מאיזה שורה עד איזה שורה רוצים את סיכום הביניים .באם מספר השורה אינו ידוע ,יש לדפדף אליו
לפני הכניסה לסרגל חישובי הביניים .כך יועבר מספר השורה אוטומטית לסרגל.
ב .סיכומי ביניים לכרטיס בודד.
כאשר רוצים לבדוק סיכומי ביניים לכרטיס בודד יש להקליד את מספר הכרטיס הרצוי ,לציין מאיזה שורה עד
איזה שורה יש לבצע את החישוב) .בד"כ מבצעים לכרטיס בודד חישוב על כל המנה( .התכנה מציגה את
סיכומי התנועות לכרטיס ,את יתרת הכרטיס הנוכחית ואת היתרה החדשה שתהיה לכרטיס לאחר העדכון.
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הזרקת תנועות מידית
כאמור הקשת פקודות יומן דרך קליטת פקודות יומן לא מעדכנת את הכרטיסים עד להפקת יומן קליטה
וקליטת כל המנה ביחד .אם ברצונך לקלוט פקודה שתעדכן מיידית את יתרות הכרטיסים יש להקיש את
הפקודה דרך הזרקת תנועות מיידית .ברגע שהפקודה הוקשה היא עדכנה את הכרטיסים הרלוונטיים והיא
אינה ניתנת לשינוי.
במסך זה קולטים בכל פעם פקודה אחת )פקודה = תנועה( ,הפקודה מעדכנת מיידית את כרטיסי החשבון
ומצטרפת למנה .בהפקת יומן תנועות תודפס המנה לצורך תיעוד ותיוק כמקובל ,אולם עדכון הכרטיסים
מתבצע מיידית בלי קשר להפקת יומן התנועות )להבדיל מקליטת פקודות יומן רגילה(.
כל פקודה חייבת להיות מאוזנת לכן ,לא ניתן לקלות בהזרקת תנועות מסוג " "1ו ") "2חובה או זכות( ותנועות
מסוג " "8או ") "9יתרות פתיחה(.

כאשר קולטים תנועה מורכבת )הכוללת מעמ או ניכוי במקור( ,יש להקליד בשדה סכום את סכום הברוטו
)כולל המע'מ או הניכוי( .בשדה סכום נוסף יש להקליד את סכום המעמ.
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עדכון פקודות יומן קבועות.
מטרת פקודות היומן הקבועות הנה ליצור שבלונות לפעולות קבועות המתבצעות מדי חודש בחדשו בהנהלת
החשבונות .לדוגמא  -פקודות משכורת של העובדים.
על מנת ליצור הוראה )פקודה( קבועה ,יש להגדירה בטלת ההוראות הקבועות ,וללחוץ על כפתור אישור .מסך
הקלט של ההוראות הקבועות הנו זהה למסך הקלט של פקודות היומן הרגילות.

לאחר סיום הקלדת ההוראות הקבועות ,נשמרת הפקודה על הדיסק וניתן לגשת אליה בכל רגע .כאשר
מקלידים פקודות יומן רגילות ,ניתן לשלב הוראה קבועה בפקודת היומן על ידי לחיצה על מקש העתק הוראות
קבועות בסרגל הכלים )השני משמאל( .התכנה תקרא את ההוראות הקבועות בנבחר לפקודה אותה אנו
מקלידים.
כאשר קוראים תנועות שמורות לפקודה הנוכחית התכנה משנה את תאריכי הביצוע לחודש הנוכחי ,תאריכי
הערך משתנים בהפרש שהיה ביניהם ובין תאריכי הביצוע בפקודה המקורית.
באם תנועה מסוימת מכילה סכומים במטח ,התנועה תשוערך על פי השער הנוכחי.
כעיקרון ,ניתן לבנות גם בעזרת התנועות השמורות מאגר של פקודות יומן לא סטנדרטיות .לדוגמא ,חשבונית
עם מספר חשבונות הכנסה או הוצאה וכד'.
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הדפסת יומן קליטה ועדכון התנועות

פקודות היומן שהוקשו לא מתעדכנות בכרטיסי החשבון עד להפקת יומן קליטה ועדכון המנות .הפקודות
שהוקשו נאגרות בקובץ זמני עד לקליטתן.
לצורך עדכון התנועות יש לבצע את המהלכים הבאים
א .הדפסת יומן קליטה לתנועות מוקשות
ב .הדפסת יומן קליטה לתנועות אוטומטיות
ג .עדכון התנועות

יומן קליטה לתנועות מוקשות
הדפסת יומן קליטה לתנועות שהוקשו .יומן הקליטה מהווה אסמכתא לקליטת הנתונים שהוקלדו .בחירה
באופציה זו תפתח חלון בו יש לרשום אלו מנות ברצונך לעדכן
יש לבחור את אופן הדפסת היומן:
הדפסת כל מנה בדף ניפרד
אם נקלטות כמה מנות תודפס כל אחת על דף ניפרד ,בנוסף יודפס דף המסכם את הקליטה .הדו"ח המסכם
מודפס בכל מיקרה גם אם נקלטת רק מנה אחת.
הדפסה רציפה של כל המנות
כל מנות יודפסו אחת אחרי השנייה ברצף ,הדו"ח המסכם יודפס בהמשך.
יומן קליטה לתנועות אוטומטיות
הדפסת יומן קליטה לתנועות האוטומטיות .גם אם מוגדרת העברה אוטומטית של תנועות הנהלת החשבונות
נוצר קובץ זמני לפקודות היומן האוטומטיות וזאת לצורך הפקת יומן תנועות בהתאם לחוק.
על מנת לקלוט מנה שהוקשה יש להדפיס יומן גם לתנועות המוקשות וגם לתנועות האוטומטיות ,העדכון של
שתי המנות מתבצע במקביל .לא ניתן לקלוט מנה של תנועות מוקשות ללא קליטת המנה האוטומטית.
יומן קליטה מופק לגבי כל מנה פעם אחת בלבד עם קליטת המנה .אם יש צורך בעותק נוסף של יומן הקליטה
ניתן להפיק יומן תנועות כרונולוגי דרך תפריט דו"חות נוספים )ראה בפרק העוסק בדו"חות(.
מהלך עדכון התנועות
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במהלך עדכון התנועות מתבצע עדכון כרטיסי החשבון ולאחר מכן נימחק הקובץ הזמני .כאמור ,לא יתבצע
עדכון אלא אם כן הודפסו קודם לכן המנות.
ביצוע גיבוי לקובצי התנועות המנות כאמור נשמרות בקובץ ניפרד הנמחק בעת ביצוע העדכון .מומלץ מאוד
לבצע גיבוי לקובצי התנועות.
אם מסמנים ביצוע גיבוי במהלך העדכון ,יועתקו קובצי התנועות לדיסקט במהלך העדכון .קבצים אלו יכולים
לשמש לשתי מטרות:
א .במקרה של תקלה בנתונים ניתן יהיה לשחזר את נתוני התנועות מתוך הדיסקט.
ב .אם עובדים בשני אתרים) ,במשרד ובבית ,במשרד ואצל רו"ח( ניתן באמצעות הגיבוי לקלוט את המנות גם
במחשב האחר ,דרך תוכניות
שרות .כך אין צורך להקיש את התנועות פעמיים .מומלץ לקבוע רצף שונה של מנות לכל אתר ,לדוגמה
במשרד יעבדו על מנות בתחום ? 1000עד  2000ואצל רו"ח יעבדו על מנות  300עד  4000שיטת עבודה זו
תימנע "התנגשויות" במספרי המנות ואפשר לדעת מי הקליד את הנתונים.
הדפסת דו"ח עדכון
דו"ח עדכון מדפיס סיכום של נתוני המנות שנקלטו.
אזהרה :עדכון התנועות הוא תהליך רגיש ,נפילת מתח חשמלי או תקלה כלשהי עלולים לגרום לשיבושים
חמורים בכל הנתונים ולא רק במנה שהוקשה ,לכן ,לפני ביצוע העדכון יש לבצע גיבויי לנתונים .בשום אופן
אין לבצע עדכון תנועות לפני ביצוע גיבוי.

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/205.Htm

עמוד  1מתוך 4

הפקת דו"חות מאזניים
הדו"חות המאזניים אלו דו"חות המציגים את יתרות הכרטיסים ופרטי הכרטיס )כתובת ,טלפון ,ע.מ .וכו'  -כל
הפרטים שהוקשו בעת פתיחת כרטיס החשבון(.
הדו"חות המאזניים בנויים בצורת מחולל דו"חות .כאשר בוחרים באופציה דו"חות מאזניים מוצגת רשימת
דו"חות קיימים ,אלו דו"חות מקובלים ,אך ניתן לשנותם בכל עת.
הגדרת מבנה הדוח.
על מנת לשנות/להגדיר דו"ח יש ללחוץ על הכפתור הימני בסרגל הכלים כאשר הדוח אותו רוצים להגדיר
מסומן.

הנתונים אשר יש להגדיר לכל דוח ודוח.
שם דו"ח
יש לרשום את השם המבוקש
מיון הדו"ח
ישנן ארבע אפשרויות למיון הדו"ח
א .כותרות הכרטיסים  -מיון לפי הכותרות שהוגדרו בעדכון טבלאות התוכנית .סדר הופעת הכרטיסים בתוך
כל קבוצה הוא לפי סדר מספרי עולה של מספרי הכרטיסים .בסיום כל קבוצה ייערך סיכום ובסוף הדו"ח
סיכום כל הקבוצות.
ב .כותרות הקבוצות  -מיון לפי קבוצות המאזן .מיון כרטיסים בתוך כל קבוצה מתבצע לפי סדר מספרי עולה
של מספרי הכרטיסים .בסיום כל קבוצה ייערך סיכום ובסוף הדו"ח סיכום כל הקבוצות.
ג .אלפאבתי  -מיון לפי סדר א-ב שמות הכרטיסים בסוף הדו"ח ייערך סיכום של כל הכרטיסים שהשתתפו
בדו"ח.
ד .ללא מיון  -הדפסת הכרטיסים לפי סדר מספרי עולה של מספרי הכרטיסים ללא התייחסות לקבוצות.
בסוף הדו"ח ייערך סיכום של כל הכרטיסים שהשתתפו בדו"ח.
הגדרת סוג הדו"ח
לכל קוד מאזן וכותרת לקבוצת כרטיסים ניקבע אם הכרטיסים הנכללים בקבוצה הם כרטיסים מאזניים או
כרטיסי רווח והפסד.
ניתן לכלול בדו"ח חלק מהכרטיסים על פי סיווג זה:
א .כלל הכרטיסים  -מתאים למאזן בוחן ,אינדקס ,וכו'
ב .כרטיסים מאזניים בלבד  -מתאים למאזן
ג .כרטיסי רו"ה  -מתאים לדו"ח רווח והפסד.
ההגדרה תורמת גם להאצת הפקת הדו"ח.
הגדרת רמת ההצגה
א .דו"ח מפורט  -פרוט כל הכרטיסים הנכללים בדו"ח  +סיכומים לקבוצות
ב .דו"ח בריכוז בלבד  -אין פרוט של הכרטיסים אלא סיכום לכל קבוצה
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הגבלת הכרטיסים שיופיעו בדו"ח לפי יתרות
מאפשר להתעלם מכרטיסים לא פעילים וכרטיסים שיתרתם אפס.
א .הצגת כל הכרטיסים המופיעים בדו"ח בלי קשר ליתרותיהם.
ב .הצגת כרטיסים פעילים בלבד  -יוצגו אך ורק כרטיסים שנרשמו להם תנועות בטווח התאריכים המבוקש.
ג .הצגת כרטיסים בעלי יתרה בלבד  -יוצגו רק כרטיסים שיתרת אינה .0
מאזן בוחן ליתרות/תנועות
מאזן בוחן יתרות מציג את היתרות שהצטברו במוני הכרטיסים .זוהי הדרך הרצויה להפקת הדוחות.
מאזן בוחן תנועות .קורא מחדש את תנועות הכרטיס ומחשב את יתרותיו מחדש .אפשרות זו נועדה על מנת
לאפשר יצירת דוח המציג יתרות אשר ברצוננו לתחום על ידי טווח תאריכים מסוים .יש לשים לב כי באם
בוחרים באפשרות זו ,יש לקבוע טווח תאריכים להדפסה אשר יכסה את כל טווח תאריכי התנועות.
הגדרת המטבע בה יודפס הדו"ח.
ניתן לקבל דו"ח משוערך למטבע חוץ .סכומי מט"ח יודפסו אם בתיכנון הדו"ח יכללו הטורים העוסקים ביתרה
במט"ח) .ראה בהמשך( .יש לבחור את המטבע בה יוצג הדוח) .המטבעות המוגדרים במערכת יוצגו בתיבת
הגלילה הצמודה לשדה המטבע.
תיכנון שורת ההדפסה.
על מנת לשנות/להגדיר מבנה של שורת הדו"ח יש ללחוץ על הכפתור האמצעי בסרגל הכלים כאשר הדוח
אותו רוצים להגדיר מסומן.

כאשר נכנסים לתכנון מבנה שורת הדוח,מופיע מסך בו מתבצע תכנון הטורים שיודפסו .בחלק העליון של
המסך מופיע סרגל המציג את צורת הדו"ח המתוכנן )שם השדה ,מיקום וגודל פיזי( .בשאר המסך מוצגת
טבלה המורכבת משלושה חלקים:
א .שדה סימון המאפשר סימון/ביטול סימון השדה .במידה ומסמנים שדה מסויים ,יופיע ליד שדה הסימון
מיקום השדה בדוח .מספר זה ניתן לשדה לפי סדר הבחירה שלו.
ב .רשימת השדות לבחירה בהקמת הדו"ח
ג .רוחב השדה בתווים.
הוספת טור
הוספת טור לדו"ח מתבצעת ע"י סימון התיבה של השדה המבוקש ,בטור הסמוך לשם השדה יופיע מספרו
הסידורי של השדה ובסרגל העליון יוצג הטור .הטור תמיד מצטרף לסוף הדו"ח) .לטור השמאלי ביותר(
על מנת להכניס טור לתחילת הדו"ח )טור ימני ביותר( יש לבטל קודם כל את הטורים הקודמים לו ,לבחור
בטור המבוקש ולאחר מכן לבחור מחדש את הטורים המבוקשים על פי הסדר.
ביטול טור
על מנת לבטל טור יש להגיע לנקות את הסימון מתיבת הסימון .המספר הסידורי של הטור ימחק הטור ייעלם
מהסרגל והטורים שאחריו יזוזו ימינה .המספרים הסידוריים של הטורים שלאחריו יצומצמו בהתאם.
קביעת רוחב טור
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לא ניתן לתכנן דו"ח רחב מ  132תוים ,אולם ניתן להכניס יותר טורים ע"י צמצום רוחב הטור .צמצום רוחב טור
מתבצע ע"י לחיצה על סרגל הגליליה הצמוד לטור .ניתן לשנות רק רוחב של טור אשר סומן כטור פעיל.
עדכון כותרות כרטיסים.
הכניסה להגדרת כותרות הכרטיסים נעשית על ידי לחיצה על הכפתור השמאלי בסרגל הכלים או על ידי
לחיצה על חלון העזר בשדות מקבוצה/עד קבוצה.
הפקת דו"ח
נעשית על ידי לחיצה על כפתור המסך או המדפסת.
מגבלות הדפסת הדו"ח תלויות בתכנון הדו"ח

הגבלת הכרטיסים שיכללו בדו"ח
אם מיון הדו"ח ניקבע לפי כותרות ,או קבוצות מאזן  -ניתן יהיה להגביל את הדו"ח לפי כותרות .לקבלת
רשימת הכותרות או קבוצות מאזן )בהתאם לתכנון הדו"ח( .
אם מיון הדו"ח ניקבע לפי א-ב או ללא מיון ניתן להגביל את הפקת הדו"ח מכרטיס עד כרטיס ,מקבוצה עד
קבוצה וכן לפי אפיון .לחיצה על חלון העזר תפתח חלון רלוונטי לאיתור הנתון המבוקש.

כאשר מפיקים דוח הממויין לפי קבוצות מאזן או קבוצות כרטיסים.
כאמור ,פרוט הדוח נקבע בזמן הגדרת מבנה הדוח .לפעמים ,רוצים להדפיס דוח מפורט אולפ שקבוצת
הלקוחות למשל תודפס בריכוז .במקרה כזה יש ללחוץ על כפתור חלון העזר בשדות מקבוצה/עד קבוצה ,יש
להאיר בחלון הקבוצות שיפתח את הקפוצה שרוצים להדפיס בריכוז וללחוץ על מקש ] [F2או לחיצה כפולה
על הכפתור הימני של העכבר .ליד מספר הקבוצה תופיע כוכבית ,סימן שקבוצה זו תודפס בריכוז .לחיצה
נוספת תבטל את הכוככבית.
הגבלת תאריכים
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אם בתכנון הדו"ח ניקבע הפקת מאזן בוחן ליתרות ניתן להגביל את הפקת הדו"ח רק מחודש עד חודש-
כשההתייחסות היא לתאריכי ביצוע.
אם בתכנון הדו"ח ניקבע הפקת מאזן בוחן לתנועות ניתן יהיה להגביל את הפקת הדו"ח תאריך עד תאריך
)לפי יום מדויק(  -ההתייחסות היא לתאריכי ביצוע ותאריכי ערך.
שערי מט"ח נכונים לתאריך
על פי השער בתאריך זה ישוערכו היתרות .השיערוך מתבצע למטבע שהוגדר בתכנון הדו"ח .יתרות מט"ח
יופיעו אם בתכנון שורות הדו"ח שולבו השדות הכוללים יתרות מט"ח.
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הדפסת כרטסת חשבונות ממוינת

הסרגל העליון בתכנית הדפסת הכרטסת מציע שלוש אפשרויות:
 .1הדפסת כרטסת ממוינת  -על כך בהמשך.
 .2איחוד כרטיסים .אפשרות זו יכולה לאחד מספר כרטיסים ולהדפיסם ככרטיס אחד .יש צורך לאחד
כרטיסים כאשר ללקוח מסוים קיימים כרטיס לקוח וכרטיס ספק ,או כאשר יש צורך לאחד כרטיס
משכורת וכרטיס בעל מניות .שיטת הדפסת הכרטיס המאוחד זהה לשיטת הדפסת כרטסת רגילה ,רק
שהפלט מוצג ככרטיס אחד ולא כמספר כרטיסים.
 .3הגדרת מבנה הכרטיס  -מאפשר הגדרה של שדות הכרטיס שיוצגו הן על המסך והן במדפסת.
הגדרת מבנה הכרטיס.

