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התוכנה המושלמת להפקת תיעוד פנים של העסק
וניהול כרטיסי לקוחות וקופה.
וניהול

כללי

אינוויס הינה תוכנה להנהלת חשבונות חד צידית.
המערכת מתאימה לעסקים המנוהלים בשיטה חד-צדדית ומאפשרת הפקת דוחות שונים ,ניהול כרטסת
לקוחות וספקים והפקת מסמכים שונים.
התוכנה מוכרת ע"י שלטונות המס ובאישורם.



התוכנה הינה תוכנה שבעזרתה ניתן להפיק מסמכים בסוגי מטבע שונים :דולר,יורו וכד'



בתוכנה ניתן להגדיר אחוז ההנחה קבוע בכרטיס לקוח דבר שנותן בהפקת מסמך את הסכומים
אוטומטית לאחר ההנחה.

 בהגדרת כרטיס לקוח ניתן לשייך כל לקוח למחירון מסויים ובעת הפקת מסמך כגון  :הזמנה /
חשבונית מס קבלה /חשבונית מס  /חשבונית עיסקה  /קבלה  ,מחירי הפריטים ילקחו מהמחירון
המבוקש בהתאם להגדרה שנקבעה בכרטיס הלקוח  .במערכת ניתן להגדיר עד חמישה מחירונים
לכל פריט.
 התוכנה אינה דורשת כל ידע מוקדם וניתנת ללימוד מהיר ,המערכת פועלת תחת חלונות.


מערכת אינוויס מתאימה ליחידים וחברות ומאפשרת ניהול של הפקת תיעוד וביצוע מעקב חכם
אחר יתרות לקוחות.

התוכנה מאפשרת את הפקת המסמכים הבאים:
 חשבונית חשבונים מס קבלה קבלה הזמנות \ תעודות משלוח הודעת זיכוי חשבונית עיסקה ניהול הפקדות וקופה הצעת מחיר מכתב חיוב לקוחלתוכנה יש את היכולות הפונקציונאליות הבאות :
 גיבוי נתונים /שיחזור נתונים יצוא נתונים לתוכנת חשבשבת ניהול של עד שלוש חברות שונות התוכנה מאפשרת עבודה עם כל סוגי המערכות וזאת ע"י רכישת מודול קישור מתאים . -יכולת חיפוש ,מעקב וקישור בין  :חשבונית  ,חשבונית מס קבלה ,קבלה והזמנות .
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הפעלה ראשונית לאחר ההתקנה

 2.1שלב א'  :הגדרת פרטי העסק
בהפעלת התוכנה בפעם הראשונה יש להגדיר בתחילה את החברה או החברות  ) .המערכת מאפשרת ניהול
של עד שלוש חברות שונות ( .
בהפעלה ראשונית מיד לאחר ההתקנת המערכת המסך שנפתח הינו מסך הגדרת העסק ובו עליך למלא את
כל פירטי העסק .
הגדרת חברה נוספת מתאפשרת דרך מסך רשימת חברות לבחירה ע"י לחיצה על לחצן הוספת חברה .
המסך שנפתח הינו מסך הגדרת העסק ובו עליך למלא את כל פירטי החברה הנוספת .
שם העסק :עליך להקליד כאן את שם החברה  /העסק .יש להדגיש כי במקרה של חברה שם העסק הינו
שם החברה ,במקרה של יחיד שם העסק יכול להיות שם אחר ובלבד שיכלול גם את שם בעל
העסק.
פרטים כללים  :בחר סוג עסק )לחברה הקש תאגיד( .מספר ח"פ :הינו מספר הרישום של חברה ברשם
החברות במקרה של עסק שאינו תאגיד יש לרשום את מספר העוסק מורשה לשותפות
ומספר תעודת הזהות ליחיד.
שמות הבעלים :אינו שדה חובה ראוי לציון רק במקרה ששם הבעלים שונה משם העסק.
במסך פירטי העסק – בהגדרת לוגו ניתן להגדיר לוגו של החברה להדפסה במסמכים .
סוג עוסק  :עליך לבחור בשדה זה את סוג העוסק מורשה או פטור וזאת ע"י עמידה עם העכבר על השדה
ולחיצה על המקש השמאלי בעכבר ובחירת האפשרות הרצויה .
הגדרת מע"מ  :עליך לבחור בשדה זה את הגדרת המע"מ מתוך שלושה אפשרויות :
• המחירים אינם כוללים מע"מ
• המחירים כוללים מע"מ
• חשבונית ללא מע"מ .
וזאת ע"י עמידה עם העכבר על השדה ולחיצה על המקש השמאלי בעכבר ובחירת האפשרות הרצויה .
כמו כן יש להגדיר בנוסף את שאר הפרמטרים כגון – כתובת  ,טלפונים הגדרות ניכוי מס במקור,
ופירטי אבטחה – רק במידה ומעוניינים בסיסמא .
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הגדרת הלוגו שיופיע במסמכים  :ע"י עמידה של העכבר ולחיצה על שדה הלוגו  .ניתן לבחור מבין שלוש
אפשרויות :
 .1הוספת לוגו מקובץ חיצוני  .BMPאו .JPEG
 .2שם החברה משמש כלוגו אוטומטי .
 .3המסמכים יופקו על נייר בו מודפס הלוגו .
הלוגו מופיע בצד העליון של המסמך המופק  ) .ראה דוגמאות (
דוגמה ללוגו אפשרות מס' ) 1הוספת לוגו מקובץ חיצוני  .BMPאו ( .JPEG

