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 -תפריט ראשי של התוכנה 

 מהירתפריט ניווט 

 נוסף תפריט אישי לבחירה המוצג בצד ימין של המסך.  H-ERPלמסך הראשי של חשבשבת 

 כפתורים שניתן להגדיר ככפתורים מהירים.  12זהו תפריט ניווט מהיר הכולל 

הקלקה על הכפתור תציג את המסך שבחרתם, לדוגמה: כרטיס חשבון, עדכון קבוצת פריטים, 

 ועוד.  , דוחות קבועיםוחשבונית מס, קבלה, פקודת סטורנ

 הגדרת הכפתורים היא לכל משתמש בנפרד, כך שלכל משתמש תפריט ניווט מהיר אישי ומותאם.

 ניתן להעתיק את הגדרת כפתורי הניווט המהיר בין משתמשים וחברות.

 

 להצגת הסבר מלא אודות הגדרת כפתור ניווט אישי נא הקליקו על הקישור הבא:

erp.co.il/files/general/Qmenu.pdf-https://downloads.h 

 

 

 ניהול מלאי

בתפריטים הרלבנטיים.  הניווט, המקל על ניהול מלאיהסעיף נוסף לתפריט הראשי של התוכנה 

 הסעיפים הבאים: זה מאגד אתתפריט 

יתרת  . בתפריט זה תוכלו לגשת ל:מלאי<  מסמכיםתחת גם שעדין מופיעים , מלאי מסמכי .1

 פתיחה, ספירת מלאי, העברה בין מחסנים ועוד.

מלאי מת, ימי חוסר, יתרת מלאי יומית דוח יתרות מלאי, כרטסת פריט,  :מלאי דוחות .2

 ממוצעת ועוד.
פארטו, שגיאת מלאי  ABCאופטימיזציה של הרכש, דוח תכנון מלאי, דוח  :מתקדמים כלים .3

 ממוצעת ועוד.

 

פעיל רק עבור עסקים שרכשו את מערכת תפריט זה  

 .H-ERPניהול המלאי של חשבשבת 

 

 

 CSV \יצוא גיליון דינמי לתוכנת אקסל י

https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Qmenu.pdf
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 באחת הדרכים הבאות:  CSV \לגיליון אקסל  כל גיליון דינמי בתוכנהניתן לייצא 

מסמכים, התאמות, תשלומים לספקים, חיפוש, נכנסים למסך הרלוונטי )פקודת יומן,  .1

 כרטסות ועוד(.

 המוצג תחת כפתור הגיליון הדינמי  מקליקים על כפתור החץ

 .יצוא לאקסלבתפריט הגיליון הדינמי בוחרים בסעיף י

 
 

נכנסים למסך הרלוונטי, מציבים את הסמן באחד השדות במסך הרלוונטי ומקליקים על מקש  .2

6F. 

 

 . Rep, ברירת המחדל היא שמירת הקובץ במחיצה המשותפת שמירת קובץכעת יופיע חלון 

 .CSVניתן לבחור האם סוג הקובץ יהיה אקסל או 

 

והנתונים יוצגו למסך. הטורים שיוצגו בדוח הם הטורים  Excelעם שמירת הקובץ, תפתח תוכנת 

 שנבחרו לגיליון הדינמי. שם החברה ושם הדוח יוצגו בגיליון בהתאם.

 דוגמה ליצוא גיליון דינמי של מסמכים במאגר זמני לתוכנת אקסל. להלן 

 

 

 )  -פריט כללית
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 עיצוב מחדש של כפתורי אפשרויות

במקומות רבים בתוכנה הוחלפו הכפתורים במסך לכפתורים בולטים ומאוירים, להלן דוגמה לחלון 

 כניסת משתמש.

  
 

 דינמיבחירת מיקום שדות וצבע תוכן שדה באמצעות גיליון 

במקומות שונים בתוכנה בהם הנתונים מוצגים בטבלה, כדוגמת: פקודות יומן, מסמכים, חיפוש, 

 התאמות ידניות ועוד, נעשו מספר שינויים:

 רקע השורות בטבלה נצבעו כך שניתן לראות בקלות מעבר בין שורה לשורה. .1

כתא בפקודת ניתן לבחור את מיקום השדה בטבלה, לדוגמה שדה תמחיר בסמוך לשדה אסמ .2

 היומן.
 ניתן לבחור את צבע תוכן השדה. .3

 נא הקליקו על הקישור הבא: בחירת מיקום שדות וצבע בגיליון דינמי,להצגת הסבר מלא אודות 

erp.co.il/files/general/poscol.pdf-https://downloads.h 

  

https://downloads.h-erp.co.il/files/general/poscol.pdf
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 תוכניות עזר

  < כללי תוכניות עזר שהופקו עד כה באמצעות תפריטים מחוץ לתוכנה, הועברו לתפריט

 .תוכניות עזרחדש ת תפריט חת

 

 תפריט זה ניתן להפעיל את תוכניות השירות הבאות: באמצעות

 קבצים במבנה אחיד
 

עד כה הופעל על ידי צלמית 
 משולחן העבודה

 
 

 חשבשבת במבנה אחיד יוצרת קובץ נתוני קבציםתוכנית 

H-ERP מטרות: 2-המשמש ל ,במבנה מיוחד 

 העברה לרו"ח .1

 העברה לרשות המיסים על פי בקשתה .2

  הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב:
-https://downloads.h

s/QA/BKMV/BKMV2022.pdferp.co.il/file 
 

 יצוא לרו"ח
 

עד כה הופעל על ידי צלמית 
 משולחן העבודה

 

צוא נתוני הנה"ח ממחשב אחד למחשב ימשמש לי רו"חליצוא 
מחשב לקלוט בשאותו ניתן   ,. התוכנית מייצרת קובץ חיצונישני

 .מרו"חיבוא  הסעיף באמצעות אחר,
 

 הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב: 
-erp.co.il/files/general/Hstrans-https://downloads.h

exp2022.pdf 
 

 יבוא מרו"ח
 

עד כה הופעל על ידי צלמית 
 משולחן העבודה

 

נוצר ש  mdbמקובץ נתוני הנה"ח  ליבואמשמש  ייבוא מרו"ח
 יצוא לרו"ח. באמצעות

 
 הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב: 

-erp.co.il/files/general/Hstrans-https://downloads.h
imp2022.pdf 

 העברת אינדקסים
 

עד כה הופעל על ידי צלמית 
 משולחן העבודה

 

מיועדת  אינדקסים לחברה חדשה העברתהשרות  תוכנית
לעסקים המעוניינים לפתוח חברה חדשה המבוססת על 

 חשבשבתב חברה קיימתשל אינדקסים הגדרות חברה ו
H-ERP . 

 
 :הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב

-https://downloads.h
erp.co.il/files/general/IndexTransDoc2022.pdf 

 

הגדרת יבוא נתונים אוטומטי 
(Masofon2) 

 
עד כה הופעל מהתחל < 
תוכניות < חשבשבת < 
הגדרות משתמשים או 

 באמצעות חיפוש

. תוכניות באמצעות הניתן להגדיר קליטת ממשקים אוטומטית
זו למספר חברות במקביל ולממשקים  ניתן להפעיל תוכנית

 מסוגים שונים. 
 

 : הסבר מלא ניתן למצוא בקישור רצ"ב
-erp.co.il/files/mimshak/Masofon2-https://downloads.h

2022.pdf 

 

https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/BKMV/BKMV2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/BKMV/BKMV2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Hstrans-exp2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Hstrans-exp2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Hstrans-imp2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Hstrans-imp2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/general/IndexTransDoc2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/general/IndexTransDoc2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/mimshak/Masofon2-2022.pdf
https://downloads.h-erp.co.il/files/mimshak/Masofon2-2022.pdf
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 -ממשקים

 יבוא חשבונות

 על פי מספר עוסק מורשה.  קייםנוספה אפשרות לעדכן נתונים בכרטיס חשבון 

, אך כן מכירים את H-ERPחשבשבת אפשרות זו מיועדת לעסקים שאינם יודעים את מפתח החשבון ב

מספר העוסק מורשה של החשבון. בקליטת הממשק, עבור כל רשומה מסוג זה, יש לרשום בשדה 

 .$$!#!$$$$!#!#$$מפתח חשבון את הערך הבא: 

 ODBCיבוא דפי בנק בשיטת 

 תווים. 250שדה פרטים ביבוא דפי בנק הורחב ל 

 CHSישראכרט שוברים  –יבוא דפי בנק 

כאשר לממשק קליטת דפי בנק מישראכרט בשיטת שוברים  נוספה אפשרות לסמן פיצול ספקים. 