ניתן להגדיר מבנה כרטיס שונה עבור כרטיס המוצג על המסך וכרטיס המודפס במדפסת .יש לבחור את
ההגדרה המתאימה על ידי סימון האפשרות תצורת מסך/מדפסת .באם מגדירים את תצורת המסך ,ורוצים
שתצורת המדפסת תהיה זהה ,ניתן להעתיק את תצורת ההדפסה על ידי לחיצה על כפתור העתק תצורת
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מסך/מדפסת.
ניתן להגדיר מספר מבנים של כרטסות ולשמרן בספריה) .לדוגמא  -כרטסת בשקלים ,כרטסת במט'ח וכולי(.
כאשר רוצים להדפיס כרטסת במבנה מסוים ,ניתן לשלוף מבנה זה מן הספרייה.
מבנה הכרטיס נעשה על ידי סימון/ביטול הסימון לשדות שברצוננו להדפיס .ניתן לקבוע את רוחבו של כל
שדה בתווים .יש לשים לב לא לקבוע רוחב גדול מדי לדוח מכיוון שאז לא יהיה מקום להצגת כל השדות
וחלקן עלול להיקטע בזמן ההדפסה.
הדפסת הכרטסת.
על מנת להציג את הכרטסת יש לציין את הנתונים הבאים.
 .1מכרטיס  -עד כרטיס.
מציין את טווח הכרטיסים שברצוננו להדפיס.
 .2מקבוצה  -עד קבוצה.
מאפשר לבצע חיתוך נוסף על הכרטיסים שברצוננו להדפיס .אופציה זו חשובה כאשר רוצים לבצע
איחוד כרטיסים למספר כרטיסים אשר אינם רצופים במספרם .לדוגמא :לקוח מסוים הנו בעל כרטיס
לקוח  2300וכרטיס ספק  .4700על מנת לאחד את שני הכרטיסים האלו ,נשייך אותם לקבוצת מאזן
זהה ) 17למשל( ונגדיר הדפסה של הכרטסת מקבוצה  17עד .17
 .3אפיון  -עד אפיון מאפשר חיתוך נוסף של כרטיסי החשבון על פי קוד האפיון.
 .4הדפסת כל הכרטיסים או כרטיסים בעלי יתרה בלבד.
 .5האם להדפיס כל כרטיס בדף נפרד או לנסות להדפיס מספר כרטיסים על אותו הדף
 .6האם להדפיס את הכרטיס בהדפסה רציפה או להכניס שורת רווח כל שתי שורות על מנת שהכרטיס
יהיה קריא יותר
 .7שדה המיון הראשי של הכרטיס.
יש לציין מה יהיה שדה המיון הראשי של הכרטיס.
 .8שדה המיון המשני של הכרטיס.
יש לציין מה יהיה שדה המיון המשני של הכרטיס .שדה המיון המשני ממיין את תנועות הכרטיס בתוך
שדה המיון הראשוני .למשל :אם שדה המיון הראשוני הנו תאריך ושדה המיון המשני הנו אסמכתא ,הרי
שכל התנועות בתאריך מסוים ,יהיו ממוינות על פי האסמכתא שלהן.
 .9שם הכרטיס.
שדה זה רלוונטי רק כאשר מבצעים איחוד כרטיסים ,במקרה זה ,יש להחליט באיזה שם יקרא הכרטיס
המאוחד.
 .10סיכומי ביניים בהתחלף שדה.
סעיף זה מאפשר לסכם סיכום ביניים כאשר שדה המיון משתנה .לדוגמא :כאשר מדפיסים כרטיס
ממוין על פי תאריך ומבקשים סיכומי ביניים ,התכנה תסכם את סה'כ התנועות לאותו תאריך.
באותו ההקשר .כאשר מבקשים סיכומי ביניים לתאריכים ,יש לציין באם הסיכום יעשה בכל פעם
שהתאריך משתנה )סיכום יומי( או בכל פעם שהחודש משתנה )סיכום חדשי(.
 .11הדפסת כרטיסים ששונו.
מציין באם ברצוננו להדפיס את כל הכרטיסים או רק את הכרטיסים שהשתנו מאז ההדפסה הקודמת.
)הדפסה קודמת נחשבת הדפסה למדפסת בלבד ולא על גבי המסך(.
 .12מגבלות תאריכים להדפסה.
יש לציין את מגבלות התאריכים שבהן רוצים להדפיס את התנועות וכמו כן האם מגבלות אלו הנן
נבדקות על תאריכי הערך או תאריכי הביצוע.
כאשר חותכים את התנועות על פי תאריכים ,יש לשים לב כי יכול להיות שבטעות הקלדנו תאריך שגוי
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למשל  ,01/01/2020במקרה כזה התנועה לא תוצג מכיוון שהנה מחוץ לטווח התאריכים ויראה שיתרת
הכרטיס אינה נכונה .על מנת למנוע זאת ,ניתן לומר לתכנה שתתעלם ממגבלות התאריך על ידי סימון
התיבה המתאימה.
 .13מגבלות הבדיקה של שדה המיון המשני.
ניתן לבדוק ולחתוך את התנועות גם על פי שדה המיון המשני לדוגמא  :מקוד מיון  3עד קוד מיון 5
וכדומה.
הצגת הכרטסת כל גבי המסך.

כאשר מציגים את הכרטסת על גבי המסך ,מוצג כרטיס אחד בכל פעם .האפשרויות העומדות בפנינו בעזרת
סרגל הכלים העליון הנן:
 .1דפדוף בכרטיסים קדימה ואחורה בעזרת הכפתורים המסומנים בחיצים.
 .2שינוי פרטי התנועה.
ניתן לתקן שדות בתנועה כגון פרטים ,אסמכתא וכדומה .על מנת לעשות זאת ,יש לסמן את התנועה
הרצויה על ידי הקלקה עם העכבר על מספר התנועה )הצד הימני( .כאשר התנועה מסומנת ,ניתן
לתקנה על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בסרגל הכלים.
 .3הזרקת תנועה מידית.
ניתן "להזריק" תנועה מידית לספרי החשבונות .באם אחד החשבונות בתנועה יהיה זהה למספר
הכרטיס המוצג ,התנועה תתווסף מידית לתנועות הכרטיס.
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מחולל דוחות לתנועות  -תכנון הדוח

מטרת מחולל הדוחות לתנועות הנו איתור ושליפה של תנועות הנהלת החשבונות והצגת בסדר ובצורה
מסוימים על מנת שנקבל את התוצאה הרצויה לנו .במחולל הדוחות קיימים כבר דוחות שהוגדרו מראש אולם
המשתמש יכול לשנותם בכל עת שיחפוץ בכך.

על מנת להשיג את התוצאה שברצוננו לקבל ,יש לתכנן את מבנה הדוח כך שאכן נקבל תוצאה זו .תכנון
מבנה הדוח.
תכנון הדוח
יש לבחור את הדוח אותו ברצוננו לתכנן בחלקו הימני של חלון )שם מופיעים כבר הדוחות הקיימים( וללחוץ
על הכפתור האמצעי אשר בסרגל הכלים .נקבל את מסך תכנון הדוח.
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יש לעדכן את שם הדוח לשם שברצוננו לתת.
יש לקבוע את סדר מיון התנועות
ניתן למיין דוח מסוים על פי מספר שדות לדוגמא 1 :מספר כרטיס 2 ,חשבון נגדי ו 3תאריך ערך .כל שדה
שנסמן יקבל מדרג גבוה באחד מן השדה הקודם .בדוגמא הזו ימוינו התנועות על פי מספרי הכרטיסים )מדרג
 ,(1בתוך כל כרטיס ימוינו התנועות על מי מספרי החשבון הנגדי )מדרג  (2וכל התנועות ששייכות לחשבון נגדי
מסוים ימוינו על פי תאריכי ערך )מדרג  .(3באם רוצים לסכם את התנועות של שדה מסוים )לדוגמא החשבון
הנגדי של כל כרטיס( ,יש לסמן את שדה הסיכום.
יש לציין אל תנועות ברצוננו לכלול בדוח .נתון זה תלוי בסוג הדוח שאנו מתכננים .לדוגמא בדוח .מכירות
ללקוחות ניתן לכלול רק תנועות של חשבוניות לקוחו או תנועות חובה וכדומה.
יש לציין באם ברצוננו בהדפסת דוח מפורט או מרוכז .דוח מרוכז אינו מדפיס את כל התנועות אלא רר שורת
סיכום בהתחלף שדה מיון.
דף חדש בסיכום רמה .באם בדוגמא המובאת כאן רוצים להדפיס כל כרטיס בדף נפרד ,יש לציין להדפיס דף
חדש בהתחלף רמה  .1באם רוצים להדפיס דף חדש כאשר מתחלף החשבון הנגדי ,יש לציין דף חדש
בהתחלף רמה  2וכו' .באם רוצים שהדוח יהיה רציף ,יש להשאיר שדה זה מאופס.
יש להגדיר את השדות שברצוננו להציג.
הגדרת השדות נעשית על ידי לחיצה על הכפתור השמאלי בסרגל הכלים.
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יש לסמן שדות אשר ברצוננו לשתף בדוח .שדות אלו תלויים בסוג הדוח אשר אנו מתכננים .לדוגמא ,בדוח
מכירות ללקוחות יש לסמן את סכום החובה אבל אין צורך לסמן את סכום הזכות .ניתן גם להגדיר את מספר
התווים של השדה כך שניתן יהיה לצמצם שדות על מנת שניתן יהיה להציג יותר נתונים בדוח .יש לזכור כי
צמצום יתר של שדות יביא לחיתוך של חלק מן הנתונים שיוצגו.
בחלקו התחתון של המסך ,יש לציין באם הדוח שאנו מגדירים הנו דוח להצגה על המסך או להדפסה
במדפסת) .מבנה הדוח על המסך יכול להיות שונה ממבנה הדוח במדפסת(.
חלקו העליון של המסך מציג את כותרות הדוח אותו אנו מתכננים כפי שיופיעו בדוח האמיתי.
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מחולל דוחות לתנועות  -הדפסת הדוח
לפני תחילת הדפסת הדוח יש לציין את אלו נתונים ברצוננו להציג .משימה זו מושגת באמצעות עדכון מגבלות
ההצגה.
ראשית ,יש להגדיר את חתך הכרטיסים אשר ברצוננו לסרוק.
יש לעשות זאת על ידי ציון המספר הראשון והאחרון של הכרטיס ,מספרי הקבוצות וקודי האפיון.
סדר סריקת הכרטיסים.
כאן הכלל הוא שבאם ברצוננו לסרוק את כל הכרטיסים הקיימים באינדקס ,יש לבחור בסעיף סריקת
התנועות .באם ברצוננו לסרוק רק חלק מן הכרטיסים הקיימים ,יש לבחור בסעיף סריקת האינדקס .בכל
מקרה ,תוצאות הדוח יהיו זהות ,הסעיף רק משפיע על מהירות סריקת הנתונים.
לפני הפקת הדוח ,יש לציין את המגבלות הנוספות להפקת הדוח .יש לעדשות זאת על ידי לחיצה על הכפתור
הימני בסרגל הכלים.

המגבלות שיש לבחור הנם בהתאם לסוג הדוח המתוכנן .לדוגמא ,באם מחפשים תנועות מכירה אשר
משויכות לסוכן מספר שלוש ,יש לציין בסעיפים מאסמכתא  2את המספר  3ובעד אסמכתא  2את המספר 3
וכו'..
להדפסת הדוח או להצגתו במסך ,יש ללחוץ על הכפתורים המתאימים.
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התאמות כרטיסים
ביצוע התאמות כרטיסים.
מטרת תוכנית זו הנה לבצע התאמה בין תנועות החובה לתנועות הזכות בכרטיס חשבון מסוים .התאמה זו
עוזרת לנו לנתח את יתרת הכרטיס.
תכנית התאמת הכרטיסים מציגה בפנינו מספר אפשרויות
 .1התאמת כרטיסים אוטומטית.
התוכנה תסרוק את הכרטיסים הרצויים ותנסה להתאים אוטומטית את התנועות על פי מספר
קריטריונים שיגדיר המשתמש.
 .2התאמת כרטיסים ידנית.
המשתמש יתאים בעצמו את התנועות המוצגות על המסך.
 .3פתיחת התאמות ידנית.
מאפשר פתיחה של התאמה שגויה שנעשתה.
 .4פתיחת כל ההתאמות.
המחשב יפתח את כל ההתאמות שנעשו בכרטיס מסוים  -שים/י לב.
 .5הדפסת דוחות התאמה.
הדפסה של התנועות התואמות והלא תואמות בכרטיסים.
כאשר התאמת כרטיס הנה נכונה ,היתרה של כל התנועות הלא מתואמות חייבת להיות זהה ליתרת הכרטיס.
כרטיסים שהתאמתם נכונה ,ניתן בסוף שנה להעביר את התנועות הלא מתואמות כיתרת פתיחה לשנה
החדשה.
ביצוע התאמה אוטומטית.

יש לציין את טווח הכרטיסים אשר ברצוננו לבצע עליהם את ההתאמה האוטומטית.
יש לציין באם ההתאמה נעשית על הסכומים השקליים של הכרטיס או סכומי המטח )באם יש כאלו(.
יש לציין את מספר הספרות אשר יש לבדוק באסמכתא .לדוגמא באם אסמכתא אחת הנה  12345ואסמכתא
אחרת הנה  872345ונציין שמספר הספרות לבדיקה הנו  ,4ימצאו שתי האסמכתאות מתאימות) .מספר
הספרות נספר מצד ימין(.
יש לציין באם רוצים לבדוק התאמה גם בשדה הפרטים ובאם כן ,מה מספר התווים שברצוננו לבדוק.
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יש לציין את שיטת ההתאמה הרצויה .האפשרויות הנן.
 .1התאמה על פי סכומים בודדים.
התוכנה תתאים את כל התנועות אשר להם סכומים זהים.
 .2התאמה קומבינטורית רגילה.
התוכנה תנסה להתאים מספר תנועות חובה לסכום זכות או מספר תנועות זכות שסכומן יהיה זהה
לתנועת חובה.
 .3התאמה קומבינטורית עמוקה.
כמו התאמה רגילה אלא שהתוכנה מבצעת את ההתאמה יותר "לעומק" .התאמה עמוקה עלולה לקחת
הרבה זמן .באם יש הרבה תנועות בכרטיס ,המחשב עלול להראות כאילו הוא תקוע .במקרה כזה יש
ללחוץ על מקש ה .ESCAPE
 .4ללא התאמת סכומים.
כאשר בוחרים באפשרות זו .המחשב לא מבצע התאמה על סכומים בלבד אלא רק על תנועות אשר גם
הסכום וגם האסמכתא זהים.
בכל מקרה ,גם כאשר בוחרים בהתאמה קומבינטורית ,המחשב מבצע את ההתאמה במספר מעברים .מעבר
ראשון מבוצעת התאמה של סכום ואסמכתא .מעבר שני של סכומים ופרטים )באם צוין( .מעבר שלישי של
סכומים זהים ומעבר רביעי של קומבינטוריקה.
יש לציין את מספר הימים המורשה להתאמה.
התוכנה תתאים רק תנועות שהפרש הימים בתאריך הערך ביניהם אינו עולה על מספר הימים שצוין.
על מנת לבצע את ההתאמה האוטומטית יש ללחוץ על כפתור ההצגה לסמך או ההדפסה למדפסת ,התוכנה
תציג את ההתאמות שנמצאו.
התאמת כרטיסים ידנית.

יש לציין את מספר הכרטיס לו מבצעים את ההתאמה.
התוכנה תציג את כל התנועות הפתוחות בכרטיס.
יש לסמן את התנועות אותם רוצים להתאים .הסימון נעשה על ידי הקלקה כפולה על התנועה הרצויה ,לחיצה
תנועה שסומנה ,יופיע ציור של יד בחלק
על מקש ה  ENTERאו לחיצה על הכפתור הימני בסרגל הכלים.
הימני של המסך.
כאשר סכומי התנועה זהים ,ניתן לבצע את ההתאמה על ידי לחיצה על מקש  F2או על ידי לחיצה על הכפתור
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השני מימין בסרגל הכלים
ניתן לסמן את כל התנועות על ידי לחיצה על מקש  F9או על הכפתור השלישי מימין בסרגל הכלים.
ניתן לאתר תנועה על ידי לחיצה על מקש  F3או על ידי לחיצה על הכפתור הרביעי מימין בסרגל הכלים.
כאשר מבקשים לאתר תנועה ,מתקבל מסך מגבלות המאפשר לנו לחפש תנועה על פי מספר
האסמכתא שלה ,תאריך הערך או הסכום..

באם רוצים למיין את התנועות על פי שדה מסוים ,יש ללחוץ על כותרת הטור על פיו רוצים למיין.
באם רוצים להזריק תנועה לכרטיס ,ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על מקש  F4או על הכפתור השני משמאל
התנועה תופיע מידית בכרטיס וניתן יהיה להתאימה עם תנועה קיימת.
בסרגל הכלים.
באם רוצים לדפדף מהר בין כרטיסים ,ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על מקשי החיצים מעלה ומטה תוך כדי
לחיצה על מקש ה SHIFT
פתיחת התאמות ידנית.

מטרת סעיף זה לאפשר למשתמש לפתוח התאמה שגויה .כאשר מבצעים סעיף זה ,מוצגת ההתאמה
הראשונה הקיימת .ניתן לדפדף בהתאמות בעזרת מקשי החיצים מעלה ומטה )התאמה אחת בכל פעם(,
 PGUPו  PGDNמעביר עשר התאמות בכל פעם ואילו מקשי  HOMEו  ENDמביאים להתאמה הראשונה או
האחרונה בהתאם.
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על מנת לפתוח התאמה ,יש ללחוץ על מקש  F2או על הכפתור הראשון מימין בסרגל הכלים.
ניתן לאתר התאמה על ידי לחיצה על מקש  F3או על הכפתור הרביעי מימין בסרגל הכלים.
פתיחת כל ההתאמות.
סעיף זה יפתח את כל ההתאמות שנעשו בכרטיס מסוים ויאפס את מונה ההתאמות של הכרטיס .יש להפעיל
סעיף זה בשיקול דעת.
הדפסת דוחות התאמה.

סעיף זה מאפשר הדפסה של התנועות התואמות והלא תואמות בכרטיסים.
לחיצה על הכפתורים )מימין לשמאל( בסרגל הכלים מאפשרת את הדפסת התנועות הבאות:
.1
.2
.3
.4

תנועות שטרם הותאמו
תנועות מתואמות
הדפסת כל התנועות תחילה מתואמות ואחר לא מתואמות.
הדפסת התאמות לא מאוזנות )באם יש כאלו(.

יש לציין את
.1
.2
.3
.4
.5

טווח הכרטיסים שברצוננו להדפיס
האם להדפיס כל כרטיס בדף נפרד או הדפסה רציפה.
במידה ומדפיסים תנועות מתואמות ,יש לציין את טווח ההתאמות שרוצים להדפיס.
על פי איזה שדה למיין את התנועות בכרטיס.
האם לבצע סיכומי ביניים כאשר מתחלף שדה המיון.

על מנת לבצע ,יש ללחוץ על כפתור ההצגה למסך או כפתור ההדפסה למדפסת.
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התאמות בנק/הזנת תנועות בנק
התאמת בנק היא פעולה באמצעותה עורכים התאמה בין הנתונים בספרי הנהלת החשבונות ובין הנתונים
בדפי הבנק .תוכנית התאמת הבנק סורקת את תנועות הבנק שהוזנו למחשב ואת תנועות הנהלת החשבונות,
מוצאת אלו תנועות מתאימות זו לזו ואלו תנועות נשארו פתוחות.
קיימת תוכנית המבצעת את הסריקה והסימון אוטומטית ,קיימת גם האפשרות לבצע את ההתאמה ידנית.
לפני כניסה לכל אחת מאפשרויות תכנית התאמת בנקים ,יש לציין את מספר כרטיס הבנק לו מבצעים את
ההתאמה בראש המסך.
הזנת תנועות בנק
מאחר והמחשב מיסודו מוגבל מאוד ומודע אך ורק לנתונים שהוזנו לו ,יש להזין קודם כל את תנועות הבנק,
לפני ביצוע ההתאמה.
ניתן להזין את תנועות הבנק ע"י הקלדה או ע"י קליטה אוטומטית .קליטה אוטומטית יכולה להתבצע אך ורק
אם דפי הבנק מועברים לחברה באמצעות דיסקט או תקשורת מחשבים.
קרא על קליטה אוטומטית בסוף הפרק.
הקלדת תנועות הבנק.
בתפריט התאמות בנק יש לבחור בסעיף הראשון  -הזנת תנועות הבנק .יפתח החלון הבא.

נתוני התנועות המוזנות.
תאריך ערך  -תאריך הפעולה כפי שמופיע בדפי הבנק
אסמכתא ,פרטים  -כפי שמופיעים בדפי הבנק
סכום חובה/זכות  -הסכומים כפי שנזקפים לזכות/חובת העסק בבנק
התנועות מוזנות בחלקו התחתון של המסך ,כל שדה קלט מקביל לטור שהוא נצא מתחתיו .כאשר מסיימים
להקליד נתוני תנועה ,יש ללחוץ על כפתור האישור על מנת שהתנועה תיקלט.
יתרה
שדה זה מחושב אוטומטית ע"י התכנה ,משמש לביקורת ,בסיום הקלדה ותחילת הקלדה יש לוודא שהיתרה
תואמת את היתרה המופיע בדף הבנק.
ביצוע ההקלדה
להוספת תנועות  -הקש ] [Insertאו לחץ על כפתור
לדפדוף בין התנועות  -תנועה אחת למעלה/למטה  -חץ למעלה או למטה מסך
למעלה/למטה  .PgDn], [PgUp]] -שורה ראשונה  [Home] -שורה אחרונה  [End] -או השתמש בסרגל הגלילה
בצדו השמאלי של המסך.
ניתן למיין את התנועות על פי כל אחד מהשדות המופיעים על המסך .המיון נעשה על ידי לחיצה עם העכבר
על כותרת הטור לפיו רוצים למיין.

לעדכון תנועה הקש ] .[Enterאו לחץ על כפתור
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לא ניתן לעדכן תנועה שכבר הותאמה ,תנועה כזו מסומנת במנעול ומספר ההתאמה.

לבטול תנועה הקש ] [Deleteאו לחץ על כפתור
לא ניתן לבטל תנועה שכבר הותאמה ,תנועה כזו מסומנת במנעול ומספר ההתאמה.

לאיתור תנועה הקש ] [F3או לחץ על כפתור
יש לציין את טווח התאריכים בהם רוצים לאתר את התנועה ,אסמכתא וסכום .כמו כן יש לציין את כיוון
החיפוש  -מהמקום בו אנו נמצאים עד לסוף התנועות או להתחלה .באם תימצא תנועה העונה לקריטריון
החיפוש ,התכנה תציג את התנועה ותציב עליה את השורה המסומנת.

לעדכון יתרת פתיחה .הקש ] [F4או לחץ על כפתור
יש לעדכן את יתרת הפתיחה בתחילת השנה כפי שמופיעה בתדפיסי הבנק .כמו כן רצוי לעדכן את מספר
חשבון הבנק .יש לשים לב שיתרת הפתיחה בכרטיס הבנק בהנהלת החשבונות חייבת להיות זהה ליתרה
המופיעה בתדפיסי הבנק.

להדפסת התנועות הקש  F2או לחץ על כפתור
יש לציין את טווח התנועות והתאריכים אותם ברצוננו להדפיס.