לוגו
מקובץ
חיצוני

דוגמה ללוגו אפשרות מס' ) 2שם החברה משמש כלוגו אוטומטי (
שם החברה
פירטי החברה

לוגו
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שלב ב'  :ביצוע הגדרות ראשוניות במסך תפריט ראשי – הגדרות

2.2

לאחר שהגדרת את כל פירטי העסק תוכל להיכנס לחברה שהיגדרת ממסך רשימת חברות לבחירה
ע"י עמידה עם העכבר על שם החברה הרצויה ולחיצה כפולה .
משם תגיע למסך הראשי שבו עליך לבצע הגדרות ראשוניות שיהיו תקפות לאותה חברה אליה נכנסת.
הגדרות הראשוניות כוללות את :






2.3

הגדרת חשבונות הבנק של החברה .
הגדרת מספור מסמכים ראשוני של החברה כגון  :מספור ראשוני להזמנות ,
לחשבוניות מס קבלה ,לחשבונית מס  ,לחשבוניות עיסקה וכו'.
הגדרת מספר זר לחשבונות זרים .
הגדרת פרמטרים כגון  :מספר העתקים להפקת מסמך חדש  ,עדכון אחוז המע"מ במידה ויש צורך.
עדכון רשימת פריטים ) רשימת המוצרים שהחברה מוכרת – ניתן לעדכן לכל פריט חמישה
מחירונים אותם המערכת תאפשר לבחירה ( .
שלב ג'  :עידכון לקוחות במערכת

לצורך עידכון לקוחות החברה יש להכנס בתפריט הראשי בחלק של הדוחות לכרטיסי לקוח ושם לעדכן את
כל הלקוחות של החברה .
בעת הוספת לקוח במסך פירטי לקוח יש לציין :
 אם הלקוח פרטי או חברה /עסק
 את היתרת פתיחה לאותו לקוח )כאשר יתרת חובה יש לציין במינוס ( .
 אחוז ההנחה במידה וללקוח ניתנת הנחה מיוחדת .
 ובהתאם לאיזה מחירון אותו לקוח מחוייב ) ניתן לעדכן עד  5מחירונים לכל פריט ( .
 מהו המספר זר לאותו לקוח .
לאחר סיום שלב זה המערכת מוכנה להפקת מיסמכים חדשים  :הזמנות  ,חשבוניות מס קבלה ,
חשבונית מס ,חשבונית עיסקה  ,חשבונית זיכוי וכן לביצוע מעקב אחר יתרות לקוח .
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מסך רשימת חברות לבחירה

במסך זה ניתן לבחור את החברה הרצויה מבין החברות שהוגדרו ) ניתן להגדיר עד שלוש חברות שונות (

לכניסה לחברה יש לעמוד עם העכבר על שם החברה הרצויה וללחוץ לחיצה כפולה במקש השמאלי של
העכבר .לחילופין ,ניתן לבחור את החברה הרצויה וללחוץ על לחצן "  " Enterלכניסה.
לצורך הוספת חברה חדשה יש ללחוץ על לחצן "הוספת חברה" במסך למטה.
 לעיון באישור מס הכנסה שניתן לתוכנה לחץ על העין המופיעה בצידו השמאלי העליון של המסך.
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מסך הגדרת עסק

הערה חשובה – לא ניתן יהיה להגדיר את השדות המסומנים ב) * -כלומר -מס' תעודת זהות ומס' עוסק (
לאחר עידכון פירטי החברה בפעם הראשונה .
פירטי חברה .
מסך זה נועד לצורך הגדרת פרטי העסק :הגעה למסך דרך תפריט הראשי
שם העסק :עליך להקליד כאן את שם החברה  /העסק .יש להדגיש כי במקרה של חברה שם העסק הינו
שם החברה ,במקרה של יחיד שם העסק יכול להיות שם אחר ובלבד שיכלול גם את שם בעל העסק.
פרטים כללים :בחר סוג עסק ע"י עמידה עם העכבר על שדה סוג העסק ולחיצה על השדה ניתן לבחור
בין שלושה אפשרויות  :יחיד  ,תאגיד או שותפות ) .לחברה הקש תאגיד(.
מספר ח"פ :הינו מספר הרישום של חברה ברשם החברות
במקרה של עסק שאינו תאגיד יש לרשום את מספר העוסק מורשה לשותפות .
ובמקרה של יחיד את מספר תעודת הזהות.
שמות הבעלים :אינו שדה חובה ראוי לציון רק במקרה ששם הבעלים שונה משם העסק.
סוג עוסק  :עליך לבחור בשדה זה את סוג העוסק מורשה או פטור וזאת ע"י עמידה עם העכבר על השדה
ולחיצה על המקש השמאלי בעכבר ובחירת האפשרות הרצויה .
הגדרת מע"מ  :עליך לבחור בשדה זה את הגדרת המע"מ מתוך שלושה אפשרויות :
המחירים אינם כוללים מע"מ  ,המחירים כוללים מע"מ  ,חשבונית ללא מע"מ .
וזאת ע"י עמידה עם העכבר על השדה ולחיצה על המקש השמאלי בעכבר ובחירת האפשרות הרצויה .
כמו כן יש להגדיר בנוסף את שאר הפרמטרים כגון – כתובת  ,טלפונים הגדרות ניכוי מס במקור,
ופירטי אבטחה – רק במידה ומעוניינים בסיסמא  .ליציאה מהמערכת לחיצה על לחצן יציאה מהמערכת .
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מסך תפריט ראשי