 מסמנים אפשרות זו מוצג החלון הבא:

 

כרטיסי חשבון: ישראכרט שוברים שקלים,  4בחלון זה ניתן לציין את מספר הספק ולשייך לאותו ספק 

ישראכרט שוברים דולרים, אמריקן שוברים שקלים ואמריקן שוברים דולרים. לאחר אישור ניתן לרשום 

 כרטיסי חשבון וחוזר חלילה. 4מספר ספק נוסף ושוב לקשר 

יתן לראות את סוג הרשומה, מספר חשבון, מספר ספק, סוג רשומה מסך תצוגה מקדימה רחב יותר, נ

 ישראכרט או אמריקן וסיבת ברור שבה מידע לגבי העסקה.

 

 יבוא תנועות הנהלת חשבונות

, בעת 1002-25, אם שדה אסמכתא כולל מקף, לדוגמה, odbcביבוא תנועות הנהח"ש בשיטת 

 .100225. בדוגמה זו, הקליטה התוכנה תשמיט את המקף ותרשום ספרות בלבד

 

 יבוא תנועות מלאי

מסמנים אפשרות זו אם מעונינים לקלוט  האם לאפשר גלישת כמות בסיס?נוספה האפשרות: 

 מסמך שבו שדה כמות גדול מהכמות במסמך הבסיס. 

 (.2שדה זה נוסף גם לקליטת ממשקים חיצונית באמצעות הגדרת ממשקים )מסופון 

 .ההפקההדפסה לאחר : נוספה האפשרות

 מסמנים אפשרות זו בכדי להדפיס את המסמכים שנקלטים בממשק הנוכחי. 
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 יבוא תנועות קופה / יבוא תנועות קופה לזמני

 , קוד תמחיר.3לממשקי קופה לקליטת קבלות נוספו שדות חדשים: אסמכתא 

 

 

 +בדיקת נתונים

 .בדיקת כפילות מספר עוסק מורשהלבדיקת נתונים נוסף הסעיף: 

 

 יופיע החלון הבא: H-ERPחשבשבת שמופיע ביותר מחשבון אחד בכאשר נמצא מספר עוסק 

 

בצד שמאל של החלון מופיע מספר העוסק מורשה. ניתן להעתיק מספר זה ולבצע חיפוש משדה 

 .מורשה עוסק' מס לפי חשבון חיפוש<  ימני קליקמפתח חשבון על ידי 

 

 

 תוכניות מדריכים

 )סעיף זה פעיל רק ללקוחות שעובדים עם שבא( +שבאהתקנת קובץ תעודה 

 חשבשבתב אשראי מערכת התקנת בעת חודית.ילכל מסוף שעובד עם שבא יש להתקין תעודה י

H-ERP חדשים מסופים הוספת של למקרים מיועד זה סעיף. ותהתעוד את עבורכם מתקינים אנו. 

. על פי הוראתם H-ERPחשבשבת קובץ התעודה מיוצר ע"י שבא ומועבר אליכם מצוות התמיכה של 

 כנס לחלון זה ולבצע התקנה.ייש לה
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 -הנהלת חשבונותתפריט 

 חשבונות

 למסך כרטיסי חשבון נוספו השדות:

 שליחת חשבונית מס מקור דיגיטלית בדוא"ל / שליחת קבלה דיגיטלית בדוא"ל 

 נים לשלוח מסמך מקור של חשבונית מס או קבלה ישירות לדוא"ל. ימסמנים סעיפים אלו אם מעוני

 לשלוח מסמך בדואל.להזכירכם, חובה לקבל אישור בכתב מהעסק על מנת 

 . ורכש שיווק למסמכי נתונים.נוספות < פתחת תפריט ממשיכים להופיע גם סעיפים אלו 

 

 סריקה

מסך זה ע"י בחירה באת המסמך  קויסרינים לצרף קובץ סרוק לרשומת החשבון, ילקוחות המעונ

 .סריקהבכפתור 

 

 פורמט הדפסה לקבלות חוזים

. באמצעות סעיף זה ניתן חוזים לקבלות הדפסה פורמטנוסף הסעיף  נוספות פעולותלתפריט 

 להתאים ללקוח פורמט הדפסה עבור קבלות שמופקות במודול חיובים קבועים )חוזים(.

 

 פרטי עוסק מורשה מאתר רשות המיסים

פרטי עוסק מורשה בכרטיס החשבון נוספה האפשרות:  מספר ע"מלתפריט הקליק הימני בשדה 

 . מאתר רשות המיסים

מאגרים: רשם החברות, רשם השותפויות ורשם  3 -בחירה באפשרות זו בודקת את מספר העוסק ב

ברה כדוגמת סטטוס חברה, האם הח העמותות, ומציגה מידע אודות העסק, העמותה או השותפות,

מפרת חוק, דוח שנתי אחרון שהוגש, תיאור החברה, מטרת החברה/העמותה, כתובת וכו'.
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 כרטיסי חשבון –דפדוף מתקדם 

 .דפדוף מתקדםמסך חשבונות )כרטיסי חשבון( נוספה אפשרות חדשה: ל

 
 

בשיטה זו מוצגים למשתמש שדות רבים לחיפוש והמשתמש יכול לבחור האם לבצע חיפוש בשדה 

 במספר שדות לבחירתו. אחד או

 

 . שווה, מתחיל, מכיל, גדול שווה, קטן שווה, ריק, לא ריקלכל שדה ניתן לקבוע את שיטת החיפוש: 

 

שעונים על התנאים טרם מעבר לדפדוף  תציג את החשבונות, תצוגה מקדימהבחירה בכפתור 

 בפועל.

 

. בחלק במסך כרטיס חשבון כרטיסי החשבון שענו על תנאי החיפושתציג את  המשךבחירה בכפתור 

ניתן לדפדף בין החשבונות התחתון של המסך יופיע מספר כרטיסי החשבון שענו על תנאי החתך. 

 באמצעות מקשי החצים.

 

 

 

 הסבר מלא אודות שיטת חיפוש זו ניתן למצוא בקישור הבא:  

erp.co.il/files/general/ABAccounts.pdf-https://downloads.h 

  

https://downloads.h-erp.co.il/files/general/ABAccounts.pdf
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 שאילתות לחשבון

מציג לכל חשבון לבחירתכם את זה מסך . שאילתות לחשבוןלתפריט הנהלת חשבונות נוסף הסעיף 

 השאילתות הבאות:

רטסות הנהלת חשבונות מהסוגים הבאים: כרטסת כל התנועות, כרטסת תנועות קבועות כ :כרטסות

 בלבד )תנועות שנקלטו לקובץ הקבוע(, כרטסת פתוחים )תנועות שטרם נסגרו בניתוח כרטיסים(.

 

 בכל כרטסות הנהלת החשבונות תפריט הקליק הימני כולל את הפעולות הבאות:

 .H-ERPבמערכת הנה"ח, כאשר המסמך הופק בתוכנת  הצגת המסמך שיצר את התנועה – צפיה

 פירוט התנועה בהנה"ח. – פירוט

 אפשרות לבצע תיקון נתונים אינפורמטיביים מתוך הכרטסת. – תיקון תנועה

 

כרטסת המציגה את תנועות המלאי של החשבון הרלוונטי. התנועות מתייחסות  :כרטסת מלאי

 למסמכים שיוצרים תנועה במלאי, כדוגמת: חשבונית, תעודת משלוח, החזרה וכו'.

 במסמך. צפיהבתפריט הקליק הימני ניתן לבחור 

 דוח המציג את המסמכים האחרונים שנרשמו לחשבון. המשתמש בוחר האם :מסמכים אחרונים

חשבוניות  5להציג את כל המסמכים או סוג מסמך מסוים ואף את מספר המסמכים שיוצגו, לדוגמה: 

סוג מסמך, אסמכתא, תאריך וסה"כ. ניתן לבחור האם יוצגו גם מסמכים במאגר  אחרונות. הדוח כולל:

 זמני. במצב כזה בטור קובץ יופיע האם המסמך הוא במאגר קבוע או זמני.