ליבוא תנועות חיצוניות ,לחץ על כפתור
על מנת לחסוך בעבודת הקלדה של תנועות הבנק ,ניתן לקלוט את תנועות הבנק מקובץ .קובץ זה יכול לבוא
מכמה מקורות .מדיסקט שניתן על ידי הבנק ,קובץ שנוצר על ידי תכנת תקשורת של הבנק או קובץ שנקלט
דרך האינטרנט .לצורך כך נוספה גם האפשרות לתכנה של קליטת קבצים במבנה הנוצר על ידי קבצי אקסל.
תכנית קליטת הקבצים הנה מעין "מחולל" לקליטת מבני קבצים שונים .לפני קליטת קובץ ,יש להגדיר את
המבנה שלו כדי שהתכנה תדע לקרוא אותו כראוי .לנוחות המשתמשים ,התכנה באה עם מספר הגדרות של
הבנקים השכיחים המובנות מראש בתכנה.
על מנת לקלוט את התנועות ,יש להאיר את הסעיף הרצוי בטבלה וללחוץ על כפתור קליטת התנועות .לאחר
מספר שניות ,התכנה תציג על המסך את התנועות הקיימות בקובץ התנועות .כמו כן תציג התכנה את היתרה
של החשבון הרשומה בקובץ הבנק ,ואת היתרה המחושבת באם נקלוט את הקובץ .באם הכל תקין ,שתי
יתרות אלו חייבות להיות זהות.
באם התנועות נראות תקינות והיתרות זהות ,לחץ על כפתור אישור לקליטת התנועות והתנועות יקלטו לחשבון
הבנק.
הגדרת מבנה הקובץ.
קיימים שני סוגים של קבצים .קבצי  ASCIIשהנם קבצים בעלי שדות בגודל קבוע ,וקבצי אקסל אשר השדות
בהם בעלי גודל לא קבוע והם מופרדים בפסיקים.
הגדרת קובץ  ASCIIבעל שדות בגודל קבוע.
יש ללחוץ על הכפתור הימני בסרגל.
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כאשר ברצוננו להגדיר מבנה של קובץ מסוים ,עלינו לדעת את מבנה הקובץ אותו ברצוננו להגדיר )נתון זה
אמור להיות מסופק על ידי יוצר הקובץ( .באם איננו מצליחים להגדיר נתון זה ,אנא שלחו את הקובץ אלינו
ונעזור לכם.
לכל קובץ יש להגדיר את הנתונים הבאים.
שם המבנה אותו אנו מגדירים ,לדוגמא', :קובץ בנק לאומי'' ,קובץ פועלים אינטרנט' וכו'.
שם הקובץ .השם של הקובץ אותו ברצוננו לקלוט והתיקייה בה הוא נמצא.
אורך הרשומה  -אורך הרשומה )שורה( בקובץ.
מיקום ואורך השדות .יש לציין לכל שדה את המיקום שלו בשורה ואת האורך המכסימלי שלו .מיקום השדה
נמדד מהצד השמאלי של השורה כאשר התו השמאלי הנו תו מספר .1
חשוב מאד לדייק בהגדרת השדות מכיוון שטעות בהגדרה תגרום לקליטת נתונים לא נכונים.
נקודה עשרונית  -יש לציין אם הסכום בקובץ כולל נקודה עשרונית או שיש לחלקו ב 100
סימני החובה והזכות של הסכומים .יש לציין באם הסימנים הנם ] [-/+או ]ח/ז[ או כל סימן אחר.
מבנה קובץ בנק פועלים .באם הקובץ הנו קובץ של בנק פועלים ,יש לציין זאת מכיוון שלקובץ זה מבנה מיוחד.
עברית הקובץ .יש לציין באם העברית הנה עברית של  DOSאו חלונות.
מחיקת הקובץ .יש לציין באם רצוננו למחוק את הקובץ בסיום הקליטה )למנוע קליטה של תנועות כפולות( או
להשאירו.
הגדרת קובץ במבנה אקסל CSV
יש ללחוץ על הכפתור השמאלי בסרגל.
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על מנת ליצור את הקובץ יש לפעול כדלקמן.
התחברו לחשבון הבנק שלכם דרך האינטרנט ובקשו לראות על המסך את טבלת התנועות האחרונות
בחשבון.
בעזרת העכבר ,סמנו את התנועות שברצונכם להעביר .לחצו על הכפתור הימני בעכבר ובחרו באפשרות
העתק.
כעת ,הפעילו את תכנת האקסל .כאשר התכנה תעלה ,בחרו באפשרות עריכה/הדבק .התנועות שבחרתם
אמורות להופיע בגיליון העבודה .כעת בחרו באפשרות קבצים/שמירה בשם .בתיבת בדושיח שתפתח ,בחרו
שם ותיקיה לקובץ )זכרו את השם והתיקייה( .בסוג הקובץ ציינו .CSV
בהגדרת קובץ אקסל יש להגדיר את הנתונים הבאים.
שם המבנה אותו אנו מגדירים ,לדוגמא', :קובץ בנק לאומי'' ,קובץ פועלים אינטרנט' וכו'.
שם הקובץ .השם של הקובץ אותו ברצוננו לקלוט והתיקייה בה הוא נמצא .שם זה אמור להיות השם בו שמרנו
את הקובץ בפעולה הקודמת.
אורך הרשומה  -אורך הרשומה )שורה( בקובץ .נתון זה אינו חשוב בקובץ אקסל.
מיקום השדות בקובץ .הכוונה לא למיקום פיזי אלא למספר השדה .באם נסתכל על הקובץ בגיליון האקסל,
השדה הראשון מצד ימין הנו שדה  ,1השני  2וכו.
מספר שורות לדילוג בתחילת הקובץ .ישנם קבצים המכילים מספר שורות של כותרות .באם יש שתי שורות
כותרת ,יש לדלג על  2השורות הראשונות.
מבנה העברית של הקובץ בדרך כלל בקבצי אקסל העברית הנה עברית של חלונות.
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ביצוע התאמות בנקים
התאמה אוטומטית
כאמור ,תוכנית התאמת הבנק סורקת את תנועות הבנק שהוזנו למחשב ואת תנועות הנהלת החשבונות,
מוצאת אלו תנועות מתאימות זו לזו ומסמנת אותן כמותאמות
בכניסה להתאמה האוטומטית מופיע החלון הבא:

יש לציין את תקופת התאריכים להם רוצים לבצע את ההתאמה.
שים לב !
אם קיימות הרבה תנועות פתוחות )לא מתואמות( מומלץ לא לבצע את ההתאמה בבת אחת על כל התנועות
אלא לבצע את ההתאמה בכמה שלבים ,כאשר בכל פעם תתבצע ההתאמה לפרק זמן קצר יחסית )למשל
חודש( .בכל פעם יסרוק המחשב רק התנועות הנמצאות באותו טווח תאריכים.
תאריך ביצוע/ערך
כזכור בפקודת היומן נרשמים שני תאריכים ,תאריך ביצוע ותאריך ערך .יש לקבוע על פי איזה תאריך בתנועת
הנהלת החשבונות תתבצע ההתאמה )בד'כ התאמת בנק מתבצעת לפי תאריך ערך(.
אסמכתא  / 1אסמכתא 2
תנועת הנהלת החשבונות כוללת שתי אסמכתאות ,יש לקבוע לפי איזו אסמכתא תתבצע ההתאמה.
התאמה בשקלים/מט"ח
כרטיס חשבון יכול להתנהל בשקלים ובמטבע נוסף ,ניתן לבצע התאמה לחשבון בנק המתנהל במט"ח
לסכומי המט"ח .יש לציין האם ההתאמה מתבצעת בשקלים או במט"ח
התאמה לפי שדה פרטים
האם לנסות להתאים גם לפי הפרטים הרשומים בתנועה.
התאמה פנים כרטיסית
התאמה פנים כרטיסית היא התאמה שבה מותאמת תנועת זכות בצד הספרים לתנועת חובה בצד הספרים ,או
תנועת זכות בצד הבנק מותאמת לתנועת חובה בצד הבנק ללא התייחסות לצד הנגדי.
ביצוע צירופי תנועות )קומבינטוריקה( של סכומים בעלי אסמכתא זהה
האם להתאים כמה תנועות שלהן אסמכתא זהה )כאשר סה"כ התנועות בצד הספרים זהה לסה"כ התנועות
בצד הבנק( או שתתבצע התאמה רק לזוגות  -תנועה אחת בצד הבנק ותנועה אחת בצד הספרים .יש לציין את
מספר הספרות אותן יש להשוות בבדיקת האסמכתאות .ההשוואה מתבצעת על פי הספרות האחרונות
באסמכתא )הספרות מצד ימין(.
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התאמת סכומים ,קומבינטוריקה של סכומים.
ניתן לבחור בין שלוש התייחסויות לסכומים:
א .התאמה של סכום מול סכום.
ב .צירופי סכומים ,התאמה של כמה סכומים בצד הבנק ובצד הספרים .יש
לציין בהמשך את מספר הצרופים האפשריים.
פעולה זו רלוונטית כאשר הפקדת שקים שמועד הפירעון שלהם חל באותו יום נרשמת בבנק בסכום אחד
ואילו במערכת הנהלת החשבונות נירשם כל שיק בנפרד .אם יכולים להיות לכל היותר  5שקים הנפרעים
באותו יום יש לקבוע מספר צרופים אפשריים 6.
ג .ללא התאמת סכומים .יש לקבוע בהמשך מה טווח הימים המקסימלי האפשרי להתאמה.
מומלץ לבצע התאמה לטווח תאריכים מצומצם על מנת למנוע התאמות שגויות )לא להיבהל ,גם אם נוצרה
התאמה שגויה ניתן לבטל אותה ,אבל למה לעבוד קשה ?(
הדפסת דו"ח מותאמים
יש לציין האם להדפיס את ההתאמות שנמצאו.
ההתאמה מודפסת על פי סדר ביצוע ההתאמה ,כאשר ההתאמה מתבצעת מהוודאי ביותר לפחות וודאי על פי
הסדר הבא:
א .התאמה של תנועות בודדות כרטיס מול בנק זהות בסכום ובאסמכתא.
ב .בדיקה בתוך הכרטיס של תנועות תיקון זהות בסכום ובאסמכתא )אם הוגדר ביצוע התאמה פנים
כרטיסית(.
ג .התאמה של תנועות בודדות כרטיס מול בנק זהות בסכום ובפרטים.
ד .בדיקה של תנועות בודדות ,כרטיס מול בנק ,על פי סכום ותאריך.
ה .בדיקה בתוך הכרטיס של תנועות תיקון המתאימות על פי סכום ותאריך.
ו .חיפוש צירופי תנועות המתאימות לפי אסמכתא.
ז .חיפוש קבוצות אסמכתא שונות הסוגרות אחת את השנייה
ט .חיפוש קבוצת סכומים בתנועות הבנק אשר מתאימות לסכום פתוח בספרים ולהפך )קומבינטוריקה
בסכומים( ההתאמה מבוצעת בתנאי שכל הסכומים נמצאים בטווח הימים המצוין.
הפסקת התאמה
אם קיימות תנועות רבות עלולה ההתאמה להמשך זמן רב .ניתן להפסיק את ההתאמה ע"י הקשה על כפתור
הביטול.
בסיום ההתאמה האוטומטית ,יש לבדוק את ההתאמות שמצא המחשב.
התאמה ידנית.
על מנת לבצע את ההתאמה יש לסמן את התנועות המתאימות בצד הבנק ובצד הספרים
לפני הכניסה להתאמה ידנית ,יש לבחור את טווח התאריכים של התנועות שברצוננו לבצע בהם התאמה.
כאשר נכנסים להתאמה ידנית ,המסך מפוצל לשני חלקים ,עליון ותחתון .בחלק העליון מוצגות התנועות
הפתוחות של הכרטיס ובחלק התחתון מוצגות התנועות הפתוחות של הבנק.
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סימון תנועה
סימון תנועה מתבצע ע"י הקשה על ] [Enterאו על הכפתור הימני בסרגל הכלים .תנועה מסומנת משנה את
צבעה לאדום.
בטור הימני של המסך יופיע מספר ההתאמה הרציף ,בתחתית רשימת התנועות בשורת הסה"כ יעודכן סכום
הסה"כ.
ביטול סימון
ביטול סימון התנועה מתבצע ע"י הקשה פעם נוספת על ] [Enterאו על הכפתור הימני בסרגל הכלים ,כאשר
הסמן נמצא על התנועה המבוקשת.
מעבר מצד הבנק לצד הספרים ולהפך
מעבר מצד הספרים )למעלה( לצד הבנק )למטה( מתבצע ע"י חץ שמאלה .מעבר מצד הבנק )למטה( לצד
הספרים )למעלה( מתבצע ע"י חץ ימינה.
דפדוף בין התנועות
תנועה אחת למעלה/למטה  -חץ למעלה או למטה
מסך למעלה/למטה .PgDn, PgUp -
שורה ראשונה .Home -
שורה אחרונה .End -
או שניתן לדפדף בסרגלי הגלילה בצד השמאלי של המסך.
איתור תנועה
על מנת לאתר תנועה יש להקיש  F3או על הכפתור השלישי בסרגל הכלים .יפתח מסך איתור תנועות.
יש לציין במסך זה את טווח האסמכתות ביניהן תימצא התנועה המבוקשת ,טווח התאריכים ,טווח הסכומים
וכיוון החיפוש.
כאשר נמצאים בצד של תנועות הכרטיס ,יתבצע חיפוש לגבי תנועות הנה"ח של הכרטיס ,כאשר נמצאים בצד
של תנועות הבנק יתבצע החיפוש בדף הבנק.
ניתן למיין הן את תנועות הבנק והן את תנועות הכרטיס על פי כל אחד מן הטורים המוצגים .המיון מתבצע על
ידי לחיצה עם העכבר על כותרת הטור אותו רוצים למיין.
ביצוע ההתאמה.
כאשר מסומנות תנועות להתאמה בצד הבנק ובצד הספרים והיתרה היא  0 -יש לבצע את ההתאמה
 .על מנת לבצע את ההתאמה יש להקיש על מקש הרווח או על הכפתור השני בסרגל הכלים .בסימון
התנועות הבאות יופיע מספר ההתאמה הבא.
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הוספת תנועה לכרטיס הבנק) .הזרקת תנועות(.
לעתים קיים הפרש בין תנועת הבנק לתנועת הנה"ח בכרטיס .במצב זה יש להקיש על  F2או על הכפתור
השמאלי בסרגל הכלים להוספת תנועה לכרטיס הבנק.
לדוגמה:
הפרש כזה יכול לקרות כאשר בעת ביצוע העברה מזכה הבנק את חשבונך בסכום ההעברה בניכוי עמלה.
העמלה כמובן אינה רשומה בספרים .במצב זה יש להוסיף את תנועת העמלה לספרים.
יש לבצע את הפעולות הבאות:
סימון תנועת ההעברה בצד הספרים ובצד הבנק.
בטור הפרטים מופיע הפרש בסכום העמלה.
יש להקיש על  ,F2מופיע חלון הזרקת תנועות מספר כרטיס הבנק וסכום התנועה )סכום העמלה( מופיעים
אוטומטית .יש להשלים את מספר החשבון הנגדי ,אסמכתאות ,תאריכים ופרטים ולעדכן את התנועה.
חלון הזרקת התנועות נסגר ובצד הספרים מופיעה התנועה החדשה.
יש לסמן את התנועה החדשה .ההפרש מתאפס.
יש להקיש על רווח לביצוע ההתאמה.
פתיחת התאמות
לעתים מתבצעת התאמה שגויה.
על מנת לפתוח את ההתאמה השגויה יש לבחור בתפריט התאמות בנקים באופציה פתיחת התאמות.
ניתן לבצע פתיחת התאמה בשתי שיטות:
א .פתיחה ידנית  -פתיחה בררנית של ההתאמות ,ניתן לבחור את ההתאמות אותם רוצים לפתוח ולפתוח אותן
אחת אחת.
ב .פתיחת של כלל ההתאמות  -ביטול כל ההתאמות בכרטיס ,יש לבצע פעולה זו רק כאשר התאמות הבנק
הופכו ל"סלט" ובלתי ניתן לאתר את ההתאמות השגויות )מצב זה נוצר בעיקר עקב טעויות(.
פתיחה ידנית
עם בחירת אופציה זו מופיע חלון בו יש לציין את מספר כרטיס הבנק.
לאחר מכן יפתח חלון הזהה לחלון ההתאמה הידנית.
על המסך תופיע ההתאמה הראשונה כאשר בחלק העליון של המסך תנועות הנהלת החשבונות שהותאמו
בהתאמה זו ובחלק התחתון של המסך תנועות הבנק שהותאמו להן.
אם ההתאמה כוללת תנועות רבות שלא כולן נראות על המסך ,ניתן לגלגל את התנועות הנסתרות ע"י מקשי
החצים.
פתיחת התאמה.
על מנת לפתוח התאמה יש להקיש על  F2או כל הכפתור השני מימין בסרגל הכלים ,כאשר ההתאמה אותה
רוצים לפתוח מוצגת על המסך.
תופיע השאלה  -האם לפתוח התאמה זו  -יש לאשר.
דפדוף בין התאמות
ההתאמה הבאה  -חץ למטה
התאמה קודמת  -חץ למעלה
התאמה ראשונה .Home -
התאמה אחרונה .End -
איתור התאמה
ניתן לאתר התאמה על פי פרטי התנועה המופיעה בה .על מנת לאתר התאמה יש להקיש  F3או על הכפתור
הראשון מימין בסרגל הכלים ולהגדיר בחלון שיפתח את הנתונים לאיתור ההתאמה.
ניתן לדלג להתאמה מסוימת על ידי לחיצה על הכפתור השלישי מימין בסרגל הכלים וציון מספר ההתאמה
הרצוי.
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פתיחת כל ההתאמות.
יש ללחוץ על הכפתור השמאלי בסרגל הכלים .תופיע השאלה  -האם לפתוח את כל ההתאמות ,יש לאשר
זאת .אזהרה !!! .פתיחת כל ההתאמות אכן פותחת את כל התאמות הכרטיס מתחילת השנה.
דו"חות התאמה
ניתן להדפיס שלושה דוחות.
דוח תנועות לא תואמות
תוך כדי הפקת הדו"ח מבצע המחשב חישובי ביקורת ואיזון ליתרות הכרטיס והבנק ויתרות התנועות הפתוחות.
בסיכום הדו"ח מודפסים נתוני הביקורת .אם סכומי הביקורת מאוזנים ,התאמת הבנקים תקינה.
דו"ח תנועות שהותאמו.
רשימת ההתאמות מודפסת לפי סדר ההתאמות..
דוח תנועות לא מאוזנות )במידה ויש כאלו(
במידה וקיימות התאמות לא מאוזנות ,הדוח יציג אותן על מנת שניתן יהיה לפותחן ולהתאימן שנית.
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דוחות מע"מ

לפני שבוחרים את הסעיף הרצוי ,יש לבחור את התקופה/חודש עבורו רוצים להפיק את הדו"ח

א .דיווח מע"מ תקופתי.
בסעיף זה משתמשים מדי חודש על מנת לייצר את דו"ח המע"מ התקופתי )חדשי או דו חדשי(.
כשנכנסים לסעיף זה מתקבל המסך הבא.
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מומלץ ללחוץ על כפתור בדיקת רישום תנועות .התוכנה תבדוק באם כל התעודות שהופקו במערכת,
אכן רשומות בכרטיסי ההכנסות ולא נשמטה שום תנועה עקב תקלה כלשהי.
לחיצה על כפתור ההפקה תדפיס את דו"ח המע"מ אותו יש להעתיק לפנקס ,בנוסף ,התוכנה יוצרת
תנועות המקזזות את כרטיסי המע"מ השונים לכרטיס מע"מ חו"ז ואין צורך בהקלדת פקודות יומן ידניות.
ההבדל המשמעותי בין סעיף זה והסעיפים הבאים בדוחות המע"מ הנו שתוכנית הדיווח החודשי קובעת
את הסכומים על פי יתרת הכרטיס לתאריך הדיווח ולא על פי תאריכי התנועות ,כלומר ,גם תנועה
שנרשמה לאחר דיווח של חודש ינואר ותאריך התנועה הנו ינואר ,תופיע ותילקח בחשבון בדו"ח של
חודש פברואר.
אחת השאלות הנפוצות הנה מדוע יש לי הפרשים בין כרטיס המע"מ והמע"מ המחושב .לכך יכולות
להיות מספר סיבות








רישום שגוי של פקודת יומן .סכום המע"מ שנרשם בתנועה שונה מהסכום שהיה אמור להירשם.
טעות בכרטיסים .תנועת המע"מ נרשמה בכרטיס לא נכון )לא בכרטיס מע"מ עסקאות ( או
תנועת ההכנסות נרשמה בכרטיס שגוי) .לדוגמא ,הכנסות חייבות נרשמות בכרטיס הכנסות
פטורות או בכרטיס הוצאות(.
סיווג לא נכון של כרטיסים .כרטיס הכנסות חייבות סווג כהכנסות פטורות או להפך ,כרטיס
הכנסות לא סווג ככזה או כרטיס אחר סווג ככרטיס הכנסות.
טעויות חשיבה .לדוגמא ,מבוצעת העברה של הכנסה מכרטיס הכנסות חייבות להכנסות פטורת
אבל לא מתבצע תיקון בכרטיס המע"מ.