מהמסך של התפריט הראשי המופיע למעלה תוכל להגיע להסבר מפורט לגבי כל לחצן המופיע במסך זה
ע"י עמידה עם העכבר על העיגול הירוק בלחצן הרצוי ולחיצה עליו .

מבנה התפריט הראשי
התפריט הראשי בנוי מארבעה חלקים עיקריים דרכם ניתן לתפעל את המערכת :
 הגדרות
 דוחות
 מסמכים
 שרות
בחלק ההגדרות ניתן להגדיר את  :פירטי החברה  ,חשבונות הבנק  ,רשימת פריטים )כאשר ניתן להגדיר
עד חמישה מחירונים לכל פריט(  ,יצוא נתונים לחשבשבת ,המיספור הראשוני למסמכים ,
הגדרת פרמטרים כגון מס' העתקים להפקת מסמך חדש ואחוז המע"מ במידה ויש צורך בשינוי ,
וכן ניתן לבצע גיבוי או שיחזור נתונים .
בחלק הדוחות ניתן להגיע לכרטיסי לקוח  ,להוסיף לקוחות חדשים  ,לראות יתרות לכרטיס לקוח ,
בקופה והפקדות ניתן לראות רשימת תקבולים להפקדה  ,בדו"ח מע"מ ניתן ליצור
דו"ח מע"מ בין תאריכים  ,וברשימת מסמכים להצגה ניתן לבצע שאילתות על כל סוגי המסמכים שהופקו
במערכת ולהיכנס ולראות או להדפיס את אותם המסמכים .
בחלק המסמכים ניתן להפיק את כל סוגי המסמכים שהמערכת יודעת להפיק :
הזמנות ,חשבוניות מס קבלה  ,חשבוניות מס  ,חשבוניות עיסקה  ,חשבוניות זיכוי ,
קבלות ותעודות משלוח .
בחלק השרות ניתן לבצע מעקב אחר שיקים ספציפים מבחינת הסטטוס שלהם הופקד  /לא הופקד
וכן ניתן לבצע מעקב אחר שיקים שחזרו או שיקים שהוחלפו .
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מסך להגדרת מספור ראשוני למסמכים

במסך זה ניתן לקבוע את המספור הראשוני שממנו יתחיל כל מסמך .
לדוגמה במידה ומשתמש המערכת מעוניין שהמיספור למסמך חשבונית מס קבלה יתחיל מהמספר 200
והלאה עליו להקיש את המספר  200במסגרת של חשבונית מס קבלה .




את ההגדרות במסך זה חשוב להגדיר בהפעלה הראשונית של המערכת.
במידה וברצונך להעביר תנועות לחשבשבת יש להקפיד על מספור מסמכים של עד חמישה תוים.
לאחר שהופקו כבר מסמכים במערכת המסגרת של המספר הראשוני של המסמך בו הופקו כבר
מסמכים תהפוך לאדומה ולא ניתן יהיה לשנות את המספר .
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מסך הגדרת חשבונות בנק

במסך זה יש להגדיר את חשבונות הבנק של החברה או העסק .
לצורך הגדרת החשבון יש ללחוץ עם העכבר על הריבוע שמשמאל לשם החשבון ולסמנו ,
לאחר מכן לחיצה על מקש  Enterתשמש למעבר ממסגרת למסגרת לצורך הגדרה או שינוי .
בעמודה של שם הבנק תפתח רשימה מתוכה ניתן לבחור את שם הבנק הרצוי .
בעמודת ברירת מחדל ניתן לקבוע ע"י כתיבה של כן  /לא איזה חשבון בנק מבין הרשימה ישמש כברירת
מחדל בכל המסמכים שיופקו עבור החברה .
מס' הבנק  :עד  2ספרות .
מס' סניף  :עד  3ספרות .
מס' חשבון :עד  8ספרות .
מס' זר  :עד  6ספרות .
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8

