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 ניהול חוזים

 
 :סעיפים 2 -תפריט חדש המורכב מכוללת מערכת ניהול חוזים 

 .הגדרת חוזה לרבות קבוצת לקוחות ופריטים לחיוב – הפקת חוזה
סעיף זה פעיל לאחר שהוגדרו חוזים . הפקת מספר חוזים ברצף – הפקת קבוצת חוזים

 .בסעיף הפקת חוזה
 

 
 

מציגה תפריט משנה המורכב חשבשבת  ,שלעילהסעיפים לאחר שבוחרים באחד משני 
במהדורות . שניתן להפיק באמצעות מערכת החוזים (מסמכיםה)חוזים הסוגי מרשימת 
, לעומת זאת. במהלך הגדרת החוזהבוחרו את סוג המסמך שמעונינים להפיק קודמות 

רשימת  .במהדורה הנוכחית בוחרים את סוג המסמך ולאחר מכן מגדירים את החוזה
 –קבלת תרומה , קבלת שבא: סמכים כוללת את המסמכים החדשים הבאיםהמ המסמכים

הודעת , חשבון עסקה, חשבונית מס: נוסף למסמכים הקיימים), קבלת תרומה שבא, מסב
  (. קבלת מסב, הודעת תשלום -חיוב 

מפיקים מסמכי קבלה במערכת חוזים נדרשים להגדיר ספרור למסמכים ארגונים ועסקים ש
אלו מופיעים תחת חתך מסמכי  מסמכים)קבלת תרומה  –חוזים , קבלה –זים חו: הרלוונטיים

ניתן להגדיר פורמטי הדפסה למסמכים אלו , כמו כן(. קבלות בהגדרת ספרו מסמכים
 .באמצעות סעיף מסמכים נוספים שבמחולל המסמכים

 
 .חוזה חדש בוחרים בסעיף הפקת חוזה את סוג המסמך הרלוונטיכאשר מגדירים 

 
האם להעתיק הגדרה : התוכנה תציג את השאלה, אם קיימים חוזים, גדרת חוזה חדשהעת ב

 .לבחירה יוצג חלון ובו רשימת החוזים הקיימים, כןאם בוחרים ? מחוזה חדש
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 הגדרת חוזה חדש 
 

מסייע לבנות חתכים שיאפשרו להגדיר בהמשך קבוצת חוזים בעלי אפיון שדה חתך  – חתך
כל החוזים של . ם של דיירים משכונת מעוז אביב בתל אביבכל החוזי: לדוגמה. משותף

כל תו הוא עצמאי וניתן . תווים 3 -ממורכב החתך . גבעתיים, ס כצנלסון"תלמידי ביה
נים להתעלם מתו כלשהו יש להגדיר בו סימן יכאשר מעוני. להתייחס לתו אחד או לכל הרצף

.* 
 

היא מחדל הברירת . ערכת שכירותמסמנים סעיף זה כאשר מדובר בחוזה של מ – שכירות
 .(ולא חוזה שכירות) רגילשהחוזה הוא 

  
 (.שנתי וחודשיחיוב בנוסף ל) חיוב פעם ברבעוןנוספה האפשרות  – תאריך תחילת חוזה

 
 

 חשבונות
הגבלת תאריך תום , כידוע. הגבלה לתאריך תום חוזההגדרת חתך חשבונות נוסף הסעיף ב

לחלק , לעיתים בקבוצת חשבונות עבורה מוגדר חוזה. חוזה נקבעת בעת הגדרת החוזה
ניתן להגביל לכל לקוח תאריך , באמצעות הסעיף הנוכחי. מהלקוחות תאריך תום חוזה שונה

שיטת עבודה זו חוסכת את הצורך להגדיר חוזה נפרד לכל קבוצת תום . תום חוזה שונה
אים מתוך כרטיס לאחר שמסמנים סעיף זה בוחרים את שדה התאריך הנוסף המת. חוזה