על מנת לבדוק הפרשים ניתן להשתמש בכלים אשר מציעה המערכת:
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בדוחות הנהלת חשבונות יש לבחור ביתרות כרטיס חודשיות ,ללחוץ על הכפתור השני בסרגל –
דו"ח השוואתי בשקלים ולבקש להציג כאשר מסוג כרטיס ועד סוג כרטיס יש לציין רק כרטיס
הכנסות .הדו"ח יראה באם קיימים כרטיסים אשר אינם מסווגים נכון ומה יתרתם החודשית.
במחולל דוחות לתנועות יש לבחור דו"ח מע"מ מפורט .יש לבקש להציג את התנועות אשר
בכרטיסי ההכנסות .הדו"ח יציג לכל תנועה את סכום המע"מ המחושב שהיה אמור להיות ואת
סכום המע"מ שנרשם בפועל .במידה ובטור ההפרשים מופיע סכום כלשהוא ,יש לברר את
סיבת ההפרש ולתקנו.
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ב .דו"ח מע"מ מצטבר.
דו"ח זה דומה במהותו לדו"ח הראשון אלא שהוא מציג את דוחות המע"מ על פי תאריכי התנועות.
לחיצה על הכפתור הימני בסרגל תציג את החודש הנוכחי ואילו לחיצה על השמאלי תציג את
הצטברות הסכומים מתחילת השנה.
דו"ח זה בניגוד לדו"ח הראשון ,נבנה על ידי חיתוך על פי תאריכים )ולא יתרות( ,לכן יכולים להיווצר
הפרשים בין דו"ח זה לדו"ח הקודם .הדו"ח הנכון לדיווח הינו תמיד הדו"ח הראשון .לדו"ח זה יש
להתייחס כאינפורמטיבי בלבד
ג .דו"ח ריכוז מע"מ.
דו"ח זה נבנה באותה שיטה כמו הדו"ח הקודם _חיתוך על פי תאריך( והוא מציג את סיכומי המע"מ
עבור כל חודש וחודש.
ד .טבלת דיווחים קודמים
מציגה את הסכומים שדווחו למע"מ ואשר נוצרו על ידי הסעיף הראשון – דיווח מע"מ תקופתי.
ה .דו"ח החזר מע"מ
דו"ח זה מייצר את קובץ ההחזר של מע"מ במבנה הישן .מכיוון שקובץ זה עומד לעבור מן העולם לא
נתעכב בהסברים אודותיו.
ו .קובץ החזר בלו.
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סעיף זה מפיק קובץ למע"מ לבקשת החזרים של בלו על סולר .יש למלא מדי חודש את מספרי
הרכבים בגינם מבוקש ההחזר ואת מספר הליטרים שצרכו .לסיום יש ללחוץ כל כפתור הפקה .הקובץ
יופק לספריה שנציין ושמו יהיה כמספר העוסק של העסק עם הסיומת txt.
ז .קובץ דיווח מע"מ
לסעיף זה מוקדש סעיף עזרה מיוחד – ראה בתפריט בצד ימין
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הערכות לשינויים בהוראות לדיווח מע'מ חודשי
החל משנת  2010יחולו מספר שינויים הקשורים לדיווח המע'מ החודשי והוראות ניהול ספרים .מסמך זה מפרט את הפעולות שיש לבצע על מנת שניתן יהיה למלא אחר הוראות אלו.
השלב הראשון הנו לעדכן את התוכנה לגר סה האחרונה הקיימת .ניתן לבדוק באתר האינטרנט מתי בוצע עדכון אחרון לתוכנה.
כללית – יש להקפיד שכאשר מפיקים חשבונית מעל ) .₪ 5000סכום זה עלול להשתנות בעתיד( ,חייב להופיע על החשבונית מספר העוסק/זיהוי של הלקוח .למרות שניתן לרשום את מספ
העוסק בחשבונית עצמה) ,גם כאשר כרטיס הלקוח הנו לקוחות שונים( ,מומלץ מאד לפתוח לכל לקוח כרטיס משלו ולציין בו את מספר הלקוח.
גם לגבי ספקים יש להקפיד לרשום את מספר העוסק בכרטיס הספק .אלו אשר רושמים הוצאות מסוימות ישירות כנגד כרטיס בנק חייבים לחדול מכן ולרשום את התנועות כנגד כרטיס
ספק .זאת ,מכיוון שבקובץ המע"מ שמופק ,אסור שתשומה שסכום המע"מ שלה מעל  ₪ 300תהיה ללא מספר עוסק
מומלץ מאד לעדכן בכל כרטיס ספק וכרטיס לקוח את מספר העוסק.
בנוסף ,יחויבו העסקים ביצירה ושליחת קובץ חודשי המפרט את התנועות של הע סקאות והתשומות .קובץ זה הנו בנוסף לדיווח המע'מ הרגיל
על מנת שניתן יהיה להפיק את הקובץ בצורה תקינה יש להקפיד על כללי עבודה מסוימים כפי שיפורטו להלן:
l

l

א .עדכון כרטיסי לקוחות וספקים כך שיופיע בהם מספר העוסק.
ב .ציון חשבון נגדי .התוכנה מפיקה את קובץ המע'מ על פי התנועות הרשומות בכרטיסי המע'מ ושולפת את מספר העוסק על פי החשבון הנגדי .לכן ,אסור בשום פנים ואופן לרשום
תנועות של הכנסות או הוצאות כתנועות חד צדדיות .במערכת שקולטת תנועות מתוכנות חיצוניות ,יש לוודא עם בית התוכנה כי התנועות שהתוכנה מייצאת לא יהיו חד צדיות.

l

ג .אלו שרושמים הוצאות ישירות כנגד כרטיס הבנק חייבים להפסיק זאת ולרשום את ההוצאה כנגד כרטיס ספק שמוגדר בו מספר העוסק.

l

ד .התוכנה צריכה בזמן הפקת הקובץ לציין סוגי תנועות מסוימות .על מנת שתוכל לעשות זאת ,יש להקפיד על הנהלים הבאים.
¡

כאשר רושמים תנועה של רשימון יבוא או רשימון יצוא ,חייבים לציין בפרטי התנועה את המילה "רשימון" )ללא המרכאות( ואת מספר הרשימון ,לדוגמא "רשימון "123456789

¡

כאשר רושמים תנועה של חשבונית לרשות הפלסטינאית ,חייבת להופיע בפרטי התנועה המילה "רש'פ .לדוגמא "חשבונית לרש'פ"

¡

כאשר רושמים תנועה של חשבונית עצמית ,חייבת להופיע בפרטי התנועה המילה עצמית .למשל "חשבונית עצמית עבור שכ'ד"

¡

ריכוז הכנסות של קופה רושמת או חשבוניות ידניות .חייבת להופיע בפרטי התנועה המילה ריכוז .לדוגמא "ריכוז חשבוניות ליום א" .כמו כן ,חייבים לציין באסמכתא שנייה את
מספר החשבוניות אשר כלולות בריכוז .בעסקים אשר נוהגים להוציא חשבונית/קבלה ממוחשבת עבור חשבוניות ידניות ,יש להקפיד שבשדה "פרטים להנהלת חשבונות" תופ
המילה ריכוז ,ובשדה מספר סוכן ,יש לציין את מספר החשבוניות הכלולות בריכוז.

l

ה .לכל אלו אשר לא מבצעים דיווח מע'מ דרך התוכנה) ,הדיווח אשר יוצר פקודות יומן( ,מומלץ להתחיל לעשות כך על מנת שיהיה בסיס להשוואה בזמן הפקת הקובץ החדש.

l

ו .כאשר עובדים עם התוכנה של ניהול עמדות מכירה ומפיקים בה חשבוניות קבלה מעל  ,₪ 5000יש לבצע אחת מו הפעולות הבאות:

l

¡

להגדיר בהגדרות העמדה שהעמדה תיצור תנועה נפרדת לכל מסמך ולא תרכז את כל התנועות בסגירת יום

¡

במקום להוציא חשבונית/קבלה לסכומים מעל  ₪ 5000יש להוציא חשבונית וקבלה נפרדים.

ז .במידה ולכרטיסי המע"מ ישנן יתרות פתיחה ,אין להעביר אותן כיתרת פתיחה אוטומטית אלה להקליד את התנועות בפרוט כאשר לכל תנועה יש לציין את החשבון הנגדי שלה.

השינויים בתוכנה
מה יש לבצע עם התקנת עדכון התוכנה.
l

א .להיכנס לתוכניות שרות .ליד אחוז המע'מ נוסף כפתור עם חץ ירוק .יש ללחוץ עליו )בתוכנית הדוס ללחוץ ( F2

l

ב .במ סך שיוצג ,יש לעדכן את הסעיפים הבאים
¡
¡
¡
¡
¡
¡

סכום חשבונית מכ סימלי ללא מספר עוסק – פרטי 5000 :
סכום חשבונית מכ סימלי ללא מספר עוסק – עסקי 5000 :
סכום עסקה מכסימלי לחשבונית בודדת 120000 :
 oסכום מע"מ מכסימלי ללא מספר עוסק בתשומה 300 :
אחוז מכסימלי לדו'ח חדשי ללא מ ספרי עוסק 2 :
בשלב זה יש להתעלם משני הסעיפים האחרונים ומן הכפתור שנמצא בתחתית המסך .יש לעקוב אחר פרסומי השלטונות.

פקודות יומן.
כאשר מקלידים פקודות יומן ,התוכנה בודקת שבכרטיסי הלקוחות והספקים מוגדרים מספרי העוסק ובאם לא ,היא מתריעה על כך .באם רוצים לבטל התרעה זו ,יש ללחוץ בסרגל העליון
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על הכפתור עם המנעול )נעילת שדות( ולסמן את השדה הרלוונטי.

הפקת קובץ המע'מ
על מנת להפיק את קובץ המע'מ יש להיכנס לסעיפי הנהלת חשבונות  /הפקת דוחות הנהלת חשבונות ,לבחור דוחות מע'מ.
לפני שמפיקים את הקובץ יש לסגור את הדיווח החודשי על ידי הפעל הסעיף הראשון – דיווח מע'מ תקופתי .לאחר מכן יש לגשת להפקת הקובץ
בסוף התפריט המע'מ יופיע סעיף חדש – הפקת קובץ מע'מ .יש ללחוץ על סעיף זה יתקבל המ סך הבא

יש לבחור את החודש שעבורו רוצים להפיק את הדו"ח בפינה השמאלית עליונה של המ סך ולהמתין לסיום קריאת הנתונים
בחלקו העליון הימני של המסך רואים את ה סכומים שדווחו למע'מ בדיווח החודשי .החלק השמאלי של המ סך מראה את סיכומי התנועות שנקראו לדו'ח .יש לוודא שסכומים אלו יהיה זהים
הפרש בסכומים יכול להיווצר באם מזרימים תנועות לאחר סגירת דו"ח המע"מ .למשל ,תשומה עם תאריך של חודש קודם ,או שמתחילים לבצע את הדוחות באמצע השנה.
על ידי לחיצה על ארבעת הכפתורים הימנים בסרגל ,ניתן "לטייל" בין סוגי התנועות של הע סקאות ,עסקאות פטורות ,תשומות ותשומות רכוש .בסרגל התחתון ניתן לראות כמה תנועות יש
מכל סוג ובאם כולם מסומנות .באם רוצים שתנועה מסוימת לא תופיע בדו"ח ,יש להקליק עליה .תנועה שאינה מסומנת תשנה את צבעה לירוק .כמובן שסיכומי התנועות ישתנו בהתאם.
במידה ולתנועה לא משויך מספר עוסק או שאינו תקין ,יופיעו בשדה מספר העוסק כוכביות .באם התנועות הנן תנועות של ע סקאות וסכום העסקה מעל  ,₪ 5000הכוכביות יהיו בצבע אדו
בתנועות התשומות כל תנועה שמעל  ,₪ 300יופיעו הכוכביות בצבע אדום
במידה וסכום המע"מ צבוע אדום ,התוכנה חישבה כי סכום המע"מ גדול מהסכום שאמור להיות .יש לבדוק את נכונות הסכום ולתקנו בהתאם.
במידה וקיימות תנועות מיוחדות כגון רשימונים ,חשבוניות עצמיות וכדומה ,יש לשים לב שהתוכנה זיהתה תנועות אלו על פי סוג התנועה הרשום בצד השמאלי של המסך.
באם לתנועה מסוימת אין מספר עוסק ,ניתן ללחוץ על הכפתור השביעי מימין בסרגל ולעדכן את מספר העוסק בכרטיס .מספר העוסק יתעדכן אוטומטית גם בדו"ח.
מומלץ מאד לפני הפקת הקובץ לבצע בדיקת רציפות של התנועות ובדיקת רישום חשבוניות .הדבר נעשה על ידי לחיצה על הכפתורים החמישי והשישי מצד ימין בסרגל .באם מבחינים
בבעיה מסוימת ,יש לפותרה לפני הפקת הקובץ
ניתן להדפיס את כל התנועות או חלקן על ידי לחיצה על כפתור המדפסת .מומלץ להדפיס דו"ח חדשי אשר יאפשר לנו לדעת אלו תנועות דווחו .תנועות שדווחו בחודש ינואר למשל ,לא
יופיעו בחודש פברואר .לעומת זאת ,תנועה שנרשמה בפברואר עם תאריך של חודש ינואר וטרם דווחה בחודש ינואר ,תופיע בדו"ח של פברואר .לכן ,ניתן לרשום תשומות גם באיחור של ע
ששה חדשים.
כל שנשאר הנו הפקת הקובץ .התכנה בודקת את הנתונים ומזהירה מספר אזהרות:
l

טרם נסגר הדיווח החודשי למע"מ .אזהרה זו אינה מונעת את המשך הפקת הקובץ.

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/237.Htm

עמוד  3מתוך 3
l

סכומי התנועות בקובץ אינם זהים ל סכומים שנרשמו בדו"ח המע"מ .אזהרה זו אינה מונעת את המשך הפקת הקובץ
ראוי לציין כי מצב של אחת האזהרות הרשומות מעלה לא אמור לקרות באם עובדים בצורה מסודרת מתחילת השנה וסוגרים את דיווחי המע"מ והפקת הקובץ מדי חודש .מצב זה קור
בעיקר כאשר מתחילים להפיק קבצים באמצע השנה.

l

קימות תנועות של עסקאות ללא מספר עוסק אשר סכומן מעל  .₪ 5000ניתן להמשיך בהפקת הקובץ.

l

סכום התשומות ללא מספר עוסק תקין גבוה מ  ₪ 2000או מ  2%מסך כל התשומות .במקרה כזה לא ניתן להפיק את הקובץ.

באם איני טועה ,מותר שסכומי התנועות בקובץ לא יהיו זהים לסכומי הדיווח עד לסטייה של  10%אולם יש להשתדל ככל האפשר להימנע מסטיות כאלו.
כל שנותר הוא לבחור את המקום )הדיסק/ספריה( אליו יופק הקובץ .עם סיום ההפקה התוכנה תודיע היכן נשמר הקובץ ומה שמו .שם הקובץ הנו  . PC02_10.txtהשם מציין שהקובץ הופק
בפברואר  .2010יש לחתום את הקובץ בחתימה דיגיטלית ולהעבירו למע"מ כפי שיפור סם בהוראות.
אנו ממליצים לתרגל את הפקת הקובץ מתחילת שנת  2009ולבדוק שאנו מסוגלים להפיק קובץ חדשי אשר זהה לסכומים אשר דווחו למע"מ
בהצלחה
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המסמכים המופקים על ידי התכנה.

לפני שמפיקים מסמכים עסקיים ,יש להיכנס לתכניות שירות/עדכון טבלאות/עדכון מספרי מסמכים ולהגדיר
את המספרים הראשוניים של כל מסמך שברצוננו להדפיס .כל המסמכים )למעט מסמכי סוכנים( מופקים
בסדר מספרי רץ ,ולכן חשוב להגדיר את מספר המסמך הראשון לפני הפקתו..
כאמור ,לאחר הפקת המסמך הראשון ,לא ניתן לשנות את מספרי המסמכים והם מסופררים בסדר רץ ,זאת
למעט מסמכי הסוכנים אשר מספרם נקבע על ידי המפעיל בהתאם למסמך שהופק בשטח.
כאשר רוצים להפיק חשבונית או תעודת משלוח סוכן ,התכנה מציגה שדה טקסט ,יש להקליד בשדה זה את
מספר המסמך שברצוננו להפיק .ניתן לפתוח חלון עזר על מנת לראות את רשימת המסמכים שכבר הופקו.
באם מספר המסמך שציינו כבר הופק ,התכנה תסרב לקלוט אותו ולהפיקו שנית.
כאשר מפיקים הצעת מחיר או הזמנה ,התכנה מציגה שדה טקסט שבו ניתן לרשום מספר תעודה ,בניגוד
למסמכי הסוכנים ,ניתן לרשום בשדה זה רק מספר של תעודה שכבר הופקה ,זאת אם ברצוננו לשנות את
פרטי ההזמה/הצעת מחיר .תעודות חדשות תמיד יופקו בסדר רץ .גם כאן ניתן לפתוח חלון עזר על מנת לראות
את רשימת התעודות שהופקו.

על מנת להפיק תעודה ,יש לסמן את התעודה שברצוננו להפיק וללחוץ על כפתור אישור או מקש ][ENTER
התעודות המופקות על ידי התכנה הנן:
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חשבונית מס.
חשבונית מס יוצרת תנועות הן להנהלת חשבונות והן תנועות מלאי .תנועות מלאי נוצרות לא נוצרות לשורות
בחשבונית אשר סוגרות תעודות משלוח.
קבלה/חשבונית מס.
יוצרת את אותן התנועות אשר יוצרת חשבונית .בנוסף נוצרות גם תנועות קופה.
חשבונית שריון.
חשבונית שריון הנה חשבונית רגילה לכל דבר .גם הספרור שלה שנו הספרור הרץ של החשבוניות .ההבדל
בין חשבונית רגילה וחשבוניות שריון הנו שחשבונית שריון יוצאת ללקוח אשר שילם עבור סחורה וטרם קיבל
אותה .החשבונית 'משריינת' לו את הסחורה .חשבונית שריון נסגרת על ידי תעודות משלוח.
חשבונית זיכוי.
חשבונית זיכוי יוצרת תנועות להנהלת חשבונות והן תנועות מלאי) .בדיוק כמו חשבונית( .ההבדל בין חשבונית
זיכוי וחשבונית רגילה הוא שחשבונית זיכוי יוצרת את התנועות במינוס .שימו לב ,כשמפיקים חשבונית זיכוי ,אין
לכתוב את התנועות במינוס ,התכנה יודעת לעשות זאת בעצמה.
תעודת משלוח.
יוצרת תנועות מלאי בלבד ואינה נרשמת כלל בהנהלת החשבונות.
הזמנת לקוח.
אינה יוצרת תנועות הנהלת חשבונות ותנועות מלאי .אולם מעדכנת את מוני ההזמנות בפריט.
הצעת מחיר.
אינה יוצרת תנועות הנהלת חשבונות ותנועות מלאי.
חשבון עסקה.
אינו יוצר תנועות הנהלת חשבונות ותנועות מלאי .אולם ניתן לקבל דוח חשבונות עסקה שהוצאו כנגד
תשלומים ששולמו.
תעודת החזרה.
תעודת החזרה הנה התעודה הנגדית לתעודת משלוח) .כמו חשבונית זיכוי לחשבונית(.
יש לשים לב לנקודה הבאה.
נאמר שהוצאנו תעודת משלוח לפריט מסוים בכמות של  100יחידות .הלקוח החזיר  50יחידות .כעת עומדות
בפנינו שתי אפשרויות.
א .נוציא לו תעודת החזרה של  50יחידות .במקרה כזה ,כאשר נפיק חשבונית לתעודת המשלוח ,החשבונית
תראה  50יחידות בלבד.
ב .נוציא לו תעודת משלוח של מינוס  50יחידות .כאשר נפיק חשבונית ,החשבונית תראה את תעודת המשלוח
של  100היחידות ואת תעודת המשלוח של מינוס  50היחידות.
חשבונית סוכן.
יוצרת תנועות הנהלת חשבונות ותנועות מלאי.
תעודת משלוח סוכן.
יוצרת תנועות מלאי בלבד
 .מסמכי הסוכנים ניתנים להפקה על פי הסדר המספרי שהופקו בשטח .מסמכי הסוכנים אינם יוצרים אף פעם
מסמכי מקור.