מסך רשימת חשבונות זרים

במסך זה ניתן להגדיר את המספר הזר לכל חשבון וחשבון הקיים במערכת.
מספר זר -מספר כרטסת של חשבון המערכת של אותו לקוח אצל הרואה חשבון .
במסך זה יש אפשרות לשנות את המספר הזר ,ואת השם של חשבונות מערכת המסומנים בצבע כחול
מודגש.
לצורך שינוי יש לעמוד עם העכבר על המספר הזר הנדרש לשינוי ולכתוב את המספר החדש .
לאחר מכן לחיצה על מקש עדכון במסך למטה או . F8
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9

מסך רשימת פריטים

* כולל אפשרות להגדרת עד חמישה מחירונים לכל פריט

במסך זה ניתן להגדיר את רשימת הפריטים של החברה כאשר ניתן לקבוע עד חמישה מחירונים שונים לכל
הפריטים .
לצורך הוספת פריט לרשימה לחץ עם העכבר על לחצן הוספה במסך למטה מצד שמאל או מקש . F3
לצורך עידכון או שינוי נתוני פריט מסויים ברשימה לחץ עם העכבר על המסגרת הרצויה לשינוי ועדכן את
השינוי  .ניתן לעבור בין עמודה לעמודה ע"י לחיצה על  Enterבמקלדת .
ניתן לבצע חיפוש של פריט על ידי מק"ט או לפי שם הפריט.
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 10מסך יצוא נתונים לחשבשבת

במסך זה ניתן לבצע יצוא של נתונים לחשבשבת .
המיספור הראשוני להעברה מוגדר במסך מספור מסמכים  -העברת תנועות .
ישנן שתי אפשרויות ליצירת קובץ ליצוא נתונים לחשבשבת:
 .1עד תאריך  -להעברת התנועות מאותה שנת עבודה אשר טרם הועברו .
 .2מתאריך עד תאריך – להעברת כל התנועות בין התאריכים המצויינים .
בשני המיקרים המערכת יוצרת קובץ להעברה Movein.dat :
שימוקם בספרייה C:\Program Files\Invoice\Export :
ניתן להדפיס את נתוני העברה ע"י סימון הריבוע "הדפסת נתוני העברה" בעזרת לחיצה עם העכבר .
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 11מסך הגדרת פרמטרים

במסך זה ניתן להגדיר פרמטרים כגון:
 הגדרת מספר ההעתקים שיודפסו בהפקת מסמך חדש .
 הגדרת עידכון מע"מ במידה ושונה אחוז המע"מ במשק.
 .1מציין את אחוז את המע"מ לפני העדכון .
 .2מציין את אחוז המע"מ לאחר העידכון והתאריך מציין מאיזה תאריך עידכון המע"מ תקף .
מסך זה גם מאפשר לקבוע תבניות עבור המסמכים המצויינים בדוגמת המסך ,ומאפשר הוספת הערה קבועה
למסמכי הצעת מחיר.
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 12מסך גיבוי \ שיחזור נתונים

במסך זה ניתן לבצע גיבוי או שיחזור של נתוני המערכת לדיסקטים .
)ע"י סימון הריבוע המתאים ולחיצה על לחצן בצע גיבוי( .
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 13מסך חיפוש לקוח

במסך זה ניתן לעדכן לקוחות חדשים או לבצע חיפוש אחר לקוח קיים.
לצורך עידכון לקוח חדש יש ללחוץ בעזרת העכבר על לחצן הוספה במסך מצד שמאל למטה
או ע"י לחיצה על  F3במיקלדת  .המעבר בין השדות יתבצע בעזרת לחצן  Enterבמקלדת .
לצורך עידכון לקוח קיים לחיצה כפולה בעזרת העכבר על הלקוח הרצוי תעביר אותך למסך פירטי לקוח .
חיפוש אחר לקוח או קבוצת לקוחות קיימים ניתן לבצע לפי חמישה קטגוריות :
) מסגרת ראשונה מימין במסך למעלה ( .
לפי שם משפחה \ עסק
לפי שם פרטי \ איש קשר ) מסגרת שניה מימין במסך למעלה ( .
) מסגרת שלישית מימין במסך למעלה ( .
לפי מס' טלפון
) מסגרת רביעית מימין במסך למעלה ( .
לפי מס' לקוח
) מסגרת רביעית מימין במסך למעלה ( .
לפי מס' זר
לצורך חיפוש יש לכתוב את הנתון בקטגוריה המתאימה של הלקוח או קבוצת לקוחות אותם מחפשים
החיפוש מתבצע ומציג את התוצאה בצורה אוטומטית.
המערכת גם מאפשרת להבדיל בין לקוחות פרטיים ללקוחות עסקיים.
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 14מסך פרטי לקוח