 במסמך. צפיהי ניתן לבחור בתפריט הקליק הימנ

דוח המציג את המוצרים האחרונים עבורם נרשמו תנועות לחשבון. המשתמש  :מוצרים אחרונים

 בוחר האם להציג את כל המסמכים או סוג מסמך מסוים ואף את מספר המסמכים שיוצגו, לדוגמה:

. ניתן מחיר, תאריךפריט, שם פריט, כמות, סוג מסמך, אסמכתא,  הזמנות אחרונות. הדוח כולל: 5

לבחור האם יוצגו גם מסמכים במאגר זמני. במצב כזה בטור קובץ יופיע האם המסמך הוא במאגר 

 קבוע או זמני.

 במסמך. צפיהבתפריט הקליק הימני ניתן לבחור 

 בכל השאילתות שהוצגו עד כה ניתן להגדיר את הטורים באמצעות כפתור הגליון הדינמי.

 מסך זה כולל את יתרות האובליגו, יתרות תעודות משלוח והזמנות ויתרות המט"ח. :יתרות

 חלון זה מציג את כל אנשי הקשר שעודכנו לחשבון הנוכחי.   :אנשי קשר

דוח חשבוניות פתוחות מציג חשבוניות לקוחות שהופקו במערכת השיווק וטרם : חשבוניות פתוחות

 ים. נסגרו באופן מלא באמצעות ניתוח כרטיס
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מאגרים: רשם  3 -בחירה באפשרות זו בודקת את מספר העוסק ב: נתונים נוספים מרשם החברות

 החברות, רשם השותפויות ורשם העמותות, ומציגה מידע אודות העסק, העמותה או השותפות,

כדוגמת סטטוס חברה, האם החברה מפרת חוק, דוח שנתי אחרון שהוגש, תיאור החברה, מטרת 

 וכו'. החברה/העמותה

 

 

 סוגי תנועה

 נוספו האפשרויות הבאות: תנועה סוגילתפריט פעולות נוספות של 

 עדכון נתונים בתנועות יומן

  תאריך הערך.ואופן חישוב פרטים בשדה  רישום אוטומטיבאמצעות סעיף זה ניתן לקבוע 

?  -אחד כ ובתנאי שבסוג התנועה הוגדר רק חשבון סעיף זה פעיל רק בעדכון של סוג תנועה קיים

 .)חשבון שנקבע בעת רישום פקודת היומן(

 

סימון סעיף זה מאפשר לבחור ברירת מחדל שתישתל בפקודת היומן  ברירת מחדל לשדה פרטים:

בשדה פרטים. התוכנה תציג חלון בחירה של שדות רלוונטיים מתוך כרטיס החשבון, לדוגמה: שם 

 חשבון, עוסק מורשה. 

 

 H-ERPחשבשבת מסמנים סעיף זה אם מעונינים ש לפי תנאי תשלום:חישוב תאריך ערך משוקלל 

 תחשב את תאריך הערך המשוקלל על פי תנאי התשלום שהוגדרו בכרטיס החשבון. 

 

 נתונים בעדכון היצפי

בוחרים בסעיף זה בכדי להציג את ברירות המחדל שנקבעו בסוג התנועה עבור שדה פרטים 

 והתאריך המשוקלל. 
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 פקודות יומן

שדות  5עוצב מחדש וכולל את כל שדות האסמכתא והתאריכים, כלומר  ברירות מחדלמסך לשונית 

 שדות תאריכים.  5אסמכתא, 

 

 איחוד תנועות במנה

סעיף זה מיועד לעסקים . איחוד תנועות במנהנוספה האפשרות < במנה  פעולות נוספותלתפריט 

, כתנועות חד צידיות באמצעות ממשק הקלט של חשבשבת ,שמקבלים תנועות יומן מתוכנות אחרות

מתפריט פקודות יומן < רק עד כה הפעולה היתה אפשרות  ומעונינים לאחד אותם לפקודת יומן אחת.

 איחוד תנועות במנות זמניות.

 

 עדכון סכומי מט"ח

 לקובץ הקבוע. שנקלטה  מתוך מנהלתנועה מסוימת לבצע עדכון סכומי מט"ח מעתה ניתן 

יתן לשתול סכום מט"ח בפקודות יומן שנרשמו בשקלים בלבד. השערוך מתבצע למטבע שהוגדר נ

בוחרים  .הקובץ הקבועכפתור לעדכון סכום מט"ח בפקודת יומן בוחרים במסך תנועות יומן בבתנועה. 

את המנה הרלוונטית. מציבים את הסמן על מספר השורה הרצויה במנה ומקליקים על הקליק הימני 

 .עדכון סכומי מט"ח. בתפריט בוחרים: בעכבר

 

 בסעיף זה קבועים את תאריך השערוך, תאריך אסמכתא, תאריך ערך או תאריך נוסף. שערוך לפי:

בסעיף זה קובעים כיצד לפעול אם משערכים לתאריך עבורו אין עדין  טיפול בתאריכים עתידיים:

 שער. ניתן לבצע שיערוך על פי השער האחרון הידוע או לבחור את תאריך השער הרצוי.
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 פריסת תנועה

לפקודות יומן נוספה אפשרות לבצע פיצול פקודת יומן קיימת במאגר זמני למספר תנועות, לדוגמה: 

 .וח של המעלית על פני שנהפריסה של הוצאות הביט

  

בכדי להשתמש בסעיף זה יש לרשום סכום שקל בפקודת היומן. לאחר רישום כל הפרטים הרלוונטיים 

לפקודת היומן, מציבים את הסמן על השדה הימני ביותר בשורה בפקודת היומן ובוחרים בתפריט 

 . כעת יופיע החלון הבא:הקליק הימיני < פריסת תנועה

 

 התנועה תפוצל. שורות בסעיף זה קובעים לכמה  הכותרת לפיצול 
 

לפי  לאיזה שדה תאריך תתבצע הפריסה  בסעיף זה קובעים  תאריך הפיצול
 חודשים.

 
בין תשלום אחד והבא  את הפרש החודשיםבסעיף זה קובעים  קידום תאריך לפי מס' חודשים

 אחריו 
 

פיע חלון תנועות לאחר פריסה. ו. כעת יהפעלהלאחר רישום כל המידע הרלוונטי בוחרים בכפתור 

 : תאריך, תאריך ערך ותאריך נוסף.ידנית את השדותלתקן בסעיף זה ניתן 

 

 .רישום התנועות במנהלהוספת התנועות לפקודת היומן בוחרים בכפתור 
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 בדיקת כפילות מתקדמת

בדיקת כפילות ספקים הורחבה וכוללת מעתה חיפוש מתקדם של כפילות לבחירתכם. הגדרת בדיקת 

הכפילות מתבצעת מתוך פקודת היומן )הנהלת חשבונות < פקודות יומן < תנועות יומן(. יש לבחור 

 . כעת יופיע החלון הבא:פעולות נוספות < בדיקת כפילות פקודות יומןבתפריט 

 
 

 .כפילות מתקדמתלהגדרת בדיקת כפילות מתקדמת והפקתה בוחרים באפשרות: 

 

 בחלון זה ניתן לבחור את האפשרויות הבאות: 

מסמנים אפשרות זו אם בחברה מוגדרים מספר  השוואה לפי מספר עוסק מורשה בחשבון
כרטיסי חשבון עם אותו מספר עוסק מורשה 
 ם.ומעוניינים  להתייחס בבדיקה לכל הכרטיסי

 
בסעיף זה קובעים לאילו חשבונות ראשיים תתבצע  חשבון ראשי של חשבון נגדי

עבור  –עבור חן ספק , הכנסות  -הבדיקה: הוצאות 
 לטובת רשימון היבוא. -חן לקוח, מעמ תשומות יבוא 

 
ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת, או להגדיר לכל 

 חשבון ראשי הגדרה נפרדת. 
 

בסעיף זה קובעים מה ההגדרה לכפילות בשדות  שדות הבדיקה לחיפוש
 תאריך, אסמכתא וסכום. להלן פירוט לכל שדה:
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 ניתן לבצע בדיקה לתאריך אסמכתא וערך. תאריך
יש לבחור האם התאריך צריך להיות זהה, או שכפילות יכולה להיות גם בטווח 

 החודש, או באותה שנת כספים.
 

 .2ובאסמכתא  1ניתן לבדוק כפילות באסמכתא  אסמכתא
יש לבחור האם כפילות היא רק כאשר כל האסמכתא זהה או שמספיק מספר 

 ספרות.  4ספרות אחרונות לבחירתכם. ברירת המחדל כיום היא 
אם אתם מקפידים לרשום את כל מספר המסמך וללא טעויות הקלדה אזי ניתן 

 לבחור את האפשרות הראשונה.
 