התכנה מאפשר להגדיר לכל מסמך מבנה שונה של הדפסה .כמו כן ניתן להגדיר פרמטרים ייחודיים למסמך
מסוים כגון בדיקת אשראי הלקוח ,פיצול ההכנסות לכרטיסים מסוימים ועוד .הגדרות אלו יש לבצע בעזרת
התכנית "הגדרת מבנה מסמכים"
כאשר רוצים לשייך מבנה מסוים של מסמך שהגדרנו ,יש לסמן את המסמך הרצוי וללחוץ על מקש העזר
מימין לשם המסמך .תתקבל טבלה של המסמכים שהגדרנו ,ממנה יש לבחור את המסמך הרצוי.
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הפקת מסמכים עיסקיים
הפקת המסמכים
תהליך הפקת המסמכים מתבצע באמצעות טופס לו יש להזין את הנתונים המתאימים .מבנה הטופס זהה לכל
סוגי התעודות .בזמן הפקת התעודה ,מבצעת התכנה את הפעולות הדרושות על פי סוג הטופס המופק.
)לדוגמא :יצירת תנועות מלאי ,תנועות הנהלת חשבונות ועוד(.
מכיוון שבטופס מספר רב של שדות למילוי ,וחלק מן השדות ניתן למלא רק אחרי שדות מסוימים כבר מכילים
נתונים ,חולק הטופס לאזורים .יש למלא את השדות בכל אזור ורק אז ניתן להמשיך לאזור הבא .האזור הפעיל
מסומן במסגרת ירוקה בעוד האזורים הלא פעילים מסומנים במסגרת אדומה.
האזורים אותם יש למלא הנם:
א .פרטי הלקוח.
ב .גוף החשבונית - .מספרי הפריטים כמויות ומחירים
ג .סיכום החשבונית  -הנחות ועיגול מחירים
ד .פרטים סופיים  -הערות ,פרטים להנהח ,מס .עותקים והפקת התעודה.
כאשר מזינים נתון לשדה מסוים ,יש לומר למחשב כאשר אנו מסיימים את הזנת הנתון .לכן יש ללחוץ על
מקש  ENTERעם סיום הזנת הנתון .הדבר יאפשר לתכנה גם לדלג לשדה הבא הדורש הזנת נתונים.

פרטי הלקוח.

יש לציין את מספר כרטיס הלקוח בהנהלת החשבונות .על מנת למצוא את כרטיס הלקוח ניתן לפעול בשתי
שיטות.
א .כאשר נמצאים בשדה מספר הלקוח יש ללחוץ על כפתור חלון העזר ,יפתח החלון של אינדקס החשבונות.
יש לאתר את כרטיס הלקוח באינדקס החשבונות )ראה הסבר בפרק על אינדקס החשבונות( .כאשר מאתרים
את הכרטיס ,יש לבחור אותו על ידי הקשה כפולה בעכבר על השורה הרצויה ,מספר הכרטיס יועתק לשדה
החשבונית.
ב .ניתן לאתר את הכרטיס על ידי לחיצה על מקש  F3או לחיצה על כפתור העזר המצוי משמאל לשדה השם.
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הסמן יקפוץ לשדה השם .יש להקליד את האותיות הראשונות של השם הרצוי ,המחשב ישלוף את השם
הקרוב ביותר .ניתן לדפדף בשמות קדימה ואחורה בעזרת מקשי החצים .כאשר מוצאים את השם המבוקש ,יש
ללחוץ על מקש .ENTER
באם רוצים להוציא תעודה ללקוח שטרם קיים במערכת ,חייבים להיכנס לאינדקס החשבונות )ראה סעיף א(
ולהוסיף את כרטיס הלקוח לאינדקס.
כאשר מסיימים את הזנת מספר הלקוח ,התכנה בודקת שלקוח זה אמנם קיים במערכת ושולפת את נתוני
הלקוח )כגון כתובת וטלפון( ומציבה אותם בשדות המתאימים.
כמו כן מבצעת התכנה שתי בדיקות נוספות.
באם הוגדרה ללקוח הערה קופצת) , ,ראה הסבר בפרק על אינדקס החשבונות( ,המחשב "יקפיץ" את תווית
ההערה כך שנראה את ההערה שנכתבה בכרטיס הלקוח.
באם הוגדר במבנה המסמך בדיקה של אשראי הלקוח ,והלקוח חורג מתקרת האשראי ,המחשב יציג את תווית
האשראי של הלקוח ויתריע בפנינו על חריגת האשראי.
לאחר שציינו את הלקוח לו מפיקים את התעודה ,ניתן למלא את הפרטים הנוספים והם:
שם וכתובת הלקוח ,מספר הטלפון ואיש הקשר .שים לב  -שם איש הקשר יודפס בתעודה.
באם עובדים עם סוכנים ,יש להגדיר את מספר הסוכן לו משויכת התעודה .באם נרשום את מספר הסוכן
בטבלה ,המחשב יזכור את השם שרשמנו ויצרפו לרשימת הסוכנים.
לחיצה על תווית האשראי תאפשר לנו לראות את מצב אשראי הלקוח .לחיצה על תווית ההערה תאפשר
לראות הערות הכתובות בכרטיס הלקוח .כמו כן ניתן להוסיף הערות חדשות .שימו לב  -הערות אלו
מתעדכנות בכרטיס הלקוח אולם אינן מודפסות בתעודה .ההערות המודפסות בתעודה נמצאות בסוף
התעודה.
תווית עוד.

מאפשר הוספת פרטים נוספים ללקוח שהחשוב בהם הנו מספר הכלי.
כברירת מחדל מופיעים השדות הבאים:
מספר ושם נהג.
מספר הכלי.
מספר רשיון.
תאריך מסירה.
קילומטרז'
שדות אלו הנם שדות אינפורמטיביים )מלבד מספר הכלי( .שמות שדות אלו ניתנים לשינוי על ידי המפעיל,
ראה בפרק אינדקס כללי.
את שדה מספר הכלי חשוב לעדכן באם רוצים שהתעודה תעדכן את כרטיס הכלי .במידה והכלי טרם קיים
באינדקס הכלים ,התכנה תשאל באם ברצוננו להוסיפו לאינדקס .באם צוין מספר הכלי ,הרי בזמן הפקת
התעודה ,ירשמו תנועות התעודה גם בכרטסת הכלים ,כל שניתן יהיה לראות את היסטורית הפעולות שנעשו
באותו הכלי.
עם סיום עדכון נתוני הלקוח ,יש ללחוץ על כפתור אישור למעבר לגוף התעודה.

גוף התעודה.
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כאשר נמצאים בגוף התעודה ,ומתעורר הצורך לחזור ולשנות פרטי הלקוח ,ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על
מקש  F3או על ידי לחיצה על הכפתור השלישי מימין בסרגל הכלים.
הזנת הנתונים בגוף התעודה מתבצעת שורה אחרי שורה .ניתן להגדיר במבנה המסמך באם בשורה יופיעו
טורי אחוז וסכום הנחה או טור מחיר בלבד.
השדות הקיימים בכל שורה הנם:
מספר קטלוגי.
יש לעדכן בשדה זה את המספר הקטלוגי של הפריט אותו מנפקים .את הפריט הרצוי ניתן לאתר בשני
אופנים:
א .לחיצה על חלון מקש העזר ,כניסה לקטלוג הפריטים ואיתור הפריט בקטלוג) .ראה הסבר בקטלוג
הפריטים( .כאשר הפריט מאותר ,יש ללחוץ עליו עם העכבר לחיצה כפולה ,הפריט יועתק לשדה המספר
הקטלוגי.
ב .יש ללחוץ על מקש  ,F4הסמן ידלג לשדה התיאור ,יש להקליד את האותיות הראשונות של שם הפריט,
המחשב ישלוף את הפריט הקרוב ביותר ויציג את תיאורו ,ניתן לדפדף בפריטים בעזרת מקשי החצים .כאשר
מוצאים את הפריט הרצוי ,יש ללחוץ על מקש .ENTER
לכל פריט יש מספר קטלוגי ומספר ברקוד .ניתן לאתר כל פריט על פי מספרו הקטלוגי או מספר הברקוד
שלו .על מנת לומר לתכנה לאתר פריט לפי מספר ברקוד ,יש ללחוץ על המקש המסומן כברקוד בסרגל
הכלים .לחיצה נוספת מחזירה למצב איתור על פי מספר קטלוגי.
באם ללקוח שלו מפיקים את התעודה קיימת רשימה של מספרים קטלוגים חליפיים המשויכים ללקוח ,ניתן
לאתר את הפריט על פי מספרו החליפי .יש לעשות זאת על ידי לחיצה על מקש  F9וציון המספר החליפי.
המחשב יאתר את הפריט הרצוי.
כאשר מוצאים את המספר הקטלוגי הרצוי ,המחשב ישלוף אוטומטית את תאור הפריט ואת מחירו .באם
ללקוח לו מפיקים את התעודה מוגדר מחירון מסוים )המחירון המוגדר ללקוח מוצג בשדה מחירון( ,התכנה
תשלוף את המחיר ממחירון הלקוח .ניתן לשנות את המחירון הקובע על ידי לחיצה על מקש חלון העזר בשדה
מחירון.
באם לא רוצים לציין מספר קטלוגי ,יש להשאיר את השדה מספר קטלוגי ריק .במקרה כזה לא תיווצר תנועת
מלאי.
תאור הפריט.
באם ציינו מספר קטלוגי ,התכנה תעדכן אוטומטית את שדה תיאור הפריט .ניתן לשנות או להוסיף לו טקסט
חפשי .באם לא מציינים מספר קטלוגי ,ויש ברצוננו לכתוב תיאור אשר יתפוס יותר משורה אחת ,ניתן לעשות
זאת על ידי לחיצה על מקש  .F3יתקבל שדה עריכת הטקסט .עם סיום העריכה ,התכנה תסדר את הטקסט
בשורות החשבונית.
לחיצה על מקש  F2פותחת מסך עריכת פריט מפורט .ראה פירוט בהמשך.
באם אנו מחזיקים מחירוני ספקים וברצוננו למכור פריט אשר קיים במחירון הספקים אולם לא קיים בקטלוג
הפריטים ,ניתן ללחוץ על מקש  F4בשדה התיאור .התכנה תאפשר לבחור פריט ממחירון הספקים ותשלוף את
תיאור הפריט ואת מחירו .פריט זה לא יצור תנועת מלאי.
כל שנשאר הוא לציין את מחיר המכירה ואת הכמות ,ובאם מופיע הטור ,את אחוז או סכום ההנחה .עם סיום
השורה ,התכנה תדלג אוטומטית לשורה הבאה.
מסך תנועה מפורט.
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לעיתים נדרשים הזנת נתונים נוספים לתנועה כגון מט'ח ,שדות חישוביים ,אריזות וכדומה .נתונים אלו ניתן
להזין על ידי פתיחת מסך התנועה המפורט.
למסך התנועה המפורט ניתן להגיע:
א .הגדרה במבנה המסמך כי המסך נפתח אוטומטית מיד לאחר הזנת המספר הקטלוגי.
ב .המסך נפתח עם לחיצה על מקש  F2בשדה תיאור הפריט.
השדות אותם ניתן לעדכן במסך תנועה מפורט הנם:
תאור הפריט.
מספר סידורי.
באם כאשר קלטנו פריטים למלאי ,נתנו לכל פריט מספר סידורי ,הרי שניתן לציין בשדה זה את מספרו
הסידורי של הפריט .ניתן ללחוץ בשדה זה על מקש חלון העזר ולקבל את רשימת מספרי הפריטים הקיימים
במלאי .הדבר מאפשר מעקב אחרי הפריט הבודד על פי מספרו הסידורי .לא ניתן להקליד בשדה זה מספר
סידורי של פריט אשר אינו קיים במלאי או שכבר נמכר) .הפקת התעודה תגרע מן המלאי את הפריט בעל
המספר הסידורי שציינו(.
קוד מיון.
קוד מיון הנו שדה שעוזר לנו לנתב את התנועות שיצור הפריט בהנהלת החשבונות .ניתן לנתב את התנועות
לכרטיסי חשבון שונים על פי הגדרת קודי המיון.
מ ח ס ן.
באם מנהלים מעקב על מחסנים ,יש לציין מאיזה מחסן מנופק הפריט.
הערה.
שדה אינפורמטיבי  -ניתן למילוי על ידי המפעיל.
אריזות.
באם הפריט מוגדר כפריט באריזות ,הזנת נתון בשדה זה תגרום להכפלת הנתון בשדה הפריט כמות באריזה
והצבת התוצאה בשדה הכמות.
אסמכתא.
שדה אינפורמטיבי .בדרך כלל כאשר סוגרים מסמכים פתוחים ,שומר שדה זה את מספר המסמך אותו סגרנו.
מכפיל  1עד .4
מכפילים הנם שדות מספריים אשר ניתן לקשור ביניהם בנוסחה מסוימת .התוצאה החישובית של הנוסחה
תוצב בשדה הכמות .לדוגמא:
נאמר שפריט מסוים )עץ( נקבע על פי מטר מעוקב.
ניתן להגדיר שמכפיל  1הנו אורך ,מכפיל  2הנו רוחב ,מכפיל  3הנו עובי ומכפיל  4הנו מספר היחידות .את
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הנוסחה נגדיר  M1 X M2 X M3 X M4כך שהכפלת כל הגורמים תיתן לנו את המידות של העץ שמכרנו במטר
מעוקב.
בכל פריט ופריט ניתן להגדיר את המכפילים שלו .כך שלכל פריט תשלוף התכנה את הנתונים המתאימים
לאותו פריט .כמו כן ניתן להגדיר נוסחה ייחודית לכל פריט כך שלפריט מסוים יחושב הנפח ,לאחר ההיקף
וכדומה.
בנוסף ,ניתן להגדיר במבנה המסך כי המכפילים ישמשו כמונים .כל פריט שומא עמו שדה של מונה .במידה
שרוצים לעבוד עם מונים ,יש להגדיר את מכפיל  1כשדה קריאה קודמת ,מכפיל  2הנו הקריאה הנוכחית.
הפרש הקריאות יועבר לשדה הכמות ומונה הפריט יעודכן עם הפקת התעודה.
חישוב  1וחישוב 2
אלו שדות וירטואליים .הערכים בשדות אלו נלקחים משדות התנועה ,מעובדים ומועברים לשדה על פי
בחירתנו .לדוגמא :הנוסחה  #15*#14/1000*#13/1000*#12/1000לוקחת את המידות המצוינות בסנטימטרים
בשדות המכפילים  2 1ו 3מחלקת אותם ב) 1000לחישוב של מטר קוב( ומכפילה בשדה ) 15מספר היחידות(
את התוצאה מעבירים לשדה הכמות.
חישוב הנוסחאות מתבצע קודם חישוב  1ואחר כך חישוב  2כל שתוצאת חישוב שדה אחד ,יכולה להיות אחד
הנתונים לחישוב .2
כמות הפריטים.
מטבע.
באם הפריט מוגדר כפריט מבוסס מטח ,יש לציין את מטבע הפריט .התכנה תשלוף אוטומטית את השער
המוגדר למטבע ביום הפקת התעודה.
מחיר במטח.
יש לציין את מחיר הפריט במטח .המחיר יתורגם אוטומטית לשקלים על פי השער ליום הפקת התעודה.
מחיר בשקל ,אחוז הנחה והנחה.
לסיום הזנת נתוני הפריט ,יש ללחוץ על מקש אישור.
כאשר רוצים לסיים את התעודה ולעבור לשלב הסיום ,ציון המחיר הסופי והפקת התעודה ,יש ללחוץ על מקש
 F10או על הכפתור הימני בסרגל הכלים.
בגוף התעודה ניתן לשנות גם את הנתונים הבאים.
תאריך הפקת התעודה .ניתן ללחוץ על מקש חלון העזר בשדה התאריך על מנת לעדכן את שערי המטח
הנכונים ליום הפקת התעודה.
חשבון המכירות .ניתן לשנות את חשבון המכירות באם רוצים לנתב את התעודה לחשבון מכירות מסוים.
מספר המחירון .ניתן לשנות את מספר המחירון על פיו מחושבים מחירי הפריטים.
כאשר רוצים לדפדף בין שורות התעודה ,ניתן לעשות זאת בעזרת מקשי החצים או בעזרת העכבר .ניתן למיין
את השורות על פי המספר הקטלוג או על פי תאור הפריט .המיון נעשה על ידי לחיצה עם העכבר על כותרת
הטור של קטלוג הפריטים או תאור הפריט.
באם רוצים להכניס פריט בין שתי שורות קיימות ,יש לעמוד על הפריט התחתון מביניהם וללחוץ על מקש ה
.INSERT
באם רוצים לבטל שורה מסוימת ,יש לעמוד על השורה הרצויה וללחוץ על מקש ה .DELETE
כאשר נמצאים בגוף התעודה ,ניתן לבצע מספר מסוים של פעולות עזר בעזרת הכפתורים המצויים בסרגל
הכלים העליון .תפקוד הכפתורים )מימין לשמאל( הנו כדלקמן:
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סיום התעודה.
מאפשר סיום הזנת הנתונים בגוף התעודה ומעבר לסיכום התעודה.
שנה עדכן פרטי לקוח.
מאפשר חזרה לטופס הלקוח על מנת לשנות פרטים .יש לשים לב כי אם משנים לקוח אחרי שכבר הוזנו
פריטים לגוף התעודה וללקוח החדש מוגדר מחירון שונה ,יהיה צורך לחשב מחדש את מחירי הפריטים.
העתקת מסמכים.
מאפשר העתקת מסמכים שהופקו לגוף המסמך הנוכחי .במידה וקיימים מסמכים החוזרים על עצמם ,ניתן
להעתיקם ולחסוך את פעולת ההקלדה.
יש לציין את סוג המסמך שברצוננו להעתיק .מתקבל מסך עם רשימת כל המסמכים .יש לבחור את המסמך
שברצוננו להעתיק וללחוץ על מקש  .ENTERהמסמך יועתק לגוף התעודה .במסך העתקת המסמכים ,ניתן
למיין את המסמכים על פי מספר המסמך או מספר הלקוח .כמו כן מאפשרת התכנה לסמן מסמך מסוים
כמסמך שנסגר.
סגירת מסמכים פתוחים.
מאפשר סגירת מסמכים פתוחים )לדוגמא :חשבונית לתעודת משלוח( .ראה פרוט בפרק הבא  - -סגירת
מסמכים פתוחים.
חישוב עלות התעודה.
מאפשר חישוב עלות התעודה ואת הרווח עליה על מנת שנוכל לחשב את ההנחה אותה אנו יכולים לתת.
חישוב עלות יכול להתבצע רק על סעיפים בתעודה להם יש מספרים קטלוגים.
תעודה ללא מעמ.
במידה ורוצים להפיק תעודה ללא מעמ ,לחיצה על כפתור זה מסמנת את התעודה כתעודה ללא מעמ .כרטיס
הכנסות פטורות חייב להיות מוגדר בנתוני המערכת
 .שמור תעודה כמסמך זמני.
כאשר מעדכנים תעודה ורוצים לצאת באמצע המסמך מבלי לאבד את הנתונים שהוזנו ,ניתן לשמור את
התעודה במאגר זמני .מאוחר יותר ניתן לשלוף את התעודה מן המאגר ולהמשיך בעיבודה .המאגר הזמני הנו
מאגר זמני של כל המסמכים ולא רק של סוג המסמך שהופק כלומר ,מסמך זמני יכול להיות מסמך שהופק
כחשבונית או כהזמנה .למסמכים זמניים אין ספרור רץ.
קרא תעודה ממאגר זמני.
מאפשר שליפת המסמכים שנשמרו במאגר הזמני .התכנה תציג את כל המסמכים הקיימים במאגר הזמני ,ניתן
למיין את המסמכים על פי תאריך שם לקוח ,סוג המסמך המקורי ,סכום ועוד .כאמור ,ניתן לשלוף כל סוג של
מסמך זמני לדוגמא :באם הפקנו הזמנה ושמרנו אותה כמסמך זמני וכעת אנו מפיקים חשבונית ,ניתן לשלוף
את המסמך לגוף החשבונית .כמובן שהמסמך שיופק יופק כחשבונית ולא כהזמנה.
שנה ברקוד/מק"ט
קובע באם איתור הפריטים יתבצע על פי מספרם הקטלוגי או מספר הברקוד שלהם.
טבלאות מכלול.
טבלאות מכלול הנן טבלאות המרכיבות מוצר מסוים .ראה פרוט טבלאות מכלול בפרק המלאי הדן בכך.
התכנה יכולה לשמור עד  999טבלאות מכלול .טבלת המכלול מפרטת את מבנה המוצר לדוגמא :טבלת
מכלול למחשב תורכב מ:
 100מעבד פנטיום כמות 1
 110מארז מחשב כמות 1
 120דיסק קשיח כמות 2
וכו'.
כאשר נלחץ על כפתור טבלאות המכלול ,נקבל את רשימת המכלולים המוגדרים .בחירת המכלול תכניס את
כל פריטי המכלול לתעודה אותה אנו מפיקים.
בחר מבנה מסמך שונה.
באם המבנה המשויך למסמך המופק אינו עונה לדרישות ,ניתן לשנות את מבנה המסך תוך כדי הפקתו ומבלי
להפסיק את הפקת המסמך .יש לבחור את מבנה המסמך הרצוי מרשימת המסמכים הקיימים אותם הגדרנו
בתכנית הגדרת מבנה מסמכים .שם המסמך הנוכחי המשויך לתעודה מופיע בסוגרים בכותרת חלון התעודות.
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הגדרת כותרות לתעודות.
המסמכים הצעת מחיר והזמנה ניתנים להדפסה תחת שם שונה .למשל ,ניתן לשנות את כותרת הצעת מחיר
להצעת שירות וכדומה .לחיצה על כפתור זה מאפשרת לעדכן את הכותרות עבור מסמכים אלו.
חישוב מחדש של מחירי התעודה.
המידה ותוך כדי הפקת התעודה עדכנו את שערי המטח או בצענו שינוי מחירון ,לחיצה על כפתור זה תגרום
לתכנה לחשב מחדש את מחירי הפריטים על פי השער או המחירון החדשים.
סיום התעודה.
כאמור ,על מנת לסיים את התעודה יש ללחוץ על מקש  F10בגוף התעודה או על הכפתור הימני בסרגל
הכלים.