במסך זה ניתן להכניס לקוח חדש או לעדכן פרטי לקוח קיים .
פרטי הלקוח שניתן להכניס  /לעדכן הם :
 סוג לקוח  -פרטי  /חברה או עסק
 שם משפחה
 שם פרטי
 טלפון 1
 טלפון 2
 פקס
 רחוב ומספר
 עיר
 מיקוד
 מס' זר ללקוח
 יתרת פתיחה  -נציין מהי יתרת הפתיחה של הלקוח) .כאשר יתרת חובה יש לציין במינוס ( .
 הנחה  - %נציין מהו אחוז ההנחה הקיים ללקוח הספציפי הזה במידה וקיימת הנחה כזו.
 מחירון – נציין לפי איזה מחירון מבין החמישה האפשריים יחוייב אותו לקוח .
 תנאי תשלום
 הגדרת אובליגו
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 15מסך רשימת חייבים ) יתרות כרטיסים (

ביתרות כרטיסים ניתן לראות את רשימת החייבים וכן את הלקוחות שיתרתם היא אפס .
במסגרת התחתונה משמאל ניתן לראות את סך כל יתרות הכרטיסים ) במידה ובחובה מופיעה ח ( .
כמו כן ניתן להיכנס לכל יתרת כרטיס לקוח כלומר לכל שורה ולראות פירוט ממה היתרה נובעת ,
וזאת או ע"י הקשה כפולה עם העכבר על השורה או סימון השורה הרצויה ולחיצה על
לחצן עיון במסך למטה או מקש . F6
בנוסף ,קיימת אפשרות להציג את החייבים המצויים בחריגת אובליגו בלבד.
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 16מסך פרוט תנועות לקוח

במסך פרוט תנועות לקוח ניתן לראות ממה נובעת יתרת כרטיס של אותו לקוח שנבחר לעיון .
פרוט תנועות הלקוח הוא חלק ממסך רשימת מסמכים.
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 17מסך רשימת תקבולים להפקדה ) קופה והפקדות (

במסך זה ניתן להציג את כל התקבולים להפקדה הקיימים במערכת וכן לבצע הפקדה.
לצורך ביצוע הפקדה של תקבול יש לסמן את המסמך להפקדה ע"י בחירת השורה
ולחיצה על מקש  Enterולאחר לחיצה על לחצן הפקד במסך למטה או על מקש . F9
ניתן להציג ולעדכן את פירטי השיק ע"י כניסה למסך עידכון פירטי שיק
דרך לחיצה על לחצן ת .שיק במסך למטה או מקש . F7
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 18מסך דו'ח מע"מ

במסך זה ניתן להפיק דו"ח מע"מ לתקופה מתאריך עד לתאריך ולהדפיס או רק להציג את הדו"ח.
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 19מסך רשימת מסמכים להצגה

במסך זה ניתן לבצע חיפוש הצגה ואו הדפסה של מסמכים מתוך כל המסמכים שהופקו במערכת .
חיפוש ניתן לבצע לפי שם הלקוח שנרשום בשדה המתאים.
חיפוש בין תאריכים מסויימים שנציין בשדות תאריכים  ,ולפי מספר מסמך במידה וידוע ,
ולפי סוג המסמך אותו מחפשים  :חשבונית מס ,חשבונית מס קבלה  ,חשבונית עיסקה וכו' .
לאחר ציון הפרמטרים הנחוצים לחיפוש המסמך בשדות המתאימים יש ללחוץ על לחצן "בצע שאילתא"
לצורך ביצוע החיפוש והצגת תוצאות החיפוש .
כמו כן ,ניתן לקבל סיכום וספירה של כול אחד מהמסמכים שהופקו עבור לקוח מסויים.
הערה חשובה  :במסמכים – חשבונית מס קבלה  ,חשבונית מס  ,וחשבונית זיכוי לאחר שהופק כל אחד
מהמסמכים הנ"ל והודפס  /או שלא הודפס  ,לא ניתן יהיה להדפיס את המסמך שוב כ-מקור ,אלא רק כהעתק
.
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 20מסך הזמנה

במסך זה ניתן להפיק הזמנה חדשה ללקוח .
את שם הלקוח ניתן לבחור מרשימת הלקוחות הקיימים של החברה ע"י כניסה לרשימת לקוחות דרך לחצן
"רשימה" למטה במסך או מקש . F5
או שניתן להכניס גם לקוח חדש שאינו קיים ברשימת הלקוחות של החברה ע"י לחצן "הוספה" או מקש
. F3
יש לבחור את סוג המטבע הרצוי ע"י לחיצה עם העכבר על שדה "מטבע" ובחירת המטבע הרצוי.
בבחירת סוג מטבע שונה מש"ח יש לציין את "שער ההמרה" בשדה המתאים.
בשדה ”תאור" ניתן לבחור את הפריט הרצוי מתוך רשימת הפריטים של החברה ,או שניתן להוסיף פריט
חדש שלא קיים ברשימת הפריטים ע"י לחיצה על לחצן הוספה במסך למטה או לחיצה על . F3
יש לציין בשדה המתאים את מספר היחידות בהזמנה .
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בשדה "הגדרת המחירים" יש לבחור את האפשרות הרצויה לגבי המחירים :
• מחירים אינם כוללים מע"מ
• מחירים כוללים מע"מ
• מסמך ללא מע"מ
ניתן לבצע עיגול אגורות ע"י לחיצה עם העכבר על סימון הדיסק המופיע מימין לשדה "עיגול אגורות".
בשדה "הנחה" ניתן לשנות את ההנחה הרצויה לחשבונית עיסקה הנוכחית ) ההנחה המופיעה בשדה זה
כברירת מחדל היא זו שהוגדרה בכרטיס הלקוח ( .
בשדה אובליגו ניתן לראות את רמת האובליגו הנוכחית ואת זו המוזנת כמקסימלית ללקוח.
תנאי תשלום ניתן להגדיר על פי אמצעי התשלום ועל פי תאריך הערך.