 .ניתן לבדוק כפילות בסכום ומט"ח סכום
יש לבחור האם התוכנה תוודא שהסכומים רשומים באופן מדויק כולל ספרות לאחר 

 הנקודה או תבצע עיגול ליחידות / עשרות.
 

 .הפעלהע הבדיקה בוחרים באפשרות וצילב

 .שמירהלשמור את ההגדרות לטובת שימוש עתידי בוחרים בכפתור  מעוניינים אם 

 
 בדיקת הכפילות.בחלון זה קובעים את שם ההגדרה עבור 

 .שליפהע"י בחירה בכפתור  כפילות מתקדמתאם כבר נשמרו ברירות מחדל ניתן להציג אותן בחלון 

 

 בצד שמאל של החלון יופיעו ברירות המחדל שנשמרו.

 

 כיצד ניתן לקבוע ברירת מחדל לבדיקת כפילות שתתבצע בכל פעם שסוגרים מנה? •

הגדרות < הגדרות חברה < לאחר ששומרים ברירות מחדל לכפילות מתקדמת, בוחרים בתפריט 

 .הפעלת בדיקת כפילות לפני קליטת מנהמסמנים את הסעיף:  הגדרות כלליות המשך

 

ובוחרים  הגדרת כפילות מתקדמתבחלון סוג הכפילות מסמנים את האפשרות:  +ובוחרים בכפתור ה

 את ההגדרה הרצויה.
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 לומיםתש

 פיצול שק ידני

בחירה בכפתור זה מאפשרת לחלק את . פיצוללשק ידני נוסף בתחתית המסך מצד שמאל כפתור 

 הכפתור פעיל לאחר שנרשם סכום השק. התשלום למספר תשלומים על פי בחירת משתמש. 

 

 

 

  השקים. ריכוזתציג את חלון  זהבחירה בכפתור 

 

 )שיטת העבודה היא בדומה לפיצול בקבלת שקים מלקוח(. פיצוללביצוע הפיצול בוחרים בכפתור 

 כעת ניתן לבחור את שיטת הפיצול: 

 

 בוחרים את מספר התשלומים והסכום יתחלק שווה בשווה. שווה בשווה:
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בשיטה זו כותבים סכום ותאריך פרעון במספר תשלומים כרצונכם, עד שמגיעים לסכום  פיצול ידני:

 המלא של התשלום.

הפיצול יתבצע על פי קוד פיצול התשלומים שנקבע לספק בכרטיס החשבון יצול תשלומים: לפי קוד פ

 בחירת קוד תשלום(. –)פעולות נוספות < תשלומים, אשראי ואובליגו < תנאי תשלום 

אם לספק לא הוגדר קוד פיצול תשלומים תופיע ההודעה: לספק לא הוגדר קוד פיצול תשלומים, האם 

לספק? אם בוחרים כן ניתן להגדיר קוד פיצול תשלומים והתוכנה תעדכן את להגדיר קוד תשלומים 

 הקוד בכרטיס החשבון של הספק. מחלון זה ניתן גם לעבור להקמת קוד פיצול תשלומים חדש.

 .הפקהלהמשך יש לבחור בכפתור 

 התחרטתם? צאו מחלון הפיצול והתוכנה תשאל האם לבטל את תנועות הפיצול ולחזור לדף הראשי.

 .פעולות נוספות < ביטול הפיצולדרך נוספת, בחלון זה בחרו 

 

 

 

 

 

 התאמות וניתוח כרטיסים

 התאמת בנק ידנית / ניתוח כרטיסים ידני

, 4, אסמכתא 5, תאריך 4נוספו השדות: תאריך  בהתאמות הפרש לסגירת יומן תנועתלחלון 

 .5אסמכתא 

, 5, תאריך 4כרטיסים נוספו השדות: תאריך ובניתוח  -לחלון הגיליון הדינמי בהתאמת בנק ידנית

 .5, אסמכתא 4אסמכתא 

 

  



 

 52מתוך  20עמוד 

 

 -חיפוש חשבונות ופריטים

 השלמה אוטומטית

 .השלמה אוטומטיתלחלון חיפוש חשבונות וחיפוש פריטים נוספה האפשרות 

כאשר אפשרות זו מסומנת ומתחילים לרשום ערך לחיפוש, מופיעות אוטומטית הרשומות המתאימות 

 לערך. לכן, כפתור חיפוש, שבו בוחרים בדר"כ לאחר רישום הערך, לא מופיע במסך. 

 

אם מעונינים שההשלמה האוטומטית תופיע באופן קבוע בחלון החיפוש, יש להגדיר סעיף זה כברירת 

 מחדל. 

 –הגדרות כלליות . בלשונית הגדרות < הגדרות חברהרת ברירת מחדל בוחרים בתפריט להגד

השלמה אוטומטית בחיפוש חשבונות / . מסמנים את הסעיפים הרלוונטיים: חשבונות/פריטים

 פריטים.
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 מעבר לדפדוף בתוצאות החיפוש

 .בתוצאות החיפושמעבר לדפדוף לחלון חיפוש חשבונות וחיפוש פריטים נוספה האפשרות 

 אפשרות זו פעילה בחיפוש המתבצע מתוך חלון חשבונות )הנהלת חשבונות  < חשבונות( 

וכרטיסי פריט )פריטים < כרטיסי פריט(. 

 

כאשר בוחרים בכפתור זה, התוכנה מציגה את כל הרשומות שנמצאו בחלון החיפוש בתצוגת דפדוף 

המסך כפתורי חצים בעזרתם ניתן לדפדף בין . בחלק העליון של קבוצת חשבונות לפי חתךלפי 

 החשבונות.
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 -מסמכיםתפריט  

 יצירת חתימה דיגיטלית לחברה 

  ללקוחות המנויים על שירות זה., ניתן לייצר חתימה דיגיטלית לכל חברה

 להסבר מלא על אופן יצירת החתימה, נא הקליקו על הקישור הבא: 

erp.co.il/files/general/DigSignHerp2022.pdf-https://downloads.h 

 

 הפקת חשבונית בסכום אפס

ניתן להפיק חשבונית מס וחשבונית זיכוי בסכום אפס. לדוגמה: סגירת תעודת משלוח או החזרה ללא 

 ב. חיו

 

 הצגת דוא"ל וטלפון במסמכים

בחלק העליון של המסך המציג את פרטי החשבון מוצגים מעתה גם כתובת הדוא"ל מכרטיס החשבון 

תווים(  250איש הקשר ומספר הטלפון מהחשבון. ניתן לשנות או להוסיף כתובות דוא"ל )עד  /

 דוא"ל שנוספו.והתוכנה תשלח, במסמכים המודפסים לדוא"ל, את המסמך גם לכתובות ה

 

 

 ביטול מסמך

נוספה אפשרות לבטל בקלות מסמכים שהופקו. לביטול מסמך, נכנסים למסמכים ובוחרים בכפתור 

. מאתרים את המסמך הרצוי. בחלק התחתון של המסך, במסמכי מכירות ורכש, יופיע קבועקובץ 

 .ביטול מסמךכעת כפתור 

 

 לחיצה על כפתור זה תציג את החלון הבא:

 

https://downloads.h-erp.co.il/files/general/DigSignHerp2022.pdf
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בחלק העליון של המסמך יופיע שם המסמך הרלוונטי להפקה בעת בחירה בביטול, ניתן ללחוץ על 

שם המסמך ולראות אפשרויות נוספות למסמכים, לדוגמה: ביטול חשבונית מס ניתן לבצע ע"י הפקת 

 חן זיכוי או חן זיכוי סוכן.

עוניינים שמחיר הפריט כאשר המחיר של הפריט הוא במט"ח ומ ,שליפת שערים מחדש ניתן לבחור

 בשקלים יהיה מותאם לשער הנוכחי.

: מסמנים סעיף זה אם המסמך הופק על סמך מסמך אחר, ומעוניינים  לפתוח פתיחת מסמך בסיס

את מסמך הבסיס בכדי לסגור אותו ע"י מסמך חדש. לדוגמה: חשבונית ריכוז שהופקה כנגד תעודות 

כל תעודות המשלוח שהחשבונית סגרה ולהפיק משלוח, ניתן באמצעות כפתור זה לפתוח את 

 חשבונית ריכוז חדשה.