לסיום התעודה יש לעדכון את הנתונים הבאים.
אחוז/סכום הנחה.
זהו אחוז ההנחה הגלובלי לתעודה .במידה וללקוח לו מופקת התעודה מוגדר אחוז הנחה כלשהו ,ההנחה
תחושב אוטומטית.
באם מחירי הפריטים מוגדרים כלא כוללים מע'מ ,לעיתים אנו מפיקים תעודה וברצוננו לנקוב במחיר הסופי
לכן ניתן ללחוץ על מקש חלון העזר בשדה אחוז ההנחה על מנת לחלץ מע'מ מן המחיר הסופי.
סך הכל לתשלום.
כאשר נמצאים בשדה זה ,ניתן:
א .לשנות את סכום התשלום .במקרה כזה יחושב ההפרש בין הסכום אותו אנו רושמים לסכום המחושב של
התעודה .הפרש זה יועבר לסעיף ההנחה.
ב .לעגל את מחיר התעודה .לחיצה על מקש  F2תגרום לעיגול האגורות בסיכום התעודה .ההפרש יועבר
כהנחה ללקוח.
במידה ומפיקים קבלה/חשבונית מס ,התכנה תציג בפנינו טופס קבלה .יש למלא בטופס זה את פריטי
התשלומים .לפירוט ראה בפרק הדן בהפקת קבלות.
תאריך פירעון.
זהו התאריך בו אמורה התעודה להיות משולמת .התאריך מחושב אוטומטית על פי ימי האשראי שמוגדרים
ללקוח לו מופקת התעודה.
שם המפיק.
יש לרשום את שם מפיק התעודה .התכנה "זוכרת" את שמות מפיקי התעודה .באם כבר הפקת תעודה ,ניתן
לשלוף את שם המפיק מן הטבלה הצמודה.
הערות.
ניתן לרשום שתי שורות הערות .המחשב זוכר את ההערות שרשמנו וניתן לשלוף הערות חוזרות מן הטבלה
הצמודה .פרטים להנהלת חשבונות.
באם רוצים לרשום פרטים מסוימים בתנועת הנהלת החשבונות שתיווצר ,יש לרשום אותם בשדה זה.
מספר עותקים להדפסה.
יש לרשום את מספר העותקים הרצוי 0 .עותקים פירושו הדפסת מקור בלבד .עותק  1פירושו הדפסת מקור
והעתק וכדומה.
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הדפסת המסמך.
יש ללחוץ על כפתור ההדפסה להפקת המסמך .נקבל מסך הדפסה עם רשימת המדפסות הקיימות .ניתן
לבחור לאיזה מדפסת לשלוח את המסמך .יש ללחוץ על כפתור אישור להדפסת המסמך .התעודה מופקת
אוטומטית רק כאשר היא מודפסת.
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סגירת מסמכים פתוחים.
פעולת סגירת המסמכים מאפשרת הפקת מסמכים הסוגרים מסמכים שכבר הופקו .לדוגמא חשבוניות
לתעודות משלוח ,תעודת משלוח מהזמנה וכולי.
פעולת סגירת המסמכים לא רק שמעתיקה את המסמך לגוף התעודה ,אלא גם מסמנת את המסמך שהועתק
כמסמך סגור ,כל שבפעולה הבאה של סגירת המסמכים הוא לא יופיע יותר.
ניתן לסגור את המסמכים כל שהמסמך הנסגר יועתק כולו למסמך הסוגר ,או לבצע סגירה בריכוז כך שכל
מסמך ניסגר יופיע בשורה אחת.
באם לדוגמא סוגרים תעודת משלוח שהכמות שהונפקה בה הייתה  100ומשנים את הכמות הנסגרת ל ,50הרי
שתעודת המשלוח תיסגר בחלקה ,כלומר ,תעודת המשלוח תישאר פתוחה ,אולם בסגירת המסמכים הבאה
ניתן יהיה לסגור רק את הכמות הנותרת של  50היחידות.
כאשר נכנסים לסגירת מסמכים פתוחים ,יש לציין את סוג המסמך אותו ברצוננו לסגור .לא כל סוגי המסמכים
מוצגים אלא רק סוגי המסמכים אותם ניתן לסגור עם סוג התעודה אותה אנו מפיקים .לדוגמא :לא ניתן לסגור
חשבונית או תעודת משלוח על ידי הצעת מחיר או הזמנה.
לאחר שציינו את סוג המסמך שברצוננו לסגור ,נקבל רשימה של המסמכים הפתוחים של אותו הלקוח לו אנו
מפיקים את התעודה .רשימת התעודות הפתוחות מופיעה בחלקו העליון של המסך ,בחלקו התחתון מופיע
פירוט התעודה עליה אנו נמצאים.
יש לסמן את המסמכים אשר ברצוננו לסגור על ידי הקשה על  ENTERאו לחיצה כפולה עם העכבר על
המסמך הרצוי ,כאשר סימננו את המסמכים הרצויים ,יש לסגור את חלון המסמכים והמסמכים יועתקו לגוף
החשבונית .באם רוצים למחוק שורה מסוימת ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על מקש ה  DELETEניתן לשנות
את הכמות אות אנו סוגרים .כאמור במקרה זה תיסגר התעודה רק באופן חלקי.

האפשרויות העומדות בפנינו על ידי הכפתורים בסרגל הכלים הנן) :על פי הסדר מימין לשמאל(.
סימון תעודה לסגירה.
ניתן להיעשות גם על ידי לחיצה על מקש  ENTERאו לחיצה כפולה עם העכבר על השורה הרצויה.
סימון כל התעודות.
אפשרות זו מסמנת את כל התעודות הפתוחות לסגירה.
סגירת תעודות בפירוט או בריכוז.
לחיצה על אחד משני הכפתורים מבטלת את הכפתור השני .המחשב זוכר איזה כפתור נלחץ אחרון ושומר
מצב זה לפעם הבאה.
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כאמור ,סגירת תעודות בפירוט תעתיק את כל התעודות לגוף התעודה המופקת .סגירת תעודות בריכוז תיצור
שורה אחת לכל חשבונית לדוגמא :ת .משלוח  6543מתא'  12/02/2003כמות  1סכום 5000
הוספת כותרות לתעודה /ללא הוספת כותרות.
לחיצה על אחד משני הכפתורים מבטלת את הכפתור השני .המחשב זוכר איזה כפתור נלחץ אחרון ושומר
מצב זה לפעם הבאה.
כותרות לתעודה הנן שורות אינפורמטיביות המופיעות לפני התעודה ויכולות להופיע גם בסיומה .בדרך כלל
הכותרות מציינות את סוג התעודה ,מספרה ותאריך הפקתה .הכותרות התחתונות יכולות לציין את סיכום
התעודה.
כותרות לתעודה ניתן להוסיף רק כאשר מבצעים סגירת תעודות בפירוט ,ניתן להוסיף שתי כותרות עיליות
ושתי כותרות תחתיות .דוגמא של כותרת עילית יכולה להיות ת .משלוח  6543מתא' .12/02/2003
איתור וסגירה גלובלית של תעודות.
סעיף זה מאפשר :
א .כאשר ללקוח מספר רב של תעודות ,ניתן לומר לתכנית לסרוק תעודות שהופקו בין טווח תאריכים מסוים
או טווח מספרים מסוים ולסמן אותם אוטומטית.
ב .באם רוצים לבצע ריכוז של תעודות מכרטיסי לקוחות אחרים פרט ללקוח שלו מפיקים את התעודה ,ניתן
לבקש סריקה מכל כרטיסי הלקוחות .במידה ועובדים עם סניפים של רשת ומעונינים לרכז את התעודות
לכרטיס מרכז ,מגדירים את כל כרטיסי הסניפים כקבוצת מאזן מסוימת ומבקשים לרכז לתעודה את כל
התעודות שהופקו לאותם הסניפים.
הגדרת כותרות לתעודה.
מאפשר הגדרת הכותרות שיוכנסו לפני כל תעודה .במידה ולא רוצים ששורה מסוימת תוכנס ככותרת ,יש
להשאיר אותה ריקה .על לומר לתכנית אילו נתונים צריכים להופיע בכותרת ,ישנם מספר סימנים מוסכמים
מראש אשר באם מוגדרים בכותרות ,התכנה תחליף סימנים אלו בנתונים הדרושים .התכנה מכירה את
הסימנים הבאים.
הסימן !!!! יוחלף בסוג התעודה.
הסימן  ######יוחלף במספר התעודה.
הסימן  ##/##/####יוחלף בתאריך התעודה.
הסימן  ##.##יוחלף בסה'כ סכום התעודה.
כלומר ,אם נגדיר כותרת כ !!!! ##/##/#### ######
בזמן העברת התעודה תוחלף הכותרת ל תעודה משלוח  6543מתא' 12/02/2003
חישוב מחירים מחדש.
כאשר סוגרים תעודות ,הרי שהתכנה מעתיקה את התעודה הנסגרת )תעודת משלוח( לגוף התעודה הסוגרת
)חשבונית( בדיוק כפי שהופקה במקור.
לפעמים ,בייחוד כאשר מחירי הפריטים מבוססי מט'ח ,או כאשר ללקוח נקבע מחירון שונה ,נוצר צורך לבצע
חישוב מחדש של מחירי הסעיפים .לחיצה על כפתור זה תגרום לביצוע חישוב מחדש של המחירים.

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/303.Htm

עמוד  1מתוך 5

הפקת קבלות

תכנית הפקת הקבלות מאפשרת.
א .הפקת קבלות.
ב .קליטת שקים שחזרו מן הבנק.
קרא אודות קליטת שקים חוזרים בסעיף העזרה הבא.
קליטת קבלה.

הקבלה היא מעין טופס אשר את שדותיו יש למלא .יש למלא את השדות בסדר קבוע מראש .השדות אותם
יש למלא בקבלה הנם:
 .1מספר הלקוח.
יש לציין את מספר כרטיס הלקוח בהנהלת החשבונות .על מנת למצוא את כרטיס הלקוח ניתן לפעול
בשתי שיטות.
 .Iכאשר נמצאים בשדה מספר הלקוח יש ללחוץ על כפתור חלון העזר ,יפתח החלון של אינדקס
החשבונות .יש לאתר את כרטיס הלקוח באינדקס החשבונות )ראה הסבר בפרק על אינדקס
החשבונות( .כאשר מאתרים את הכרטיס ,יש לבחור אותו על ידי הקשה כפולה בעכבר על
השורה הרצויה ,מספר הכרטיס יועתק לשדה החשבונית.
 .IIניתן לאתר את הכרטיס על ידי לחיצה על מקש  F3או לחיצה על כפתור העזר המצוי משמאל
לשדה השם .הסמן יקפוץ לשדה השם .יש להקליד את האותיות הראשונות של השם הרצוי,
המחשב ישלוף את השם הקרוב ביותר .ניתן לדפדף בשמות קדימה ואחורה בעזרת מקשי
החצים .כאשר מוצאים את השם המבוקש ,יש ללחוץ על מקש .ENTER
באם רוצים להוציא תעודה ללקוח שטרם קיים במערכת ,חייבים להיכנס לאינדקס החשבונות )ראה
סעיף א( ולהוסיף את כרטיס הלקוח לאינדקס.
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כאשר מסיימים את הזנת מספר הלקוח ,התכנה בודקת שלקוח זה אמנם קיים במערכת ושולפת את
נתוני הלקוח )כגון כתובת וטלפון( ומציבה אותם בשדות המתאימים ,ניתן לשנות נתונים אלו כפי רצוננו.
 .2סכום הקבלה.
יש לציין את הסכום ששילם הלקוח .כאשר רוצים להחזיר כסף ללקוח ,יש לרשום את סכום הקבלה ב
מינוס ,את שאר פרטי הקבלה יש לרשום בהתאם לקבלה המקורית כאשר כל הסכומים הנם במינוס.
כאשר עובדים גם עם כרטיסי אשראי ,קבלה שלילית תיצור תנועת זיכוי ללקוח גם בכרטיס האשראי.
 .3ניכוי במקור.
יש לציין את סכום הניכוי במקור שנוכה על ידי המשלם .באם נגדיר בטבלאות התכנית/עדכון פרטי
חברה כי החברה חייבת באחוז מסוים שלך ניכוי במקור ,התכנה תחשב מיד את סכום הניכוי .באם
בלקוח לא ניכה סכום כלשהו ,יש לרשום בשדה זה  .0שים לב  -התשלום בפועל שישלם הלקוח צריך
להיות סכום הקבלה פחות סכום הניכוי במקור.
 .4סכום במזומן.
באם התשלום נעשה במזומן )הכוונה לכסף מזומן ולא שקים מזומנים( ,יש לציין את הסכום בשדה זה.
 .5פרוט אמצעי התשלום.
לאחר שפרטנו את סעיפים  3עד  ,4ובהנחה שלא כל הקבלה שולמה במזומן ,יש לפרט את אמצעי
התשלום שבו שולם הסכום .במידה והסכום שולם במספר שקים ,יש לפרט כל שק בנפרד.
אמצעי התשלום האפשריים לציון הנם.
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

שיק
שטרות או אשראי פנימי
כרטיס אשראי
שובר תשלום
פיקדון
העברה בנקאית

בכל שורה יש לציין את:
 .iסוג התשלום  -ראה סעיף קודם.
 .iiמספר השיק או כרטיס האשראי
 .iiiקוד הבנק המופיע על השיק )ניתן לפתוח חלון עזר על ידי הקלדה על מקש  F2לקבלת טבלה
של קודי הבנקים(.
 .ivמספר הסניף ומספר החשבון.
 .vתאריך הפירעון של השק
 .viסכום השיק.
הערות.:
מספר בנק ,מספר סניף ומספר חשבון..
כאשר מקלידים את שלושת הנתונים האלו ,המחשב מבצע בדיקה באם הנתונים שהוקלדו אכן נכונים .באם
המחשב מגלה טעות מסוימת ,הוא מודיע על כך למפעיל התכנה ומבקש אישור באם ברצוננו אכן לקבל את
הנתונים השגויים או להקלידם שנית .באם הגדרנו בכרטיס הלקוח את פרטי הבנק שלו ,התכנה תציג פרטים
אלו כפרטי ברירת המחדל..
.
ניתן לבדוק באם חשבון הבנק שהקלדנו מצוי ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל ,על מנת לעשות
כן ,יש להיכנס לתכניות שירות/עדכון טבלאות התכנית/נתוני מערכת ו.:
 .iלסמן את התיבה  -בדוק חשבונות מוגבלים..
 .iiלהתחבר לאינטרנט וללחוץ על הכפתור עדכן קובץ.
לאחר סיום עדכון הקובץ ,התכנה תבדוק כל חשבון בנק שנקליד ותודיע באם חשבון זה מוגבל .כמובן שיש
לבצע עדכון של הקובץ לעיתים מזומנות על מנת שנתוני החשבונות המוגבלים יהיו עדכניים.
הקלדת מספר שקים עוקבים..
כאשר קולטים מספר שקים ,לדוגמא :כאשר הלקוח משלם בתשלומים ,לאחר שנקלוט את השיק הראשון
ונחל בקליטת השיק השני ,התכנה תעלה אוטומטית את מספר השיק ב 1ואת התאריך בחודש .כמו כן תעתיק
התכנה את פרטי הבנק כך שכל מה שנשאר להקליד הנם פרטי הבנק.
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בנוסף ,כאשר נמצאים בשק הראשון בשדה הסכום ,ניתן לפתוח את חלון העזר )ע'י הקלדת  F2או כפתור החץ
הירוק( .במסך שיפתח יש להקליד את סכום התשלום הראשון ואת מספר התשלומים הנוספים .התכנה תייצר
אוטומטית את תנועות הרישום של השקים הבאים ותחסוך את הקלדתם..

קליטת כרטיסי אשראי.
על מנת שניתן יהיה לקלוט כרטיסי אשראי ,יש לפתוח מסוף ב ש.ב.א )כרוך בתשלום חדשי( .לאחר פתיחת
המסוף ,יש לציין בתכניות השירות/עדכון טבלאות התכנית/נתוני מערכת כי התכנה מקושרת עם מערכת
ש.ב.א ובאם יש לנו קורא כרטיסים מגנטי) .לצורך קליטת כרטיסי אשראי ,יש צורך בקורא כרטיסים מגנטיים
המתחבר ללוח המקשים( .מעתה ואילך ,כאשר נציין כי אמצעי התשלום שהננו קולטים הנו כרטיס אשראי,
התכנה "תקפיץ" את מסך קליטת כרטיסי האשראי )ראו נספח בסוף הפרק על קליטת כרטיסי אשראי..
באם רוצים לרשום בקבלה כרטיס אשראי ,אך לא לעבור דרך תכנית של ש.ב.א ,יש לציין את סוג התקבול כ
] - [2אשראי פנימי.
כאשר מסיימים את הקלדת פרטי התשלום ,יש להקליד את הנתונים הבאים.
 .1כרטיס הקופה.
התכנה תציג כברירת מחדל את הכרטיס המוגדר ככרטיס קופה במערכת ,ניתן לשנותו באם רוצים
שאמצעי התשלום יכנסו לקופה שונה ,אולם בדרך כלל אין צורך לעשות זאת.
 .2סגירת חשבונות פתוחים.
סגירת החשבונות הפתוחים מציינת לקבלה אילו חשבוניות עליה לסגור ובאיזה סכום .סגירת חשבונות
נכונה תציג מצב נכון של יתרות החוב של הלקוחות כאשר נפיק דוח חשבונות פתוחים.
על מנת לסגור חשבונות פתוחים ,יש ללחוץ על מקש  F2או על כפתור החץ הירוק הצמוד לשדה ,אין
לנסות לכתוב את מספרי החשבונות בשדה זה.
התכנה תפתח את החלון הבא.

בחלון זה מוצגים החשבונות הפתוחים של הלקוח ,ומה הסכום שכבר שולם עבורם .על מנת לסגור
חשבון מסוים ,יש לשים את השורה המוארת על החשבון שברצוננו לסגור ולהקליד ] ,[ENTERהתכנה
תבקש שנציין איזה סכום ברצוננו לסגור ותציע כברירת מחדל את כל סכום החשבונית )זאת בהנחה
שסכום החשבונית אינו גבוה מסכום הקבלה .במקרה זה תציע התכנה כברירת מחדל את סכום
הקבלה( .יש לציין את הסכום שברצוננו לסגור .באם טעינו ,הקלדה שנייה על מקש ] [ENTERתשחרר
את סגירת החשבונית.
לא ניתן לסגור חשבוניות בסכום העולה על סכום הקבלה.
כאשר נסיים את סגירת החשבוניות ,נסגור את חלון החשבוניות ונחזור לגוף הקבלה ,התכנה תרשום
את מספרי כל החשבוניות שסגרנו בתיבת החשבונות הפתוחים.

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/310.Htm

עמוד  4מתוך 5
 .3הערות.
ניתן לרשום שתי שורות של הערות ,ניתן לבחור הערות קבועות מן תיבת ההערות הקבועות .באם
רוצים לרשום הערה קבועה ,יש לבחור סעיף ריק מתיבת הגלילה )סעיף זה חייב להיות גדול מהסעיף
הראשון( ואז להקליד את ההערה הקבוע( .המחשב יזכור הערה זו ,ובפעם הבאה שנפיק קבלה ,היא
כבר תופיע בתיבת הגלילה.
 .4פרטים להנהלת חשבונות.
באם רוצים לשנות את הפרטים הסטנדרטיים שהתכנה רושמת בהנהלת החשבונות ,ניתן לעשות זאת
בשדה זה.
 .5מספר עותקים להדפסה.
יש לציין את מספר העותקים שברצוננו להדפיס .המקור מודפס תמיד כך שאם נציין עותק אחד ,יודפס
תמיד מקור והעתק.
 .6הפקת הקבלה
ברגע שנלחץ על כפתור ההדפסה ,הקבלה תופק.
במידה והמערכת פועלת עם כרטיסי אשראי ,זה הזמן שהמערכת בודקת את תקפותו של כרטיס
האשראי .במידה ובדיקת כרטיס האשראי נכשלת ,התכנה תודיע על כך והקבלה לא תופק.
נספח  -קליטת כרטיסי אשראי.
באם המערכת מוגדרת לעבודה עם כרטיסי אשראי ,הרי שכאשר נציין שסוג התקבול הנו כרטיס אשראי,
המערכת תציג בפנינו את המסך הבא.