 21מסך חשבונית מס קבלה

במסך זה ניתן להפיק חשבונית מס קבלה חדשה ללקוח .
את שם הלקוח ניתן לבחור מרשימת הלקוחות הקיימים של החברה ע"י כניסה לרשימת לקוחות דרך לחצן
"רשימה" למטה במסך או מקש . F5
או שניתן להכניס גם לקוח חדש שאינו קיים ברשימת הלקוחות של החברה ע"י לחצן "הוספה" או מקש
. F3
יש לבחור את סוג המטבע הרצוי ע"י לחיצה עם העכבר על שדה "מטבע" ובחירת המטבע הרצוי.
בבחירת סוג מטבע שונה מש"ח יש לציין את "שער ההמרה" בשדה המתאים.
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בשדה "תאור" ניתן לבחור את הפריט הרצוי מתוך רשימת הפריטים של החברה ,או שניתן להוסיף פריט
חדש שלא קיים ברשימת הפריטים ע"י לחיצה על לחצן הוספה במסך למטה או לחיצה על . F3
יש לציין בשדה המתאים את מספר היחידות בהזמנה .
בשדה "הגדרת המחירים" יש לבחור את האפשרות הרצויה לגבי המחירים :
• מחירים אינם כוללים מע"מ
• מחירים כוללים מע"מ
• מסמך ללא מע"מ
בשדה "הגדרת סוגי הכנסה" ניתן לבחור את סוג ההכנסה הרצוי מתוך הרשימה עבור המסמך הנוכחי .
) הכנסה רגילה  ,הכנסה ממכר רכוש קבוע  ,הכנסה מריבית  ,הכנסה מיצוא  ..וכו' ( .
ניתן לבצע עיגול אגורות ע"י לחיצה עם העכבר על סימון הדיסק המופיע מימין לשדה "עיגול אגורות".
בשדה "הנחה" ניתן לשנות את ההנחה הרצויה לחשבונית עיסקה הנוכחית ) ההנחה המופיעה בשדה זה
כברירת מחדל היא זו שהוגדרה בכרטיס הלקוח ( .
לצורך עידכון התקבול שהתקבל עבור החשבונית מס קבלה הנוכחית יש ללחוץ על לחצן "תקבול" במסך
למטה או על מקש . F6
בשדה אובליגו ניתן לראות את רמת האובליגו הנוכחית ואת זו המוזנת כמקסימלית ללקוח.
תנאי תשלום ניתן להגדיר על פי אמצעי התשלום ועל פי תאריך הערך.
הערה חשובה  :במסמך חשבונית מס קבלה ,לאחר שהופק המסמך בפעם הראשונה והודפס  /או שלא
הודפס  ,לא ניתן יהיה להדפיס את המסמך שוב כ-מקור ,אלא רק כהעתק .

 22מסך חשבונית מס

במסך זה ניתן להפיק חשבונית מס חדשה ללקוח .
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את שם הלקוח ניתן לבחור מרשימת הלקוחות הקיימים של החברה ע"י כניסה לרשימת לקוחות דרך לחצן
"רשימה" למטה במסך או מקש . F5
או שניתן להכניס גם לקוח חדש שאינו קיים ברשימת הלקוחות של החברה ע"י לחצן "הוספה" או מקש
. F3
יש לבחור את סוג המטבע הרצוי ע"י לחיצה עם העכבר על שדה "מטבע" ובחירת המטבע הרצוי.
בבחירת סוג מטבע שונה מש"ח יש לציין את "שער ההמרה" בשדה המתאים.
בשדה "תאור" ניתן לבחור את הפריט הרצוי מתוך רשימת הפריטים של החברה ,או שניתן להוסיף פריט
חדש שלא קיים ברשימת הפריטים ע"י לחיצה על לחצן הוספה במסך למטה או לחיצה על . F3
יש לציין בשדה המתאים את מספר היחידות בהזמנה .
בשדה "הגדרת המחירים" יש לבחור את האפשרות הרצויה לגבי המחירים :
• מחירים אינם כוללים מע"מ
• מחירים כוללים מע"מ
• מסמך ללא מע"מ
בשדה "הגדרת סוגי הכנסה" ניתן לבחור את סוג ההכנסה הרצוי מתוך הרשימה עבור המסמך הנוכחי .
) הכנסה רגילה  ,הכנסה ממכר רכוש קבוע  ,הכנסה מריבית  ,הכנסה מיצוא  ..וכו' ( .
ניתן לבצע עיגול אגורות ע"י לחיצה עם העכבר על סימון הדיסק המופיע מימין לשדה "עיגול אגורות".
בשדה "הנחה" ניתן לשנות את ההנחה הרצויה לחשבונית עיסקה הנוכחית ) ההנחה המופיעה בשדה זה
כברירת מחדל היא זו שהוגדרה בכרטיס הלקוח ( .
בשדה אובליגו ניתן לראות את רמת האובליגו הנוכחית ואת זו המוזנת כמקסימלית ללקוח.
תנאי תשלום ניתן להגדיר על פי אמצעי התשלום ועל פי תאריך הערך.
הערה חשובה  :במסמך חשבונית מס ,לאחר שהופק המסמך בפעם הראשונה והודפס  /או שלא הודפס ,
לא ניתן יהיה להדפיס את המסמך שוב כ-מקור ,אלא רק כהעתק .

