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 מחירים מיוחדים

 

 
 

. אם הלקוח מחויב עבור כמות מינימלית, מסמנים סעיף זה חיוב מינימום
 0111בגין מידי חודש לקוח השוכר מכונת צילום מחויב , לדוגמה
 .גם אם מספר הצילומים בפועל היה קטן יותר צילומים

בסעיף זה רושמים את הכמות  :כאשר הכמות קטנה מ
 .0111, זובדוגמה . המינימלית לחיוב

: לדוגמה, בסעיף זה רושמים את סכום החיוב הכללי :החיוב הוא
 .שקלים 011

בסעיף זה רושמים את שם הפריט שיוצג : טקסט בתיאור הפריט
 . במסמך

 

 .בסעיף זה קובעים את השיטה בה יחושב החיוב הסופי לפריט שיטת החישוב
 

המשתמש קובע  :כל הכמות לפי המחיר של הכמות הגבוהה
התוכנה . (המחיר יורד ככל שהכמות גדלה) יר מדורג לכמותמח

. שולפת את המחיר הרלוונטי בהתאם לכמות שנמכרה בפועל
 :לדוגמה

 .ח ליחידה"ש 0111המחיר  01עד כמות עד 
ח "ש 011המחיר ליחידה  01 -ונמוכה מ 01 -אם הכמות גבוהה מ

 .(לכל הכמות)
 .(לכל הכמות)ח "ש 011המחיר ליחידה  01 -אם הכמות גבוהה מ

 
מיועדת שיטת חישוב זו  :חיוב נפרד עבור כל שורת כמות

נית כוללת ואלא החשב, החיוב אינו בשורה אחתלמקרים בהם 
חשבון , לדוגמה. עבור כל כמות( שונה ריבמח)שורת חיוב נפרדת 

 7: לכל כמותכולל שורה נפרדת נפשות  3משפחה בת  עבורמים 
 . ח"ש 00ק נוסף במחיר "וכל מ, ח"ש  0ק ראשונים במחיר "מ
 

. פריטים רגילים ופריטי מונהיישם שיטת חיוב זו רק עבור ניתן ל
ל כניתן להוסיף ב, כמו כן .מחיר ליחידה נקבע בשקלים בלבדה

 .דוגמה להלן. שיודפס במסמך תיאורכמות שורת 
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 .שיטת התצוגה במסמך שיטת התצוגה
 

כ בגין "במקרה זה יחושב הסה :שורה אחת עבור כל הכמות
כ לחיוב "י חלוקת סה"המחיר ליחידה יחושב ע, הכוללתהכמות 
אחוז ההנחה ישוקלל , אם נרשמו הנחות במחיר המיוחד .בכמות

ימים הפרשי עיגול הם ירשמו להנחה אם קי .למחיר ליחידה
 .בשורת הפריט

 
 .שם הפריט במסמך הוא השם המופיע בכרטיס הפריט

 

 
 
 

  
בשיטה זו לאחר רישום  :שורה נפרדת עבור כל טווח כמות

כך שלכל מחיר תוצג  ,התוכנה מפצלת את הרישום, הכמות לחיוב
סמכי שיווק ורכש שיטה זו אפשרית במ .שורת כמות נפרדת

 . ובחוזים
 
במסמך מציגה חשבשבת את תיאור הפריט כפי שם הפריט ב

  .בשורה הרלוונטית לכמותים המיוחדים במחירשנרשם 
 

 
 
 

 

 