ניתן להגדיר ברירת מחדל של פתיחת מסמכי בסיס בעת ביטול מסמכים. לשם כך יש לסמן את 

הגדרות < הגדרות חברה < הגדרות מלאי < , במסך פתיחת מסמכי בסיס בביטול מסמךהסעיף 

 .הגדרות כלליות

 .אישורלביטול המסמך בוחרים בכפתור 

 

 ביטול חשבונית מס ריכוז

לתשומת לבכם, לצורך ביטול חשבונית ריכוז יש להיכנס לאחד המסמכים בתוכנה לבחירתכם, לבחור 

)אפשרות זו פעילה רק בגרסה  חשבונית מס ריכוזלבחור  חתך מסמכיםובכפתור  קובץ קבוע

2022.) 

 

בוחרים מרשימת המסמכים:  סוג מסמךגי המסמכים, בסעיף דרך נוספת, נכנסים לאחד מסו

)אפשרות זו פעילה בכל גרסאות  קובץ קבועולאחר מכן בוחרים בכפתור  חשבונית מס ריכוז

 חשבשבת(.
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 חתך מסמכים –הדפסת העתקים משוחזרים ברצף 

. כמו כן מסמךבסה"כ , 2אסמכתא , תאריך נוסף, תאריך ערךהבאים:  נוספו השדותלחתך המסמכים 

 נוספה אפשרות להגביל את החתך למשתמש מסוים או לכלל המשתמשים. 

 

 אחד PDF -איחוד כל המסמכים ל

ובוחרים הפקה לדוא"ל, לאחר שתסמנו את  ברצף משוחזרים העתקים הדפסתכאשר מפיקים 

איחוד כל המסמכים , יופיע תת סעיף חדש: שליחת כל המסמכים לאותו חשבון במייל אחדהסעיף 

 במקרה זה התוכנה תייצר את כל המסמכים שנכללו בחתך בקובץ אחד. . אחד PDF -ל

וח ולט נא תשומת לבכם: היות וחלק מתיבות המייל מוגבלות בנפחן אנא הגבילו חתך רלוונטי

 התוכנה תשלח במייל קובץ אחד בשם: תאריכים, אסמכתאות ועוד. 

.pdf חשבשבת מפתח חשבון בH-ERP HashDocMerge 

 

 HashDocMerge30001.pdfלדוגמה: 

 

 

 הפקת לדוא"ל במסמכי תעודות משלוח והחזרה

בכל המסמכים מסוג: תעודת משלוח והחזרה במסמכי  הפקה לדוא"ללנוחותכם, נוסף כפתור 

 המכירה והרכש, לרבות: מסמכי סוכן, מסמכי יבוא ומסמכי יצוא. 

 

 Excel לתוכנת  מסמך יצוא

 .Excelלתוכנת  H-ERP מחשבשבת זמני במאגר ומסמכים שהופקו מסמכים לייצא ניתן

 Excelל קובץ < יצוא בתפריט למסך מסמך בתצוגת לבחור יש המסמך ליצוא

 
 ?למסך מסמך מציגים כיצד

 .מסך: ל הדפסה>  אחר בפורמט משוחזר העתק הדפסת>  נוספות פעולות: שהופק מסמך
 .מסך: ל הדפסה>  טיוטה הדפסת>  נוספות פעולות: בזמני מסמך

 

 שדות נוספים במסמכים 

כידוע, בחשבשבת ניתן להגדיר לכרטיסי הפריטים שדות נוספים מסוג תאריך, הערה וסכום. לכל 

שדה נוסף ניתן לקבוע שם ייחודי. שדות אלו נמצאים בשימוש גם במסמכים וניתן לשלוף אותם 

בתצוגת המסמך ובהדפסה. החל מהגרסה הנוכחית השדות הנוספים מופיעים במסמכים בשם 

 רת שמות לשדות. שנקבע עבורם בהגד

השדות: מידות באינצ'ים, צבע המוצר, מספר תעודת ליון הדינמי, ילהלן דוגמה של רשימת השדות בג

 אחריות, הם כולם שדות נוספים שהגדרנו כדוגמה עבור פריטים בתוכנה.
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  כים גם במקומות הבאים:השמות המפורטים של השדות הנוספים מופיעים במסמ

  .נתונים נוספיםלשונית ו וספיםנתוני שורה נלשוניות  .1

 שורות המסמך. – מסמכי בסיסלשונית  .2
 .שינוי הזמנה / הצעת מחיר .3

 ליון הדינמי מציג מעתה את שם סוג הפריט: רגיל, טבוע, אצווה, מונה וכו'.יבג סוג פריטהשדה 

 

 סריקה במסמכים נוספים 

 למסמכים רבים נוסף כפתור סריקה לטובת צירוף קובץ סרוק. 

 מסרגל הכלים. הנה"חבוחרים בכפתור  בקבלהלסריקת מסמך 

 .נתונים נוספיםשל מערכת שירות בוחרים בלשונית  בכרטיס עבודהלסריקת מסמך 

 

 רשימה )רשימת מסמכים במאגר זמני(

השדות  נוספה אפשרות לבחור גם אתשל רשימת המסמכים במאגר זמני  ן הדינמיוהגלילסרגל 

 ., עיר )כול מיקוד(סניף, תאריך נוסףערך, תאריך : שם משתמש, הבאים

 הגדרת חתך

. בחירה בכפתור זה מאפשרת הגדרת חתךלחלון רשימת המסמכים במאגר זמני נוסף כפתור 

 להגדיר חתך שיציג רק חלק מהמסמכים במאגר זמני.

 הסעיף הראשון בחלון זה, מפתח חשבון, מיועד למקרים בהם רוצים להגביל את החתך לחשבון בודד.

 .-עד -במקרה זה אין צורך להגביל בחתך מ
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כמו כן ניתן לקבוע האם החתך שיוצג יהיה של מסמכים של המשתמש הנוכחי בלבד או של כל 

 המשתמשים, זאת כמובן בהתאם להרשאות המשתמשים.
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 קובץ קבוע / דפדוף

נוספו  דפדוףאו לשונית  קובץ קבועהמוצג בעת בחירה בכפתור  הגדרת חתך מסמכיםבחלון 

 השיפורים הבאים:

 
 

 סעיף זה מיועד למקרה בו מעונינים לדפדף במסמכים של חשבון בודד. מפתח חשבון: 

 .-עד-במקרה זה מציינים את המפתח בסעיף הראשון בחלון זה במקום להגביל מפתח חשבון מ

 

על פי קוד  ניתן מעתה לאתר מסמכיםחיפוש לפי קוד תמחיר מכותרת המסמך / מתנועות המסמך: 

 התמחיר ואף לקבוע האם החיפוש יתבצע מכותרת המסמך או מתנועת הפריט במסמך.

מסמנים סעיף זה אם מעונינים לדפדף בכל המסמכים ללא יוצא מין הכלל. במקרה זה  כל המסמכים:

התוכנה מתעלמת מסוג המסמך הנוכחי ומאפשרת לדפדף בכל המסמכים בהתאם לחתך שנקבע. 

 . 30002מכים שהופקו ללקוח לדוגמה: כל המס

 מסמנים סעיף זה אם מעונינים לבחור את סוגי המסמכים בהם יתבצע הדפדוף. חתך מסמכים:

 התוכנה תציג את רשימת כל המסמכים. יש לסמן את המסמכים הרצויים.
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 סגירת מסמך

מתוך נוספה אפשרות לסגור מסמך מתוך מסמך הבסיס שהופק. לדוגמה: מפיקים תעודת משלוח 

 הזמנה שהופקה. מפיקים חשבונית זיכוי מתוך חשבונית מס שהופקה.

 

 כיצד מבצעים סגירת מסמך?

 ומאתרים את המסמך הרצוי. קובץ קובעבוחרים בכפתור 

 .סגירת מסמךיופיע כעת כפתור  התחתון של המסךבצד 

 

 

בחלון זה תציג הקלקה על שם המסמך המוצג  סגירת מסמך ע"י.בחירה בכפתור זה תציג את חלון 

 את רשימת מסמכי האב )המסמך הסוגר( שניתן להפיק. בוחרים את המסמך הרצוי. 

 

 
 

 בדוגמה הנוכחית נפיק חשבונית מס זיכוי כנגד חשבונית מס. 

 במסמכים שבהם מחירי הפריטים במט"ח, ניתן לבחור האם התוכנה תשלוף שערים לתאריך הנוכחי.

דש בסוג המסמך שבחרתם להפיק. הממסך יכלול את כל תפתח מסמך ח אישורבחירה בכפתור 

 הפריטים שהופיעו במסמך הבסיס. ניתן כעת לערוך את השינויים הנדרשים ולהפיק את המסמך.