 23מסך חשבונית עיסקה

26

במסך זה ניתן להפיק חשבונית עיסקה חדשה ללקוח .
את שם הלקוח ניתן לבחור מרשימת הלקוחות הקיימים של החברה ע"י כניסה לרשימת לקוחות דרך לחצן
"רשימה" למטה במסך או מקש . F5
או שניתן להכניס גם לקוח חדש שאינו קיים ברשימת הלקוחות של החברה ע"י לחצן "הוספה" או מקש
. F3
יש לבחור את סוג המטבע הרצוי ע"י לחיצה עם העכבר על שדה "מטבע" ובחירת המטבע הרצוי.
בבחירת סוג מטבע שונה מש"ח יש לציין את "שער ההמרה" בשדה המתאים.
בשדה "תאור" ניתן לבחור את הפריט הרצוי מתוך רשימת הפריטים של החברה ,או שניתן להוסיף פריט
חדש שלא קיים ברשימת הפריטים ע"י לחיצה על לחצן הוספה במסך למטה או לחיצה על . F3
יש לציין בשדה המתאים את מספר היחידות בהזמנה .
בשדה "הגדרת המחירים" יש לבחור את האפשרות הרצויה לגבי המחירים :
• מחירים אינם כוללים מע"מ
• מחירים כוללים מע"מ
• מסמך ללא מע"מ
בשדה "הגדרת סוגי הכנסה" ניתן לבחור את סוג ההכנסה הרצוי מתוך הרשימה עבור המסמך הנוכחי .
) הכנסה רגילה  ,הכנסה ממכר רכוש קבוע  ,הכנסה מריבית  ,הכנסה מיצוא  ..וכו' ( .
ניתן לבצע עיגול אגורות ע"י לחיצה עם העכבר על סימון הדיסק המופיע מימין לשדה "עיגול אגורות".
בשדה "הנחה" ניתן לשנות את ההנחה הרצויה לחשבונית עיסקה הנוכחית ) ההנחה המופיעה בשדה זה
כברירת מחדל היא זו שהוגדרה בכרטיס הלקוח ( .
בשדה אובליגו ניתן לראות את רמת האובליגו הנוכחית ואת זו המוזנת כמקסימלית ללקוח.
תנאי תשלום ניתן להגדיר על פי אמצעי התשלום ועל פי תאריך הערך.
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 24מסך חשבונית זיכוי

במסך זה ניתן להפיק חשבונית זיכוי חדשה ללקוח .
את שם הלקוח ניתן לבחור מרשימת הלקוחות הקיימים של החברה ע"י כניסה לרשימת לקוחות דרך לחצן
"רשימה" למטה במסך או מקש . F5
או שניתן להכניס גם לקוח חדש שאינו קיים ברשימת הלקוחות של החברה ע"י לחצן "הוספה" או מקש
. F3
יש לבחור את סוג המטבע הרצוי ע"י לחיצה עם העכבר על שדה "מטבע" ובחירת המטבע הרצוי.
בבחירת סוג מטבע שונה מש"ח יש לציין את "שער ההמרה" בשדה המתאים.
בשדה "תאור" ניתן לבחור את הפריט הרצוי מתוך רשימת הפריטים של החברה ,או שניתן להוסיף פריט
חדש שלא קיים ברשימת הפריטים ע"י לחיצה על לחצן הוספה במסך למטה או לחיצה על . F3
יש לציין בשדה המתאים את מספר היחידות בהזמנה .
בשדה "הגדרת המחירים" יש לבחור את האפשרות הרצויה לגבי המחירים :
• מחירים אינם כוללים מע"מ
• מחירים כוללים מע"מ
• מסמך ללא מע"מ
בשדה "הגדרת סוגי הכנסה" ניתן לבחור את סוג ההכנסה הרצוי מתוך הרשימה עבור המסמך הנוכחי .
) הכנסה רגילה  ,הכנסה ממכר רכוש קבוע  ,הכנסה מריבית  ,הכנסה מיצוא  ..וכו' ( .
ניתן לבצע עיגול אגורות ע"י לחיצה עם העכבר על סימון הדיסק המופיע מימין לשדה "עיגול אגורות".
בשדה "הנחה" ניתן לשנות את ההנחה הרצויה לחשבונית זיכוי הנוכחית ) ההנחה המופיעה בשדה זה
כברירת מחדל היא זו שהוגדרה בכרטיס הלקוח ( .
הערה חשובה  :במסמך חשבונית זיכוי ,לאחר שהופק המסמך בפעם הראשונה והודפס  /או שלא הודפס ,
לא ניתן יהיה להדפיס את המסמך שוב כ-מקור ,אלא רק כהעתק .
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בשדה אובליגו ניתן לראות את רמת האובליגו הנוכחית ואת זו המוזנת כמקסימלית ללקוח.
תנאי תשלום ניתן להגדיר על פי אמצעי התשלום ועל פי תאריך הערך.

