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 חתך חשבונות מוגבל -חשבונות נגישות 
 

, הנגישים ניתן להגביל את חתך החשבונות, במסגרת הגדרת המשתמשים בחשבשבת
ניתן להגדיר (. עדכון נתונים והפקת דוחות)אליהם תהיה למשתמש גישה כלומר החשבונות 

 סכומים)כולל השדות הנוספים , נות באמצעות כל השדות בכרטיס החשבוןואת חתך החשב
 (.נתונים נוספים, תאריכים נוספים, נוספים

 
מנהלת החשבונות  .מספר הסוכן שלו רשוםכרטיסי החשבון בהם גבל לסוכן מסוים יו: לדוגמה
 . עדכן ולהפיק דוחות לגבי כל כרטיסי החשבון למעט בעלי המניותתוכל ל

 
<  משתמשים< הגדרות  :בחלון הגדרת משתמשיםהנגישים ובעים את חתך החשבונות ק

 .לחתך הגישההגבלת בסעיף חשבונות מופיע הסעיף . הרשאות לאינדקסים
 

 .הגדרת משתמשים: כל משתמש שהוגדרה לו ההרשאה ,יכול להגדיר נגישות חשבונות
 .ניתן להגדיר חתך חשבונות מוגבל רק למשתמשים שאינם מורשי על

 
כל : ת המחדלמשתמש משאירים את ברירחשבונות לאם לא מעונינים להגביל את חתך ה

 .להגדרת חתך מקליקים על הטקסט המופיע בסעיף זה בכחול. ללא הגדרת חתך/הרשומות
 

 
 

 חתך חשבונות< הגדרות חתך  :חלוןחשבשבת תפתח את 
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 :להלן הסבר אודות הסעיפים בחלון זה

. חשבשבת מאפשרת לשמור רשימה של הגדרות חתך בחירת חתך מרשימה
 .ור חתך מתוך רשימה זוכדי לבחבוחרים בסעיף זה 

 

הגישה של , אם בוחרים בסעיף זה. זו ברירת המחדל ללא הגדרת חתך/כל הרשומות
 . המשתמש לא תוגבל

 

בוחרים בסעיף זה אם מעונינים להגדיר חתך חדש או  תיקון חתכים/ הוספה / עדכון 
 .לעדכן חתך קיים

 

תציג את חלון חשבשבת ( תיקון חתכים/הוספה/עדכון)אם בוחרים באפשרות השלישית 
 :בפעם הראשונה שנכנסים לחלון זה פעילה רק האפשרות. פעולות נוספות על חתכים

 .הגדרת חתך חדש

 
 

 הגדרת חתך חדש
 :החלון הבא מוצג, הגדרת חתך חדשלאחר שבוחרים בסעיף 
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ם מיון שלהכל כרטיסי החשבון שקוד : לדוגמה, תנאי שמגדיר את החתךבחלון זה קובעים 
כל החשבונות למעט : דוגמה נוספת. 0ומספר הסוכן שלהם הוא  033 -ל 333בין הוא 

התנאים מחוברים זה לזה . אין הגבלה למספר התנאים .'בעלי מניות וכד שלחשבונות 
 (. או לא, וגם לא, וגם, או)באמצעות הסעיף קשר 

 
 ?כיצד קובעים תנאי חדש

 (ולמסומן להלן בעיג)לוחצים על כפתור חץ מטה 
 

 
 

 .נוסחה, שדה: חלוןחשבשבת תפתח את 
 .בכדי לקבוע תנאי על שדה כלשהו ברשומת החשבון או בשדות הנוספים בשדהבוחרים 
 .בכדי לקבוע חתך שהוא תוצאת חישוב על שדה אחר נוסחהבוחרים 

 
, כלומר. תתנאי חדש שבו למשתמש תהיה גישה רק לכרטיסי לקוחורוצים להגדיר : דוגמה

 .לקוחות וספקים, לקוחות: חשבון ראשי הוא אחד מהבאים
 

  :פן הבאומגדירים את התנאי בא
ניתן לרשום בחלק העליון של . חשבון ראשי –שדה מרשומת החשבון בוחרים בסעיף שדה 

 (.מסומן במסך להלן)המסך את שם השדה 
 

 
 

 .בוחרים בהקלקה את השדה הרצוי
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 . שווה: הנוכחיתבדוגמה . את היחס בוחרים
בדוגמה הנוכחית יש לבחור בגורם השוואה . בגורם השוואה שנירושמים את הערך הרצוי 