השדות אותם יש להקליד הנם:
סוג העסקה.
באם הגדרנו בטבלאות התכנית שלמערכת מחובר קורא כרטיסים מגנטיים ,הרי שאם הכניסה למסך ,כפתור
העסקה הרגילה יהיה לחוץ ,באם לא ,יהיה זה כפתור החתימה.
יש לציין איזה סוג עסקה אנו עומדים לבצע ,עסקה רגילה  -בה הכרטיס נקרא בקורא הכרטיסים המגנטיים,
עסקת חתימה  -בה מספר הכרטיס מוקלד ידנית והלקוח חותם על הקבלה ,ועסקה טלפונית  -המתבצעת
ללא נוכחות הלקוח.
מספר הכרטיס.
באם הגדרנו עסקה רגילה ,יש להעביר את הכרטיס בקורא הכרטיסים .בעסקת חתימה או עסקה טלפונית,
יש להקליד ידנית את מספר הכרטיס ואת תאריך פג התוקף שלו בשדות המתאימים.
בשלב זה ,התכנה מבצעת בדיקה ראשונית על הכרטיס ובודקת את תקפותו .בדיקה זו עדיין אינה בדיקה
המאשרת את העסקה.
בעסקת חתימה או עסקה טלפונית ,באם הגדרנו בכרטיס הלקוח את מספר כרטיס האשראי שלו .התכנה
תעתיק מספר זה כברירת מחדל לכרטיס האשראי.
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לאחר מכן יש לציין את סוג האשראי שנותנים ללקוח  -אשראי רגיל ,קרדיט ,תשלומים וכד' .באם קיימים
מספר תשלומים ,יש לרשום את סכום התשלום הראשון ומספר התשלומים הנוספים .בעסקאות קרדיט ,יש
לרשום רק את מספק התשלומים.
במידה ויש אישור טלפוני של חברת האשראי לעסקה ,יש לרשום את מספר האישור בשדה המתאים.
כאשר תכנית קליטת האשראי מופעלת ,מופיע בצדו השמאלי של הסרגל התחתון )ליד סימוני הרמקול
והעברית( סמל של כרטיס אשראי .באם נלחץ על סמל זה עם הכפתור הימני של העכבר ,נקבל תפריט
המאפשר לנו:
א .לבצע שידור של תנועות .כך שאם יש תנועות ישנות ,נוכל לבצע את העסקה הנוכחית מבלי לצאת מן
הקבלה .ב .עדכון פרמטרים .בד"כ אין צורך לעדכן דבר בטבלת הפרמטרים אלט באם רוצים להדפיס ספח
נוסף של קליטת כרטיסי האשראי.
כאשר מסיימים את קליטת כרטיסי האשראי ,יש ללחוץ על כפתור האישור.
כאמור ,הבדיקה הסופית של העסקה נעשית רק בזמן הדפסת הקבלה .באם הבדיקה תיכשל מסיבה כלשהי,
התכנה תודיע לנו את הסיבה לכישלון העסקה והפקת הקבלה תופסק.
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קליטת שקים שחזרו.
תכנית קליטת שקים שחזרו מאפשרת רישום בספרי הנהלת החשבונות של שקים שחזרו מן הבנק) ,תופעה די
שכיחה כיום לצערנו(.

על מנת לקלוט שקים שחזרו ,יש להקליד את הפרטים הבאים:
מספר כרטיס הבנק.
מספר כרטיס הבנק שהחזיר את השק בהנהלת החשבונות .ניתן לאתר את הכרטיס על ידי לחיצה על מקש
 F2או ל ידי לחיצה על כפתור החץ הירוק על מנת לצפות ברשימת כרטיסי הבנק.
נתוני השיק שחזר.
יש להקליד את נתוני השיק שחזר והם  :מספק השק ,מספר וסניף הבנק ,מספר חשבון הבנק ,תאריך השק,
תאריך החזרת השק וסכום השק .מיד עם סיום הקלדת נתונים אלו ,המחשב ינסה לאתר לפי פרטים אלו את
רישום השק בספרי הנהלת החשבונות .באם השק ימצא ,התכנה תציג את כרטיס הלקוח אשר נתן את השק.
שם נותן השק.
באם התכנה לא הצליחה לאתר את רשום השק בהנהלת החשבונות )בדרך כלל בגלל אי זהות בין הפרטים
שנרשמו בעבר והפרטים שנרשמו כעת( .על המשתמש להקליד את מספר הכרטיס של נותן השק.
חיוב עמלת הבנק.
יש לרשום את סכום העמלה שהבנק חייב את חשבוננו בגין החזרת השק.
את מי לחייב בעמלה.
יש לציין האם ברצוננו לחייב את הלקוח בהוצאה שנגרמה עקב חזרת השק או לספוג את העמלה ולחייב את
כרטיס עמלות בנקים.
במידה ומחליטים לספוג את העמלה ,יש לציין את מספר כרטיס ההוצאות של עמלות הבנקים.
למי יוחזר השק.
יש לציין למי ברצוננו להחזיר את השק .האם להחזירו לכרטיס הלקוח על מנת שכרטיס הלקוח יראה יתרת
חובה ,או שאנו בספק שהלקוח ישלם אי פעם את השק ,ואז ברצוננו להעבירו לקופת שקים חוזרים.
באם ברצוננו להעבירו לקופת שקים חוזרים ,יש לציין את מספר הכרטיס של קופת השקים החוזרים בהנהלת
החשבונות.
מספר עותקים להדפסה.
יש לציין את מספר העותקים שברצוננו להדפיס את טופס החזרת השק.
כאשר נלחץ על כפתור ההדפסה ,יופק טופס החזרת השק.
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הדפסה חוזרת של טפסי החזרת שקים.
יש להיכנס לקליטת הטופס כרגיל ולציין מספר חשבון בנק
לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור הדפסת מסמכים חוזרת.
התכנה תציג במסך חדש את הטופס הראשון הקיים.
ניתן לדפדף בין האפסים בעזרת מקשי החצים קדימה ואחורה .התכנה תציג את הטופס עליו אנו נמצאים.
להדפסת הטופס ,יש ללחוץ על כפתור ההדפסה.
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הפקת חשבוניות אוטומטית.
תכנית החשבוניות האוטומטיות מאפשרת:
 .1הפקת חשבוניות לתעודות משלוח
התכנה מאפשרת הפקה אוטומטית של חשבוניות לתעודות משלוח בשלושה אופנים שונים
 .Iהפקת חשבונית מפורטת לכל תעודת משלוח.
 .IIהפקת חשבונית מפורטת למספר תעודות משלוח .החשבוניות תכיל את המספר המכסימלי של
תעודות המשלוח האפשרי לחשבונית אחת )עד  999שורות(.
 .IIIהפקת חשבונית ריכוז .כל תעודת משלוח תופיע בשורה אחת בחשבונית.
 .2הפקת חשבוניות לקבלות.
מטרת תכנית זו היא להפיק בצורה אוטומטית חשבוניות לשקים אשר הגיע מועד פירעונם .אפשרות זו
שימושית לנותני שירותים אשר מפיקים חשבוניות רק עם קבלת התשלום.
 .3חשבוניות אוטומטיות לסעיפים.
תכנית זו מאפשרת הפקה אוטומטית של חשבוניות או חשבונות עסקה ללקוחות על פי סעיפים
המוגדרים מראש .תכונה זו מנוצלת בעיקר על ידי נותני שירותים אשר גובים סכומים קבועים מלקוחות
באופן קבוע כל חודש.
הערה:
חשבונית הנו מסמך היוצר הרבה תנועות .החשבונית יוצרת תנועות של רישום גוף החשבונית ,תנועות
החשבונית ,תנועות הנהלת חשבונות ותנועות מלאי.
באם עלינו להפיק מספר רב של חשבוניות ,מומלץ לפני תחילת ההפקה לבצע גיבוי כללי של נתוני התכנה
למקרה של תקלה בזמן הפקת החשבוניות.

24/10/2014

file:///C:/winkk/progs/Help/320.Htm

עמוד  1מתוך 1

הפקת חשבוניות לתעודות משלוח:
יש לציין את המגבלות להפקת התעודות בטופס המגבלות.

ניתן להפיק חשבוניות לתעודות משלוח רגילות ,תעודות משלוח של סוכנים ואף לשלב ביניהם.
יש לציין באם ברצוננו לשמור את המחיר המקורי של תעודות המשלוח או באם לחשב מחדש את המחיר
במידה והיה שינוי מחירים במהלך החודש.
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הפקת חשבוניות אוטומטיות לקבלות.
יש לציין את המגבלות להפקת התעודות בטופס המגבלות.

באם בשורת הפרטים מופיעים הסימנים  ######לדוגמא )עבור שיק  ,(######התכנה תחליף סימנים אלו
במספר השיק עבורו מופקת החשבונית.
מכיוון שהתכנה תפיק חשבוניות לכל שיק אשר הגיע מועד פירעונו ואשר טרם הופקה לו חשבונית ,יתכן ויופקו
חשבוניות לשקים אשר אין ברצוננו להפיקם .על מנת למנוע זאת ,יש לפתוח חלון עזר בעזרת הכפתורים ליד
שדות התאריך.

התכנה תציג את כל חתך הלקוחות שבחרנו ואת השקים להם יופקו חשבוניות .באם רוצים למנוע הפקה של
שיק מסוים ,אפשר לנעול אותו על ידי הקלקה כפולה או על ידי הקשה על מקש .ENTER
המעבר בין לקוח ללקוח נעשה על ידי לחיצה על מקשי החצים שמאלה וימינה.
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הפקת חשבוניות לסעיפים.

התכנה מאפשרת הפקה אוטומטית של חשבוניות ללקוחות .על מנת למנוע אפשרות של הפקת חשבוניות לא
רצויות ,יש להגדיר מספר פרמטרים בכרטיס הלקוח על מנת שניתן יהיה להפיק לו חשבונית אוטומטית.
ללקוח שלו רוצים להפיק חשבונית אוטומטית יש להגדיר
 .1סוג הלקוח צריך להיות מוגדר כלקוח הוראת קבע.
 .2יש להגדיר את יום הפירעון של הלקוח .יופקו חשבוניות רק ללקוחות שיום הפירעון שלהם זהה לתאריך
החשבונית.
 .3מספר הסעיף .זהו שדה היכול להכיל מספר בן ארבע ספרות בלבד .המספר יכול להיות פריט במלאי.
במקרה כזה ,התכנה תשלוף את הפריט ומחירו מקטלוג הפריטים ותשימו בגוף החשבונית ,או
שהמספר יכול לציין מכלול שהוגדר בטבלת המכלולים .במקרה זה תשתול התוכנה את כל הפריטים
המופיעים במכלול.

יש לציין את המגבלות להפקת התעודות בטופס המגבלות.
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יש להקפיד על הפרטים הבאים.
יש לציין באם מפיקים חשבונית או חשבון עסקה
יש לציין את התאריך לו מופקת החשבונית .כאמור ,יופקו חשבוניות רק ללקוחות שיום הפירעון שלהם זהה
ליום בתאריך החשבונית
יש לציין באם הסעיף המוגדר בכרטיסי הלקוחות הנו מספר קטלוגי או מכלול.
ניתן לציין עד שלוש שורות פרטים שיתווספו לחשבונית .שורות אלו יכנסו לתעודה לאחר תאור הפריט המוגדר
בסעיף או תיאורי הפריטים במכלול.
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הדפסה חוזרת של מסמכים
תוכנית זו מאפשר להציג או להדפיס מסמכים שכבר הופקו.

יש לבחור את המסמך אותו רוצים להדפיס ,ולציין את מגבלות ההדפסה .ניתן "לחתוך" את ההדפסה עך פי
מספרי תעודות ,תאריכים ,לקוחות וסוכנים.
כאשר מציגים את המסמכים על גבי המסך ,יוצג המסמך הראשון שעונה לקריטריון החיפוש שציינו .על מנת
לראות את המסמכים הנוספים שעונים לקריטריון החיפוש ,יש לנוע קדימה ואחורה על ידי לחיצה על כפתורי
החצים אשר נמצאים בסרגל העליון.

ניתן להדפיס מסמך אשר מוצג על המסך על ידי לחיצה על כפתור המדפסת.
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תכנית ניהול קופה.
מטרתה של תכנית ניהול הקופה הנה מעקב אחר אמצעי התשלום שהתקבלו והפקדתם לבנקים השונים.
יש להבין כי רשימת השקים המופיעה בתכנית הקופה הנה נוספת על הרישום בכרטיס הקופה בהנהלת
החשבונות .בד"כ ,אם ניהול הקופה נערך רק באמצעות תכנית ניהול הקופה ,יתאימו יתרות הקופה בדיוק
ליתרות הכרטיס בהנהלת החשבונות .לעומת זאת ,אם נזרים פקודות יומן לכרטיס הקופה ,ייווצר הפרש בין
יתרת ספר הקופה ויתרת הכרטיס .זאת מכיוון שספר הקופה מקבל רק נתוני תשלום אשר הוצאה להם קבלה.
תכנית ניהול הקופה מאפשרת:
 .1הפקת שוברי הפקדה לבנק .הפקדה של מזומן ,שקים מזומנים ושקים דחויים לבנק תוך כדי הפקה של
שובר ההפקדה.
 .2שוברי הוצאה מקופה .מאפשר העברת שקים מן הקופה לזכאים ,כגון ספקים .כמו כן ,באם רוצים
להחזיר שיק ללקוח ניתן לעשות זאת בעזרת סעיף זה.
 .3העברה בין קופות .מאפשר העברה מקופה )למשל קופה כללית( לקופה אחרת )למשל קופה של
שוברי ישראכרט או שוברי קניה(.
 .4דוח אמצעים בקופה .מאפשר לראות את כל אמצעי התשלום הנמצאים בקופה ואשר טרם הופקדו
בבנק
 .5הדפסת ספר קופה .מאפשר הדפסה של ספר הקופה וצפייה בכל הכניסות של אמצעי התשלום
לקופה וכן יציאות של שוברי הפקדה והוצאה.
 .6מהלך סגירת קופה ,מאפשר סגירה של תנועות ישנות כך שלא יופיעו בדוחות הקופה )רק כיתרת
פתיחה( .אין צורך בד"כ לבצע מהלך זה אלא באם כמות התנועות בקופה רב מאוד.
 .7העברה לשנה חדשה .מאפשר להעביר את השקים הדחויים בקופה לשנת הכספים החדשה.
 .8שיחזור בסיס נתונים .מאפשר שיחזור יתרות הקופה במקרה של תקלה כלשהי .הפעלה של סעיף זה
בכל מקרה לא תגרום כל נזק.
 .9הדפסת שוברים חוזרת .ניתן לבצע הדפסה חוזרת של שוברי הפקדה או שוברי הוצאה מקופה

הפקת שובר הפקדה ושובר הוצאה מקופה ,העברה בין קופות.
שוברי הפקדה מפיקים בד"כ בנפרד לשקים שמועד פירעונם הגיע ולשקים דחויים .שוברי הוצאה מקופה
מפיקים בד"כ לאמצעי תשלום בודדים כגון שיק ,כרטיס אשראי וכולו .העברה בין קופות מבצעים כשרוצים
לרכז שקים מקופת חנות למשל לקופה מרכזית.

לפני קבלת מסך ההפקדה ,יש לציין את המגבלות של אמצעי התשלום שברצוננו להציג .יש לציין:
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 .1את טווח התאריכים של השקים שיוצגו .באם ההפקדה הנה לשקים מסומנים ,יש לציין בשדה "עד
תאריך" את תאריך יום ההפקדה .באם השקים הנם דחויים ,יש לציין "בעד תאריך" תאריך עתידי ורחוק
כך שיוצגו כל השקים הדחויים.
 .2יש לציין את חשבון הבנק אליו מופקדים השקים .יש לשים לב שכאשר מפקידים שקים במזומן .התכנה
מציעה כברירת מחדל את כרטיס הבנק הרגיל .כאשר מפקידים שקים דחויים ,התכנה מציעה כברירת
מחדל את הכרטיס המוגדר ככרטיס בנק/דחויים )בעדכון טבלאות התכנית/חשבונות קבועים( .באם אנו
מפיקים שובר הוצאה מקופה ,יש לציין את מספר כרטיס ההוצאה עבורה הוצא השק או מספר הספר
לו ניתן השיק או מספר לקוח במידה והחזרנו שיק ללקוח.
 .3כמו כן ניתן לציין אלו אמצעי תשלום ברצוננו להציג ואת קודי הבנקים אשר ברצוננו לראות .אפשרות זו
שימושית במיוחד כאשר רוצים למשל להפקיד שוברי אשראי לכרטיס המתאים של חברת האשראי.
למשל  -אם נבחר כאמצעי תשלום בכרטיס אשראי ,ונגדיר קוד בנק  ,92יוצגו כל שוברי האשראי של
ויזה וניתן יהיה לסמנם בלחיצה על מקש אחד.
להתחלת ביצוע ההפקדה יש ללחוץ על מקש ביצוע  -יתקבל המסך הבא.

יש לסמן את השקים שברצוננו להפקיד .הסימון נעשה על ידי מקש  ENTERאו הקלקה כפולה על השיק
שברצוננו להפקיד .שורה מסומנת הופכת לצבע אדום ,הקלקה נוספת במטלת את הסימון.
באם ברצוננו להפקיד מזומן ,יש לציין את סכום המזומן שברצוננו להפקיד.
כאשר כל השקים מסומנים ,יש לבחור את שיטת רישום ההפקדה בספרי הנהלת החשבונות .כאשר מפקידים
שקים במזומן ,יש לבחור את אפשרות רישום התנועה בצרור .זאת מכיוון שגם בספרי הבנק תרשם התנועה
בסכום אחד .כאשר מפקידים שקים דחויים ,יש לבחור רישום של כל תנועה בנפרד .גם כאשר מפקידים שיק
דחוי אחד יש לציין רישום תנועה בודדת מכיוון שאז התנועה תרשם בתאריך הערך של השיק ולא של השובר.
במידה ורוצים לציין פרטים נוספים להנהלת החשבונות ניתן לעשות זאת בשדה המתאים ,בד"כ יש לציין
פרטים כאשר מבצעים הוצאה מהקופה כגון  -תשלום לספק עבור וכדומה(.
יש לציין את מספר העותקים שיודפסו לשובר ואז ללחוץ על כפתור ההדפסה להפקת השוברים.
דו"ח אמצעים בקופה.
דו"ח אמצעים מציג את כל האמצעים הקיימים בקופה ואשר טרם הופקדו .כאשר מפיקים דו"ח אמצעים ,באם
רוצים לראות את כל האמצעים הקיימים בקופה ,יש לתת בשדה "עד תאריך" תאריך עתידי גבוה על מנת שכל
האמצעים העתידיים יכללו בדו"ח .לחיצה על כפתור הביצוע תציג את הדו"ח על גבי המסך .ניתן למיין את
הדו"ח על פי כל אחד משדותיו על ידי לחיצה על כותרת הטור המבוקש.
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לחיצה על כפתור ההדפסה תדפיס את הדו"ח הממוין.
במערכת תקינה ,יתרת דו"ח אמצעים בקופה צריכה להיות זהה ליתרת כרטיס הקופה בהנהלת החשבונות.
הדפסת ספר קופה.
ספר הקופה מציג את כל תנועות הקופה קרי ,כל אמצעים התשלום שנכנסו לקופה .בדו"ח המודפס מופיעים
אמצעים אלו בטור קופה מקבלת ,וכן את כל שוברי ההפקדה וההוצאה מן הקופה אשר מופיעים בטור קופה
משלמת.
באם מבקשים הדפסה של ספר קופה מתאריך מסוים ,התוכנית תציג את כל התנועות הקודמות לתאריך זה
כיתרת פתיחה.
כאשר מציגים דו"ח אמצעים בקופה ,התאריך המוצג הנו תאריך הפירעון של השיק ,לעומת זאת בספר
הקופה ,התאריך המוצג הנו תאריך הקבלה שבה נרשם השיק.
באם רוצים לראות שקים שעברו לקופה משנה קודמת ,יש לבקש הדפסת ספר הקופה מתאריך  31/12שנה
קודמת ..לחיצה על כפתור ההדפסה תדפיס את הדו"ח הממוין
במערכת תקינה ,יתרת ספר הקופה צריכה להיות ליתרת דו"ח האמצעים בקופה.
שנית  -כאשר מדפיסים דוחות אלו ,יש להקפיד שטווח התאריכים יכסה את טווח כל תאריכי השקים אשר
נמצאים בקופה .בקופה יכולים להיות שקים אשר תאריכי הפירעון שלהם הנו בשנה הקודמת או בשנה הבאה.
העברה לשנה חדשה.
מאשפרת העברת שקים דחויים משנת הכספים הנוכחית לשנת הכספים הבאה שאז יופקדו .לפני שמבצעים
מהלך זה יש לבצע:
הפקדת כל השקים שמועד פירעונם הנו בשנת הכספים הנוכחית.
הדפסת דו"ח אמצעים בקופה על מנת לבדוק שאכן ברצוננו להעביר את כל השקים וכמו כן על מנת למוסרו
לרואה החשבון של העסק.
העברת השקים הנו מהלך חד פעמי ,התכנית מעבירה את כל השקים שבקופה לשנת הכספים הבאה
ומסמנת שקים אלו כשקים שהופקדו .לא ניתן להחזיר שקים לקופה אחרי שהועברו לשנה החדשה.
על מנת לבצע העברת שקים רק כאשר תאריך המערכת הנו  31/12בשנת הכספים הנוכחית.
ניתן להעביר שקים לשנה החדשה גם אם כבר קיימים שקים בקופה מקבלות אשר הוצאו בשנת הכספים
החדשה.
הדפסת שוברים חוזרת.