 25מסך קבלה

במסך זה ניתן להפיק קבלה חדשה ללקוח .
את שם הלקוח ניתן לבחור מרשימת הלקוחות הקיימים של החברה ע"י כניסה לרשימת לקוחות דרך לחצן
"רשימה" למטה במסך או מקש  . F5או שניתן להכניס גם לקוח חדש שאינו קיים ברשימת הלקוחות של
החברה ע"י לחצן "הוספה" או מקש . F3
בשדה סוג תקבול יש לבחור מתוך הרשימה הנפתחת את סוג התקבול הרצוי .
במקרה של שיק ,הפקדה בנקאית ,כרטיס אשראי יש לציין את זמן הפירעון בשדה המתאים .
יש לציין בשדות המתאימים את מס' השיק במקרה של תקבול שייק וכן את הבנק או הכרטיס
במקרה של כרטיס אשראי.
כן ניתן לעדכן את מס' הסניף מס' החשבון והסכום בשדות המתאימים .
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 26מסך תעודת משלוח

במסך זה ניתן להפיק תעודת משלוח חדשה ללקוח .
את שם הלקוח ניתן לבחור מרשימת הלקוחות הקיימים של החברה ע"י כניסה לרשימת לקוחות דרך לחצן
"רשימה" למטה במסך או מקש  . F5או שניתן להכניס גם לקוח חדש שאינו קיים ברשימת הלקוחות של
החברה ע"י לחצן "הוספה" או מקש . F3
יש לבחור את סוג המטבע הרצוי ע"י לחיצה עם העכבר על שדה "מטבע" ובחירת המטבע הרצוי.
בבחירת סוג מטבע שונה מש"ח יש לציין את "שער ההמרה" בשדה המתאים.
בשדה "תאור" ניתן לבחור את הפריט הרצוי מתוך רשימת הפריטים של החברה ,או שניתן להוסיף פריט
חדש שלא קיים ברשימת הפריטים ע"י לחיצה על לחצן הוספה במסך למטה או לחיצה על . F3
יש לציין בשדה המתאים את מספר היחידות בהזמנה .
בשדה "הגדרת המחירים" יש לבחור את האפשרות הרצויה לגבי המחירים :
• מחירים אינם כוללים מע"מ
• מחירים כוללים מע"מ
• מסמך ללא מע"מ
ניתן לבצע עיגול אגורות ע"י לחיצה עם העכבר על סימון הדיסק המופיע מימין לשדה "עיגול אגורות".
בשדה "הנחה" ניתן לשנות את ההנחה הרצויה תעודת משלוח הנוכחית ) ההנחה המופיעה בשדה זה כברירת
מחדל היא זו שהוגדרה בכרטיס הלקוח ( .
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 27מסך רשימת שקים

במסך זה ניתן לבצע מעקב אחר שיקים ספציפים מבחינת הסטטוס שלהם הופקד  /לא הופקד
וכן ניתן לבצע מעקב אחר שיקים שחזרו או שיקים שהוחלפו .
ניתן לבצע חיפוש אחר שיק או קבוצת שיקים לפי מספר פרמטרים :
 לפי שם לקוח אותו יש להכניס בשדה המתאים .
 לפי תווך תאריכי פירעון רצוי מסויים.
 לפי פרטי השיק ,מספר שיק ,סטטוס השיק  :לא הופקד  ,הופקד או הכל.
וכן אם השיק חזר  /הוחלף .
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 28מסך הצעת מחיר
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 29מסך מכתב חיוב לקוח
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 30תמיכה טכנית

בחלקו העליון ימני של כול אחד מהמסכים קיימת אפשרות לקבלת תמיכה .המסך מאפשר גישה ישירה
לעיון בדף שאלות ותשובות באתר ,שליחת הודעה באמצעות דוא"ל או אפשרות לתמיכה טלפונית.
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