 

אם בעת הפקת מסמך על מסמך הבסיס תבחרו להקטין את הכמויות במסמך האב, או לא לכלול את 

 סגירת הכמות במסמך הבסיס. כל הפריטים, ניתן יהיה לשוב ולהפיק מסמכי אב עד ל

לאחר שמסמך הבסיס נסגר, לא ניתן לשוב ולבצע סגירת מסמך. אם מנסים בכל זאת לבחור בכפתור 

 .אין יתרת פתוחיםסגירת מסמך תופיע הודעה: 
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 חשבונית ריכוז

 הפקת חשבונית בסכום אפס

ללא חיוב. סימון אפשרות  חשבונית ריכוז בסכום אפס. לדוגמה, סגירת תעודות משלוחגם ניתן להפיק 

 .פרטים נוספיםכפתור זו מתבצע ב

)הסבר ניתן למצוא בסוף  מסמכים הדפסת<  חברה בהגדרותניתן לקבוע סעיף זה כברירת מחדל 

 . של חן ריכוז פורמט ההדפסהברירת מחדל עבור כמו גם בחירת  ,מסמך זה(

 

ג תנועה שבו חשבון ההכנסות הוא להפקת חשבונית ריכוז נוספה האפשרות להפיק חשבונית עם סו

 .הכנסות פטורות שאינן מדווחות למעמ ופטורות ממקדמותמסוג: 

 

 רשתות שיווק

 ניתן מעתה להפיק מסמכי רשתות שיווק ברשת, ממספר עמדות במקביל.

 . מספר סניף ברשת השיווקלפורמט הדפסה של רשתות שיווק נוספה אפשרות להוסיף את השדה 

 

 התאמת פורמט הדפסה לחשבון   -שירות  –חשבונית מס ריכוז 

 מסמך: החשבון פורמט הדפסה לסוג כרטיס נוספה אפשרות להתאים לכל 

פעולות נוספות < באמצעות תפריט  חשבונותהפעולה מתבצעת במסך . שירות- ריכוזמס חשבונית 

 פורמט הדפסה למסמכים.
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 שליחה לדוא"ל  -מסמכי יבוא/יצוא 

 במסמכי יבוא יצוא הנשלחים בדוא"ל יופיע מעתה שם החברה בלועזית, בנושא המייל ובגוף המייל

 זאת בהנחה, שלא נבחרה שליפה של טקסט קבוע אחר בהגדרות.

 

 

 +העברה בין מחסנים / העברה בין מחסנים סוכן / הזמנה למחסן

 בדיקה פיננסית של לקוחות בסיכון 

. למחסן הזמנהו העברה בין מחסניםנוספה בדיקת פיננסית של לקוחות בסיכון גם במסמכים: 

המערכת מציגה מעין רמזור המקרין על המסך את מצב הנבדק בהתאם למספר העוסק מורשה / 

 וכרוכה בעלות חודשית. BDIמופעלת בשילוב מידע מחברת  H-Protectח.פ. של העסק. מערכת 

 מחיקת מסמכים בזמני

 .מחיקת כל המסמכים ללא פריטים בזמנילמסך רשימת מסמכים במאגר זמני נוספה האפשרות: 

 בחירה באפשרות זו תמחק את כל המסמכים שבהם לא נרשמו שורות פריטים.

 

 הפקת מסמכים ממאגר זמני בהעברה בין מחסנים / הזמנה למחסן

 העברה בין מחסניםכים: ניתן מעתה להפיק ברצף מסמכים שנשארו במאגר זמני מסוגי המסמ

פעולות נוספות < עלת האפשרות מתבצעת מתוך המסמך הרלוונטי מתפריט הפ .למחסן הזמנהו

 .פעולות מיוחדות < הפקת מסמכים מטיוטה

 

 תפריט הקליק הימני 

 לתפריט הקליק הימני נוספו האפשרויות הבאות: 

 היתרה במחסן שאליו הסחורה מועברת – יתרה במחסן התנועה

 היתרה במחסן שממנו הסחורה מועברת – במחסן המקור יתרה

. בוחרים באפשרות זו בכדי הזמנה למחסןאפשרות זו רלוונטית רק במסמך  – ביטול יתרה לאספקה

 לאפס את יתרת הפתוחים של הפריט הנוכחי ולא לאפשר סגירה שלו על ידי מסמך אחר.

 

 תפריט פעולות נוספות

 .הדפסות, מחירוניםמהסעיפים תחת הקטגוריות החדשות:  התפריט עוצב מחדש ורוכזו בו חלק

 למחירונים נוספו האפשרויות: 

 שליפת מחיר לפריט הנוכחי – שליפת מחיר

 שליפת מחיר מחדש לכל השורות המופיעות במסמך. – שליפת מחיר לכל שורות המסמך

או העברה במקרים שבהם הזמנה למחסן  – צפייה במסמך אב לשורהצפיה במסמכים קשורים < 

בין מחסנים נסגרים על ידי מספר העברות בין מחסנים, התוכנה מציגה חלון ובו רשימת כל המסמכים 

 שסגרו את מסמך הבסיס. 
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לצפייה במסמך הרלוונטי בלשונית דפדוף, יש להציב את הסמן בטור מספר של השורה הרצויה 

 .צפייהולבחור מתפריט הקליק הימני < 

 פרטי מסמך 

 בו ניתן לעדכן את מספר המחסן שממנו הפריטים מועברים. מחסןללשונית זו נוסף השדה 

. בחירה בכפתור זה תעדכן עדכון שדותלשדות תאריך ערך, תאריך נוסף, מחסן וסוכן נוסף כפתור 

 את הערך שרשום בשדה בכל השורות במסמך.

 

 עדכון בעקבות ספירה

נוסף שם המשתמש שהפיק את המסמך  בעקבות ספירהעדכון לדפדוף בקובץ קבוע של המסמך 

 )מופיע בצד ימין למטה של המסך(.

 

 

 +קבלה

 

 תאריך נוסף

 . ניתן להציג שדה זה בגליון הדינמי של קבלת שקים.תאריך נוסףנוסף השדה  קבלת שקיםלמסמך 

 

 ביטול קבלה

. בשלמותהניתן מעתה לבטל בקלות קבלה שהופקה בטעות, זאת בתנאי שניתן לבטל את הקבלה 

שקים ושק אחד הופקד  3כלומר, כל אמצעי התשלום טרם הופקדו. לדוגמה: אם הופקה קבלה בגין 

 לבנק לא ניתן לבטל את הקבלה בדרך זו. 

 ביטול קבלה מבצעים באופן הבא:

 .קובץ קבועלים / מט"ח ובוחרים בכפתור נכנסים לסוג הקבלה הרצויה: שק

 מאתרים את הקבלה הרצויה.

 .ביטול קבלהבצד שמאל של המסך יופיע כעת כפתור 

 

 : ביטול קבלהבחירה בכפתור זה תציג את החלון 
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שהתוכנה תצור התאמה בכרטיס  מסמנים סעיף זה אם מעונינים התאמה בין הביטול לקבלה?

 החשבון של הלקוח בין תנועת הקבלה לביטול הקבלה )הוצאה מקופה(.

 

אם הקבלה הופקה כנגד חשבונית מס ונרשמה התאמה בכרטיס הלקוח בין החשבונית לקבלה, 

 ההתאמה המקורית תיפתח והתוכנה תבצע סגירה של הקבלה מול ביטול הקבלה. 

 קבלה ולבצע סגירה של חשבונית המס הפתוחה.  כך ניתן יהיה לשוב ולהפיק

. בסעיף זה קובעים את מספר 1התוכנה מחייבת הפקה מינימלית של עותק  מספר עותקים:

 העותקים שיודפסו. 

 

 בחירה בסעיף כן תבטל את הקבלה.  האם לבטל את הקבלה?כעת תופיע הודעה: 

 

 כנגד הקבלה.  ופההוצאה מהקבעת הפקת ביטול קבלה התוכנה מפיקה את המסמך 

 .מסמך מבוטלבקבלה שבוטלה יופיע על גבי המסך הטקסט: 

 

 

 כיצד נרשמת פקודת היומן של ביטול הקבלה במערכת הנהלת החשבונות?