התכנית מאשפרת הדפסה חוזרת של שוברי הפקדה והוצאה .יש לבחור את סוג השובר שברצוננו להפיק ואת
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מספרי השוברים .ניתן להציג את השוברים על המסך ואז להדפיסם כל אחד בנפרד או לבקש הדפסה רציפה
של כל השוברים.
כאשר מבצעים העברה בין קופות ,השובר המופק נכנס לרשימת שוברי ההוצאה מקופה.
איתור שקים.

התכנית מאפשרת לאתר שקים או שוברי הפקדה לפי פרמטרים כגון תאריכים ,מספר ,סכומים וכדומה ,יש
לציין את המגבלות של השקים אותם רוצים לאתר )לדוגמא מ  ₪ 150עד  (₪ 160ואז ניתן לדפדף בעזרת
כפתורי החצים בתנועות אשר עונות לקריטריונים של החיפוש.
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עדכון מחירוני ספקים
כפי שהוסבר בפרק ההקדמה  -מחירוני ספקים ,מחירוני הספקים משמשים לשמירה של מחירוני ספקים
חיצוניים ואינם מהווים חלק אינטגראלי של המערכת .ניתן בכל עת לעדכן/לבדוק מחירון ספק על ידי לחיצה
על הכפתור המתאים בסרגל הכלים בתפריט הראשי או על ידי הקשה על מקש SHIFT + F6

התוכנית לטיפול במחירוני ספקים מאפשרת לנו.
שינוי מחירון.
במידה וספק מודיע כי הנו משנה מחירים באחוז מסוים לחלק או לכל הפריטים ,ניתן לבצע זאת מיידית
במחירון הספק אצלנו .יש לציין את מגבלות הפריטים לשנוי ואת אחוז השינוי .התוכנה תשנה את המחירים
בפריטים הרלוונטיים.
כאשר מבצעים שינוי מחירון ,ניתן לציין באם ברצוננו לעגל את מחירי המחירון) .יש לעשות זאת על ידי לחיצה
על חץ העזר הירוק ליד שדה אחוז ההנחה( .באם נציין באחוז ההנחה  0אחור ובשדה השקלים  0שקלים,
התוכנה תבצע רק עיגול מחירים של המחירון.
הדפסת מחירון.
ניתן להדפיס מחירון ספק )או בחלקו או קבוצת פריטים מסוימת(.
יבוא מחירון חיצוני.
סעיף זה מאפשר לייבא מחירונים לתוכנה מקבצי נתונים אשר נשלחים על ידי הספקים .על מנת לייבא מחירון
מסוים יש צורך
א .להגדיר את מבנה המחירון ו
ב .לקלוט את המחירון.
הגדרת מבנה המחירון.
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 .1מבנה הקובץ.
יש לציין באם הקובץ הנו במבנה קובץ ) ASCIIשדות בגודל ומיקום קבועים( או הנו במבנה קובץ אקסל.
ההגדרה נעשית על ידי לחיצה על הכפתור הרלוונטי בסרגל הכלים.
 .2שם ההגדרה
רצוי לתת שם כלשהוא להגדרה כגון המחירון של משה מכיוון שבדרך לכל ספק מבנה שונה של קובץ.
 .3שם הקובץ הנקלט.
יש לציין את שם הקובץ הנקלט .ניתן ללחוץ על כפתור העיון על מנת לבדוק את שם הקובץ.
 .4עדכון המחיר
יש לציין באם ברצוננו לקלוט את המחיר כפי שהוא ,להוסיף לו מע'מ או לחלץ ממנו את המע'מ .הכל
על פי שיטת התמחור של הספק ושיטת התמחור שלנו.
 .5הסרת אפסים מובילים.
במידה וקיימים אפסים מובילים בדגם או במספר הקטלוגי התוכנה תסיר אותם .לדוגמא  -מספר
קטלוגי  000130יהיה לאחר הסרה .130
 .6הוספת הדגם למספר הקטלוגי.
מאפשר הוספת הדגם למספר הקטלוגי כך שיהיה חלק ממנו .יש לשים לב כי המקט המשולב )דגם +
מספק קטלוגי( לא יעלה על  15תווים
 .7עברית הקובץ
יש לציין באם העברית בקובץ הנה עברית של חלונות או של דוס על מנת שהתוכנה תוכל להמיר
אותה.
 .8הוספת פריטים חדשים למחירון.
יש לציין באם רוצים להוסיף פריטים חדשים למחירון )בד"כ כן( .באם לא ,התוכנה רק תעדכן מחירים
של פריטים קיימים.
 .9שורות לדילוג בתחילת הקובץ
באם בתחילת הקובץ קיימות שורות כותרת שברצוננו לדלג עליהן ,יש לציין את מספר השדות.
 .10מיקום ומספר התווים בשדות
יש לציין את מיקום השדות ברשומת הקובץ.
באם הקובץ הנו קובץ  ASCIIיש לציין את המיקום הפיזי של כל שדה ברשומה לדוגמא:
מספר קטלוגי מיקום  1תווים 15
תאור הפריט מיקום  (15 + 1) 16ואורך 25
קבוצה מיקום  (25 + 16) 41ואורך 3
באם הקובץ הנו קובץ אקסל ,יש לציין את מספר הטור של הנתון )מימין לשמאל(  ,אין צורך לציין את
מספר התוים .לדוגמא:
מספר קטלוגי מיקום 1
תאור הפריט מיקום 2
קבוצה מיקום 3
על מנת שכל הנתונים שהגדרנו יקלטו ,יש ללחוץ על מקש האישור.
קליטת הקובץ.
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באם הנתונים שהגדרנו נכונים ,לחיצה על מקש קליטת הקובץ תציג על המסך את הנתונים כפי שנקראו מן
הקובץ .באם הנתונים נראים תקינים ,יש ללחוץ על כפתור הקליטה על מנת להכניסם למחירון .הערה -
המחירים המוצגים על המסך הנם מחירים גולמיים לפני חילוץ או הוספת מעם.
עדכון קטלוג הפריטים.
במידה ורוצים להעביר מחירון ספק מסוים או חלקו לקטלוג הפריטים שלנו ,ניתן לבצע זאת בצורה אוטומטית.
יש לציין באם ברצוננו שמחירון הספק יעדכן את מחיר המכירה של הקטלוג או את מחיר העלות של הקטלוג.
בנוסף ,יש לציין באם פריט מסוים טרם קיים בקטלוג ,האם ברצוננו להוסיף פריט חדש או רק לעדכן מחירים
של פריטים קיימים.
יש להפעיל תוכנית זאת בזהירות מכיוון שניתן בתורה כזאת לפתוח אלפי פריטים חדשים )ולא רצויים(
בקטלוג ,דבר שיצריך עבודה מרובה לביטולם.
טבלת המרה למקטים.
במידה והמספרים הקטלוגים של הספק שונים מן המספרים הקטלוגים שלנו ,ניתן לבנות טבלת המרה
למספרים הקטלוגים .בטבלה זאת יש לציין את מספרנו הקטלוגי לעומת מספרו הקטלוגי של הספק .כאשר
נבצע הוספה של פריטים לקטלוג הפריטים ,המחשב יחליף אוטומטית את מספרו הקטלוגי של הספק
במספרנו) .על מנת לבצע עדכון של המספר הקטלוגי ,יש להאיר את השורה הרצויה וללחוץ על מקש ENTER
או להקליק הקלקה כפולה.
שיחזור מחירון
יש לבצע זאת רק במקרה של תקלה כאשר מחירון כלשהוא השתבש .ביצוע סעיף זה על מחירון תקין לא
יגרום שום נזק.
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ביצוע גיבוי קבצים
ביצוע גיבוי לקובצי התכנה חיוני להגנה על נתוני העסק במקרה של אובדן הנתונים כתוצאה מתקלה בתכנה,
במחשב ,או גניבה.
פעולת גיבוי הקבצים מעתיקה את קבצי הנתונים ממקומם בדיסק למקום אחר ,בד"כ מדיה חיצונית למחשב
כגון דיסקטים ,תקליטורים ,דיסקים חיצוניים וטייפ גיבוי.
תכנית גיבוי הקבצים של "בקלות כפולה" מאפשרת גיבוי של נתוני התכנה לדיסקטים .אולם מכיוון שאמינות
של הדיסקטים הנה נמוכה ,מומלץ מאוד לגבות את הנתונים בצורה נוספת .לצורך גיבוי ,יש לגבות את
התיקייה בה מותקנת התכנה ואת התיקיה/יות בהן נמצאים הנתונים .את הנתונים ניתן לגבות:
א .על ידי צריבת התיקיות לתקליטור
ב .על ידי העתקן לדיסק חיצוני )כגון כונן זיפ(
ג .על ידי העתקן לזיכרון פלאש )המחובר בד"כ לכניסת ( USB
ד .על ידי טייפ גיבוי.
באם החלטת לבצע גיבוי על דיסקטים בעזרת התכנה ,רצוי לבצע את הגיבויים על מספר דיסקטים שונים ולא
על אותו הדיסקט כל פעם .כמו כן מומלץ לציין על ביצוע פורמט לדיסקט.
מהלך הגיבוי הנו פשוט ביותר .יש לבחור בתכנית גיבוי הקבצים אשר נמצאת בתכניות השירות וללחוץ על
כפתור הגיבוי .התכנה תסרוק את הדיסק ותציג את מספר הקבצים לגיבוי ואת גודלם.

יש לבחור את הכונן שבו רוצים לבצע את הגיבוי ולשים בכונן זה דיסקט .כאמור ,רצוי לציין את אופציית "בצע
פורמט לדיסקט".
ניתן לצמצם את מספר הקבצים שהמחשב יגבה על ידי לחיצה על הכפתור הימני )המשפך( בתחתית המסך.
אפשר לומר לתכנה לו לגבות טבלאות שהשימוש בהן אינו יומיומי.
לתחילת הגיבוי ,יש ללחוץ על כפתור הגיבוי .המחשב יתחיל לגבות את הנתונים לדיסקט.
באם נפח הנתונים דורש יותר מדיסקט אחד ,התכנה תבקש להכניס דיסקט שני כאשר הראשון יהיה מלא
ושלישי כאשר השני יתמלא וכולי.
חשוב מאד במידה והגיבוי מצריך יותר מדיסקט אחד ,בסיום הגיבוי יבקש המחשב מאתנו להחזיר את
הדיסקט הראשון לכונן .פעולה זו חיונית לסיומו התקין של הגיבוי .אי החזרת הדיסקט הראשון לכונן הנה
כאילו לא ביצענו את הגיבוי כלל.

אחזור קבצים
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במידה וארעה תקלה לקובצי הנתונים .ניתן לשחזר את נתוני התכנית מדיסקט הגיבוי .פעולת האחזור הנה
פעולה הפוכה לפעולת הגיבוי .יש לציין את הכונן בו נמצא הדיסקט ,ואת התיקייה אליה רוצים לשחזר את
הנתונים.
יש לשים לב כי עלינו להיות באותה שנת הכספים בה בוצע הגיבוי ,כלומר :לא ניתן לשחזר לדוגמא גיבוי של
שנת כספים  2003כאשר אנו נמצאים בשנת כספים  2004וכולי.
המלצה ואזהרה.
כאשר מבצעים שיחזור נתונים מדיסקט ,עלול להיות כי באמצע השחזור נקבל הודעה כי הדיסקט אינו תקין.
במקרה כזה ,שוחזרו רק חלק מן הנתונים בצורה לא תקינה וקרוב לודאי שלא ניתן יהיה להמשיך בעבודה.
לכן ,כאשר ברצוננו לבצע שיחזור נתונים ,מומלץ מאד לפתוח תיקיה חדשה ,ולשחזר את הנתונים לתיקיה
החדשה .באם השחזור הסתיים בהצלחה )כלומר הדיסקטים תקינים( ניתן לבצע את השחזור שנית לתיקיה
האמיתית של הנתונים או פשוט להעתיק את התיקייה המשוחזרת לתיקיית הנתונים
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תהליכי עבודה בסוף שנת כספים.
מעבר משנה לשנה.
ניתן לעבור משנת כספים אחת לשניה בשני דרכים:
א .כאשר נמצאים בתפריט הראשי ,יש ללחוץ על החץ הימני בתחתית המסך ולבחור את שנת הכספים
הרצויה.

ב .בכניסה לתכנה ,יש לשנות את תאריך המערכת לשנת הכספים הרצויה.
פתיחת אינדקס החשבונות.
התכנית מאפשרת למשתמש העברה אוטומטית של אינדקס החשבונות לשנה החדשה.
פתיחת האינדקס לשנה החדשה מתבצעת כאשר אנו נמצאים בשנת הכספים התכנית חייבת להימצא בשנת
הכספים הנוכחית .לדוגמא .(2002) :ע"מ לפתוח אינדקס לשנת  2003וכו'.
פתיחת אינדקס החשבונות מתבצעת מתכניות שרות ,בסעיף פתיחת שנה חדשה ,בחר בפתיחת אינדקס
החשבונות .יש לציין את טווח הכרטיסים אותם רוצים להעביר ,באם לא רוצים להעביר את כל האינדקס.
לאחר פתיחת האינדקס ,יש לעבור לשנת הכספים החדשה ולבדוק את האינדקס החדש .אינדקס זה יהיה
אינדקס ריק )ללא יתרות(.
באם ברצוננו לבטל כרטיסים באינדקס אשר היו קיימים בשנה הקודמת ואין לנו צורך בהם השנה ,זה הזמן
לעשות זאת.
עדכון טבלאות התכנית.
כאשר נמצאים בשנת הכספים החדשה ,יש לבדוק באם הגדרות הכרטיסים הקבועים אמנם מתאימות למבנה
האינדקס החדש.
יש להגדיר את מספרי המסמכים .כאשר פותחים שנה חדשה ,כל מספרי המסמכים מתאפסים .יש להגדיר
את המונים הראשוניים של כל מסמך ומסמך.
במידה וישנם שינויים נוספים )כגון שינוי אחוז מע"מ וכו'( ,יש לעדכן שינויים אלו בטבלה המתאימה.

העברת יתרות פתיחה.
ניתן להעביר יתרות פתיחה מן השנה הנוכחית לשנה החדשה .את היתרות ניתן להעביר בשלושה דרכים.
א .יתרות פתיחה בסכום אחד.
ב .את כל התנועות של החשבונות הפתוחים.
ג .את כל התנועות המתואמות.
להעברת יתרות הפתיחה מספר מגבלות והן:
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א .לכל כרטיס ניתן להעביר יתרת פתיחה פעם אחת בלבד .באם לכרטיס מסוים )בשנה החדשה( יש כבר
יתרת פתיחה ,לא ניתן לבצע לו העברה אוטומטית של יתרות הפתיחה) .ניתן לאפס את יתרת הפתיחה של
כרטיס מסוים ע"י פקודת יומן(.
ב .ניתן להעביר חשבונות פתוחים או תנועות בלתי מתואמות רק באם יתרת התנועות הפתוחות זהה בדיוק
ליתרת הכרטיס.
ג .באם מעבירים תנועות לא מתואמות ,יש לשים לב שמבצעים זאת רק לגבי כרטיסים להם בוצעה התאמת
כרטיסים .באם נבצע העברת תנועות לכרטיס אחר ,יעברו כל תנועות הכרטיס )מכיוון שאינם מתואמות(
לשנה החדשה ,דבר שיבזבז נפח דיסק ויסרבל ויאט את פעולת התכנית) .שים לב  -הכוונה להתאמת
כרטיסים ולא להתאמת בנקים(.
ד .כל התנועות של יתרות הפתיחה שיווצרו ,ירשמו כמנה לראותם במחולל הדוחות של הנהלת החשבונות.
ה .המערכת אינה מעבירה תנועות של כרטיסים המוגדרים ככרטיסי רווח והפסד )הכנסות והוצאות(.
את יתרות הפתיחה יש לבצע מתכניות שרות ,פתיחת שנה חדשה .בחר סעיף של העברת יתרות פתיחה .בחר
את שיטת ההעברה הרצויה )יתרות בלבד ,חשבונות פתוחים או תנועות לא מתואמות(.
יש לציין את טווח הכרטיסים להם רוצים לבצע העברה .באם מבצעים העברה של תנועות ,יש לעשות זאת
בזהירות ורצוי אפילו לבצע זאת על כרטיסים בודדים בכל פעם.
יש לציין מספר כרטיס איזון .כרטיס זה חייב להיות קיים באינדקס של השנה החדשה .לכרטיס זה תיווצר
תנועה המאזנת את יתרות הפתיחה.
לאחר סיום העברת יתרות הפתיחה ,יש לעבור לשנת הכספים החדשה ולבדוק את התנועות שעברו.
העברת מסמכים פתוחים.
ניתן להעביר מסמכים )חשבוניות ,ת .משלוח וכו'( .משנה לשנה .רצוי להעביר מסמכים אשר הנם חיוניים
להמשך העבודה בשנה החדשה כגון תעודות משלוח פתוחות או הצעות מחיר .לא רצוי להעביר מסמכים כגון
חשבוניות.
הערה :בהעברת מסמכים ,הכוונה הנה למסמכים הפיזיים עצמם .חשבוניות פתוחות עוברות לשנה החדשה
ע"י העברת יתרות פתיחה.
כאשר מעבירים מסמכים ,יש לבחור את המסמך הראשון אותו רוצים להעביר .כל המסמכים ממסמך זה
ואילך יועברו לשנה החדשה) .גם אם הם סגורים כבר( .זאת ,מכיוון שהמסמכים בקובץ חייבים להיות ברצף
מספרי.
כאשר מעבירים מסמכים יש לשים לב לנקודות הבאות.
א .ניתן להעביר את המסמכים רק באם טרם הופק מסמך בשנה החדשה.
ב .באם מעבירים מסמכים ,המסמך הראשון בשנה החדשה יהיה המשך של המסמך האחרון )מספר אחד
מעליו( .לכן ,חשוב לבצע את ההעברה רק כאשר מסיימים את העבודה בשנה הקודמת ,אחרת תיווצר כפילות
במסמכים שיופקו בסוף השנה הקודמת ותחילת השנה הנוכחית.
ג .מסמכים תופסים מקום רב בדיסק .אל תעביר מסמכים משנה לשנה אלא רק אם הדבר הכרחי.
העברת מסמכים פתוחים מתבצעת מתכניות שרות ,פתיחת שנה חדשה .בחר את סעיף העברת מסמכים
פתוחים .בחר את סוג המסמך שברצונך להעביר ובחר את המסמך הראשון ממנו יש להתחיל לבצע את
ההעברה .כאמור ,למרות שם הסעיף? ,העברת מסמכים פתוחים( ,יעברו כל המסמכים מהמסמך שבחרת
ואילך לשנה החדשה ,זאת ,מכיוון שיש צורך לשמור על רציפות מספרי המסמכים.

העברת שקים בקופה.
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ניתן להעביר את השקים הנמצאים בקופה לשנה החדשה .שים לב  -העברת השקים מבצעת את ההעברה
הפיזית מהקופה של השנה הנוכחית לקופה של השנה החדשה .ההעברה אינה משנה את יתרת הפתיחה של
כרטיס הקופה .יש לעדכן יתרה זו ע"י תכנית העברת יתרות פתיחה.
את העברת השקים מבצעים מתכנית ניהול קופה )בתכנית ניהול לקוחות( .יש לבחור את הסעיף העברה
לשנה חדשה.
ניתן להעביר שקים לשנה החדשה רק כאשר תאריך המערכת הנו  31לדצמבר זאת ,ע"מ למנוע בטעות
העברה של שקים אשר יש להפקידם בשנה הנוכחית.
מלאי.
המלאי במערכת הנו רב שנתי ואין צורך לנקוט שום פעולה מיוחדת לפתיחת שנה .אולם ,באם ממשיכים
לעבוד בשנת הכספים הקודמת והנוכחית בו זמנית ,הרי שתנועות המלאי שיווצרו בשנה הקודמת לא יופיעו
בשנה הנוכחית .במקרה כזה ,כאשר מסיימים את העבודה הקשורה למלאי בשנה הקודמת ,יש להריץ את
התכנית "תאום מלאי/לקוחות בתחילת שנה" אשר נמצאת בתכנית שיחזור בסיס הנתונים בתכניות שרות.
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