 .החוזים יופקו כל זמן שהתאריך הנוסף שנבחר הוא בטווח התאריכים של החוזה. החשבון

 
 .באמצעות הסעיף עדכון קבוצת חשבונות ,ניתן לעדכן ערך לשדה תאריך נוסף באופן מרוכז

 
 

 טיוטות חייבים
שם , תפריט פעולות נוספות נוספה אפשרות למיין את הטיוטות לפי מפתח חשבוןב – מיון

 .חשבון או סכום
 
 

 רשימה
 .(הקבוצה שהחוזה שייך לה) קבוצהושם  חתךרשימת החוזים נוספו השדות ב

חוזי שכירות סעיף את הניתן לסמן  ,מסך רשימת חוזיםהתחתון של  ובחלק – חוזי שכירות
 .חוזים מסוג חוזה שכירותכדי שהרשימה תכלול רק 
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 הפקת קבוצת חוזים 
הורים חיוב , לדוגמה. בוחרים בסעיף זה אם מעונינים לבצע הפקה של קבוצת חוזים שונים

לכל משפחה חוזה בהתאם למספר הילדים במשפחה מגדירים . בגין השתתפות ילדם בחוג
שפחות בהפקה ן לחייב את כל המאחת לחודש נית. משתתפיםמספר החוגים בהם הם לו

 .אחת
 

 הגדרת קבוצת חוזים חדשה
העליון של המסך  ובחלק. נים לבצע הפקה קבוצתיתיבוחרים בסוג המסמך עבורו מעוני

חשבשבת תציג את רשימת החוזים שהוגדרו עבור סוג מסמך  .חדשבוחרים בכפתור 
 .שנבחר

 
 

ת החוזים הרלוונטיים או ניתן לסמן באופן ידני א. תיבת סימוןהימני של הגיליון מוצגת  ובצד
 .פ חתך"לבחור בראש החלון בכפתור בחירת חוזים ע

 
 :כעת יופיע החלון הבא

 
 

בחלון זה ניתן להגביל את החוזים על פי מספר חוזה או באמצעות החתך שהוגדר בהקמת 
 .להזכירכם כל תו עומד בפני עצמו. החוזה

 . בו ההפקה הקבוצתית שנשמרהחלון ו בעקבות זאת יוצג .שמירהלסיום בוחרים בכפתור 
 

ינים למחוק או לשנות נתונים בהפקה קבוצתית זו מציבים את הסמן על יטעות ומעונ חלהאם 
 . השדה מספר ובוחרים בתפריט הקליק הימני בעכבר
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ית הפקות ימקליקים בחלון ספר ,רשימת החוזים הנכללים בקבוצה אם רוצים להציג את
 .עבור אוטומטית ללשונית רשימת החוזים הכלולים בקבוצהוהסמן י ,קבוצתיות על המזהה

 
טיוטות הפיק כדי ל הפקת טיוטותלאחר הגדרת הקבוצות להפקה ניתן לבחור בכפתור 

 .בכדי להפיק את החוזים בפועל הפקהלחוזים או בכפתור 
 
 
 

 – חיוב נפרד עבור כל שורת כמות לקביעת מחירים מיוחדים נוספה אפשרות, להזכירכם
למקרים בהם השיטה מיועדת  .לפי המחיר של הכמות הגבוההמחויבת הכמות  ה זו כלבשיט

עבור כל ( ר שונהיבמח)אלא החשבונית כוללת שורת חיוב נפרדת , החיוב אינו בשורה אחת
ק "מ 7: נפשות כולל שורה נפרדת לכל כמות 3משפחה בת  עבורחשבון מים , לדוגמה. כמות

ניתן למצוא מפורט בנושא זה הסבר . ח"ש 12ק נוסף במחיר "וכל מ, ח"ש  8ראשונים במחיר 
 http://downloads.hash.co.il/files/QA/ERP2013/SpecialPrices.pdf :בקישור הבא
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