 3אסמכתא  2אסמכתא  אסמכתא  פרטים חן זכות חן חובה

כרטיס הקופה  לקוח
 הרלוונטי

ביטול על סמך 
 XXקבלה 

 
XX –  מייצג את

 מספר הקבלה

מספר 
ההוצאה 
 מהקופה

מספר הקבלה 
 המבוטלת

 מספר השק / 
ספרות של  4

כרטיס 
 האשראי*

, 2ספרות אחרונות של כרטיס האשראי ירשמו באסמכתא  4 -* עסקים שהגדירו בהגדרות קופה ש

 .3ומספר הקבלה המבוטלת תירשם באסמכתא  2הספרות באסמכתא  4בעת ביטול קבלה ירשמו 
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 פקוחתך לדפדוף בקבלות שהו

 בדפדוף בקבלות שהופקו באמצעות כפתור קובץ קבוע נוספו השיפורים הבאים:

: מסמנים סעיף זה אם מעונינים לדפדף בעסקאות קבלות עם עסקאות אשראי ששודרו למסוף

 שנעשו במסוף אשראי מסוים.

 ניתן לסמן סעיף זה בכדי לדפדף בקבלות שבוטלו. קבלות מבוטלות:

 

 

 

 בקבלה מספר עותקים אפס

, הן בתפריט הגדרות מלאי < הדפסת 0 –ניתן מעתה להגדיר במספר עותקים להפקת קבלה 

 מסמכים והן בעת הפקת קבלה מסוימת. 

 

 תקבולים באשראי –שב"א 

 רישום אסמכתאות בפקודת יומן 

 , H-ERPעל מנת להקל עליכם לבצע התאמת כרטיסי אשראי בחשבשבת 

 בפקודת היומן 5תווים( נרשם באסמכתא  8לשבא )מספר האסמכתא המלא של השידור 

 התווים המועברים אליכם גם מהבנקים. 7נרשמים  1ובאסמכתא 

 

 EMVקרדיט גארד 

 עבור עסקאות טלפוניות. EMVבמהדורה זו גרסת קרדיט גארד כוללת תקן 
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 סגירה על בסיס מזומן בקבלה לפי מסמכים

ת כנגד חן עסקה, יכולים בקבלת שקים ואשראי לבצע עסקים שעובדים על בסיס מזומן ומפיקים קבלו

כאשר מפיקים קבלת שקים או פעילה מעתה סגירות של חשבוניות עסקה לפי מסמכים. אפשרות זו 

 אשראי.

 
 

 עם בחירה בהפקת הקבלה יופיע חלון חתך מסמכי בסיס

 

 החלון הבא:. כעת יופיע המשך עם סגירותלביצוע הסגירה והצגת המסמכים בוחרים בסעיף 

 

כך המשתמש בוחר את המסמכים שיסגרו ומה הסכום לסגירה , סימון מסמכים לסגירהניתן לבחור 

 לכל מסמך. 
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 +מחולל מסמכים

 במקרה של ערך זהה לשורה הקודמת להציג ריק

במסמך.  לא יופיעשחוזר על עצמו בכל שורה נים שערך שדה מסוים ימסמנים סעיף זה אם מעוני

 סעיף זה רלוונטי כמובן רק אם הערך בשורה זהה לשורה הקודמת.

  .זה מופיע במאפיינים של השדה סעיף

 

 

 שימוש בבר קוד מובנה

ניתן להגדיר כל שדה בפורמט ההדפסה בגופן בר קוד פנימי המוגדר בתוכנה וללא צורך ביבוא 

 פונטים מיוחדים.

תאימות <  מאפייניםלהגדרת שדה כשדה בר קוד, מציבים את הסמן על השדה ובוחרים בכפתור 

 .שימוש בפונט פנימי<  לברקוד

 

 צביעת שורות הפריטים במסמך

, בהצגת שורות הפריטים באמצעות צביעת שורות לסירוגיןלמחולל המסמכים נוספה אפשרות של 

 המסגרת וצבע הקווים של גבולות הטבלה.מסגרת. אפשרות זו מצטרפת לבחירת סוג 

ולבחור את המסמך  מסמכים  < מחולל מסמכיםלבחירת צבע השורות במסמך יש לבחור בתפריט 

 .< בחירת סוגי מסגרות< מראה תכנון הטורים עריכה שמעוניינים  לעצב. כעת בוחרים בסעיף 
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בכדי להגדיר צבע  ה ראשונהצבע שורמקליקים על  ,צביעת שורות לסירוגיןמסמנים את הסעיף 

 ,בוחרים צבע בכדי לבחור צבע לשורות הזוגיות. אם לאצבע שורה שניה  לשורות האי זוגיות, ובסעיף

 הרקע ישאר לבן. כעת יופיע חלון בחירת צבע:

 

 

( לבחירת Define Custom Colorsניתן לבחור באחד הצבעים מחלון זה או לבחור בהתאמה אישית )

 צבע ספציפי.

 לאחר בחירת הצבעים. בחירת סוגי מסגרותלן דוגמה למסך לה

 

 כך יראה המסמך בעת ההדפסה / הפקה לדוא"ל: 
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 -תפריט פריטים

 כרטיסי פריט

 

 לכרטיסי פריט נוספו האפשרויות הבאות:

 מחיר קניה אחרון לפני הנחות

 בשדה זה מופיע מחיר הקניה ברוטו כפי שנרשם במסמך.

 מחיר זה נוסף למחיר הקניה שמציג את המחיר נטו לאחר הנחות. 

יש לבחור את המחיר שישלף אוטומטית למסמכי הרכש. ברירת המחדל  חברה הגדרותשבשימו לב 

 , כפי שהיה עד כה. הנחה כולל נטו מחירהיא 

 סריקה  

לצורך סריקת מסמכים. התוכנה רושמת בשדה זה את  סריקהנוספה האפשרות  קובץלסעיף 

 המסלול לקובץ שנסרק.  

 שינוי

פריטים < /חשבונות כלליות הגדרותחברה <  הגדרותבסעיף זה רלוונטי עבור עסקים שבחרו 

על מנת  שינוי. מעתה יש לבחור בכפתור בעכבר הימני הקליק באמצעות קיים פריט פרטי עדכון

  .לשנות את השדות: סוג פריט, פטור ממעמ, פריט שקיל וסטטוס פריט

הכנסות פטורות שאינו עם חשבון ראשי:  חשבון הכנסות פטורותניתן מעתה להגדיר לפריט 

 .מדווחות למעמ ופטורות ממקדמות

 

 כרטיסי פריט –דפדוף מתקדם 

. בשיטה זו : דפדוף מתקדםשיטת דפדוףנוספה  פריטף בכרטיסי ולדפדבדומה, לכרטיסי החשבון גם 

שדה אחד או מספר שדות שבהם יתבצע חיפוש. בין השדות מתוך רשימת שדות בפריט, ניתן לבחור 

 בחרו יתקיים התנאי וגם כלומר, כל התנאים צריכים להתקיים.יש
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טן שווה, לכל שדה ניתן לקבוע את שיטת החיפוש, האפשרויות הן: שווה, מתחיל, מכיל, גדול שווה, ק

 . ריק, לא ריק

כמו כן ניתן לקבוע באיזה סדר מיון יוצגו כרטיסי הפריט לדפדוף: מספר סידורי, קוד מיון, מפתח פריט 

 או שם פריט. 

 ניתן לבחור האם הדפדוף יתבצע לכל הפריטים, רק בפריטים פעילים או רק בפריטים שאינם פעילים.

 

מ"ק ועלות  20כרטיסי הפריט שהנפח שלהם גדול מ  להלן דוגמה לחיפוש שבו מבקשים לאתר את כל

 שקלים. 1000האחסנה גבוהה מ 

 
 

תציג את הפריטים שעונים על התנאים טרם מעבר לדפדוף , תצוגה מקדימהבחירה בכפתור 

 בפריטים בפועל.

 

תציג את כרטיס הפריט ובצד ימין של מפתח הפריט יופיעו כפתורי החצים  המשךבחירה בכפתור 

 לדפדוף. בחלק התחתון של המסך יופיע מספר כרטיסי הפריט שענו על התנאי שנקבע.
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 שאילתות לפריט

. בחלק העליון של המסך מופיעים שדות שאילתות לפריט לתפריט פריטים נוספה אפשרות חדשה:

 לבחור שדות נוספים באמצעות כפתור הגיליון הדינמי.   רלוונטיים לפריט, ניתן

 

 את השאילתות הבאות:סעיף זה מציג לכל פריט 

 המציגה את תנועות המלאי של הפריט. לטווח תאריכים. כרטסת  :פריט כרטסת

 ת המלאי.הצגת המסמך שיצר את תנועל צפיהניתן לבחור בתפריט הקליק הימני בסעיף 

באפשרות זו מציגה את כל המחירונים המוגדרים עם המחירים הרלוונטיים לפריט, בחירה  :מחירונים

למשתמשים בעלי הרשאות רלוונטיות יופיעו גם מחירי הקניה, ערך המלאי, תמחיר יצור ומחיר יבוא 

 מועמס.