יש לסמן את . רשימת החשבונות הראשיים חשבשבת תציג את. קבוע :סעיףשני ב
 .לקוחות וספקים, לקוחות: האפשרויות

 

אם ההגדרה . נוספים םם תנאיבסעיף קשר קובעים האם ההגדרה הסתיימה או שקובעי
 . או לא, וגם לא, או, וגם: קובעים את הקשר לתנאי הבא, אחרת. הסתיימה בוחרים בסיום

 
 

 .שמירה ויציאה בוחרים בכפתור. בזאת הסתיימה הגדרת התנאי
 

 .חות בלבדלקו: הנוכחית ניתן לרשוםבדוגמה . שם חתך חדש: חשבשבת תפתח את חלון
 

 
 
 

נים ימדפדפים למשתמש עבורו מעוני. יםיש לשייך את החתך שנבחר למשתמש בשלב הבא
הגדרות בחלון . כחולבמקליקים על הטקסט בלשונית הרשאות לאינדקסים . לשייך את החתך

 . בחירת חתך מרשימה :חתך בוחרים בסעיף



 נגישות חשבונות ERPחשבשבת 
 

 7 מתוך 5 עמוד
 

 

 
 

בלשונית  צגיושם החתך  .למשתמשמקושר החתך  מעתה. בוחרים את החתך הרצוי
 .לאינדקסים הרשאות

 
 

הופכים כל  תיקון חתכים/ הוספה / עדכון  בחלון ,לאחר שנשמרה הגדרת חתך ראשון
 .הסעיפים לפעילים

 

 
 

 :פעולות נוספות על חתכיםלהלן הסבר אודות הסעיפים בחלון 
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 . לכן יש לבחור תחילה את שם החתך. הסעיפים הבאים מתייחסים לחתך קיים
 

 .הנוכחי שנות את החתךל/כדי לתקןבוחרים בסעיף זה  :עדכון חתך נוכחי
 

 .הנוכחי בוחרים בסעיף זה כדי לעדכן את שם החתך :שינוי שם חתך נוכחי
 

חתך חדש על בסיס 
 :החתך הנוכחי

 . נוכחיחתך חדש על סמך חתך בוחרים בסעיף זה כדי להגדיר 
 

 .נוכחיבוחרים בסעיף זה כדי למחוק חתך  :מחיקת חתך
 

 .כפי שהוסבר לעיל. כדי לקבוע תנאי חדשבוחרים בסעיף זה  :הגדרת חתך חדש
 

 
 

 ?חשבונות באה לידי ביטוי בחשבשבת נגישותכיצד הגדרת 
בעת חיפוש . הפקת דוחותלחשבון ובנתונים  וקליטתבעדכון נגישות חשבונות באה לידי ביטוי 

 . שמתאימים להרשאת הנגישות שלוכרטיסי חשבון רק משתמש ל מוצגים, חשבונות
 

בעת המעבר לשדה הבא , שלוהנגישות חתך אינו ביד מפתח חשבון שמקלשתמש מאם 
 : מוצגת ההודעה הבאה

 
 

יש לקחת בחשבון שהחתך חל על כל כרטיסי , ח"משתמשי הנהכאשר קובעים חתך ל: הערה
אם מגבילים משתמש , לדוגמה(. כולל כרטיסי ההכנסות וההוצאות)החשבון בתנועת היומן 

ה סהוא לא יוכל לרשום פקודת יומן שכוללת כרטיסי הכנ, בלבד מסוים לחתך לקוחות מסוים
 . או הוצאה

 
משום שבעת הפקת חשבונית , משתמשי מערכת השיווק והמלאיהערה זו אינה חלה על 

ניתן להגביל את משתמשי , לכן. אליהולמשתמש אין גישה  תאוטומטיתנועת היומן נרשמת 
 . או ספקיםמערכת השיווק והמלאי לחתך מסוים של לקוחות 

 
אם . פקת דוחותהגבלת החתך חלה לא רק על קליטת נתונים אלא גם על ה, כאמור

יוצג , שלו הנגישותשאינם נמצאים בחתך חשבונות שכולל המשתמש מנסה להפיק דוח 
 :החלון הבא
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כדי להקל על המשתמשים בעסק מומלץ להגדיר למשתמשים קבוצת דוחות להפקה בקליק 
 .וכך לחסוך את הודעות השגיאההרלוונטית עבורם 

 
 

סניף  באמצעותבמסגרת שעות הטמעה  חסומיםהחשבונות ההגדרות מומלץ להטמיע את 
 .השירות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