דוח המציג את המסמכים האחרונים שנרשמו לפריט. ניתן לבחור האם להציג את  :מסמכים אחרונים

חשבוניות אחרונות.  5כים או סוג מסמך מסוים ואף את מספר המסמכים שיוצגו, לדוגמה: כל המסמ

. ניתן לבחור האם יוצגו גם מסמכים במאגר , כמות ומחירסוג מסמך, אסמכתא, תאריך הדוח כולל:

 זמני. במצב כזה בטור קובץ יופיע האם המסמך הוא במאגר קבוע או זמני.

 במסמך. צפיהר בתפריט הקליק הימני ניתן לבחו

מסך זה כולל את יתרת הפריט בכל אחד מהמחסנים בהם יש לפריט יתרה. כמו כן המסך  :יתרות

 כולל את יתרת ההזמנות ויתרת הזמנות הרכש.
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 -תפריט דוחות 

סעיף זה מופיע גם בתפריט כללי <  .BKMVקבצים במבנה אחיד לתפריט דוחות נוסף הסעיף: 

 תוכניות עזר.

 . דוחות שיווק ומלאיתוקן לשם  מלאי דוחותשם התפריט 

 

 

 הדפסת לוגו

לכל הדוחות נוספה אפשרות של הדפסת לוגו. התוכנה שולפת את הגדרת הלוגו של החברה 

 הנוכחית אם הוגדר כזה במחולל המסמכים.

 

 חודשים  לפי דוח מאזן שנתי

  .נוספה אפשרות להגביל את שנת המס גם לפי חתך תאריכי ערך
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 PCN874 לקובץ מ"מע דוח

  המיסים רשות באתר הקובץ שידור

 רשות באתר הקובץ שידור, נוספה האפשרות PCN874לחלון נתוני ההפקה, המוצג בדוח מע"מ 

התוכנה מפעילה קישור המציג את חלון . לשידור קובץ יצירת. סעיף זה מוצג כאשר בוחרים המיסים

 מחייבת גישה לאינטרנט מהתחנה הנוכחית. שידור הקובץ באתר רשות המיסים. הפעלת סעיף זה
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 דוחות מע"מ מפורטים

 .דוחות מע"מ מפורטיםלתפריט דוחות הנה"ח נוסף תת סעיף חדש בשם: 

 

 דוחות חדשים: 3מוצגים בסעיף זה 

הכוללת את ,שורה( 874מקוון )מעמ דוח דוח המציג לכל  ריכוז דיווחי מעמ
 הטורים הבאים: 

ש ושנת דיווח, סך עסקאות חייבות, מזהה דוח מעמ, חוד
עסקאות פטורות, מעמ עסקאות, מעמ תשומות ומעמ 

 תשומות לנכסים.
 

 למידע מפורט נא הקליקו על הקישור הבא: 
-https://downloads.h

erp.co.il/files/reports/874RepCon.pdf 

 
 

 התנועות בדוח את הנתונים הבאיםחתך דוח המציג עבור  874 איתור תנועה בדיווח מע"מ
: חודש דיווח, שנת דיווח ומספר דוח של התנועות שדווחו

 מעמ.
 למידע מפורט נא הקליקו על הקישור הבא: 

-https://downloads.h
erp.co.il/files/reports/874RepTrn.pdf 

 
 

את כל כרטיסי החשבון, שהחשבון הראשי  כרטסת המציגה 874כרטסת לבדיקת דיווח מע"מ 
שלהם הוא: מעמ עסקאות, מעמ תשומות, מעמ תשומות 

 לנכסים.
רות להבחין בין תנועות שדווחו הכרטסת כוללת אפש

 , לבין תנועות שטרם דווחו.Pcn874בהפקת דוח מעמ מקוון 

 
למידע מפורט נא הקליקו על הקישור הבא: 

-https://downloads.h
erp.co.il/files/reports/874RepLed.pdf 
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 מחולל דוחות/אשף דוחות

 הדפסת לוגו

: מאזן בוחן, דוח יתרות מלאי וכדומה. האפשרות נוספה האפשרות להדפסת לוגו, בדוחות החשובים

, ראו צילום מסך רצ"ב. או במסך הדוח תכונותהראשון במחולל בו קובעים את מופיעה במסך 

השמירה של אשף הדוחות. 

 

 

 מחוללי דוחות חדשים 

 במחולל. כרטיסים ניתוח"ח < הנהבתפריט מופיע  – נקיםדו"ח התאמות ב

 

הציג מאפשר למחולל זה . בשקלים קבלות איתור<  קופהבתפריט מופיע  – זיכוי תשלומי אשראי

 מסמך מסוים.של רשימת זיכויים 

 

 חשבון / בכרטיסי פריטשינויים ועדכונים בכרטיסי 

ניתן אלה ים ל. באמצעות מחולבמחולל דוחות כללי תפריטמחוללים חדשים המופיעים תחת  2

 לראות איזה משתמש ערך שינויים בכרטיסי החשבון והפריט.

 

 רשימת דוחות במחולל –כללי מחולל  בתפריטמופיע  –רשימת דוחות במחולל 

ועוד.  ,ניתן לתזמוןהאם דוח זה כולל את השדות הבאים: מזהה דוח, שם הדוח, האם דוח בקליק 

 זה ניתן לתזמן בקלות דוחות במשימות מתוזמנות. באמצעות מחולל

 

 קיימיםבמחוללים שיפורים 

 טורים: 2נוספו  הפקדת אשראילמחולל 

 .סוג מסמך הפקדה -ו סוג מסמך
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 -חוזים –חיובים קבועים 

  .חוזים –חיובים קבועים כ H-ERPחשבשבת ניהול חוזים מופיע מעתה בתפריט 

 . המסמכים שופרו משמעותיתביצועי המערכת בעת יצירת 

 :הבאים סעיפיםה 2כוללת במהדורה זו את מערכת ניהול חוזים 

 הגדרות  ●

 הפקת חוזה ●

 הגדרות

המופק במערכת חיובים קבועים.  לכל סוג מסמךבסעיף חדש זה קובעים את הגדרות ברירת מחדל 

כל הסעיפים הרלוונטיים אוחדו למסך אחד לנוחות המשתמש. ניתן כמובן לשנות את ברירות המחדל 

 לחוזה ספציפי שמגדירים.

 

 הפקת חוזה

בחלון זה מגדירים ומפיקים חוזים ספציפיים לקבוצת חשבונות ופריטים, הן חוזה בודד והן חוזה 

 כולל: דוח שידורי שבא, שידור עסקאות אשראי. כמו כן הסעיף  קבוצתי.

 
 

, מבלי שצריך לצאת ממערכת חיובים לבצע שידור של עסקאות אשראי טרם הפקת חוזהכך ניתן 

 .קבועים

 

 . הזמנהלרשימת המסמכים שניתן להפיק בחיובים קבועים נוסף המסמך 

 

שמרות עם פתיחת החוזה, אין צורך בשמירה בעת פתיחת חוזה חדש, ההגדרות נ – כפתור שמירה

 .ביטולאלא אם בוחרים בכפתור 

ניתן )חשבונית מס קבלה אשראי וקבלת אשראי( במסמכים הכוללים חוזה עם תשלום באשראי 

 .מסוף אשראי שונה להגדיר לכל חוזה

 פורמט הדפסה

 לקבלת חוזים., ניתן להגדיר לכל לקוח פורמט הדפסה בסעיף חשבונות כפי שפרטנו

 יחודי. יניתן להגדיר לכל חוזה פורמט הדפסה 

 בעת הפקת טיוטה התוכנה מדפיסה את המסמך בפורמט הדפסה שהוגדר בחוזה. 

 

 טיוטות שגויות באשראי

כאשר מפיקים חוזה עם תשלום באשראי והתקבלו לחלק מהחוזים הודעות שגיאה שנשמרו כטיוטות, 

 וג עד לסיום הטיפול בטיוטות השגויות. לא ניתן יהיה להמשיך ולהפיק חוזה חדש מאותו ס

 ניתן כמובן במידת הצורך למחוק טיוטות אלו ולהפיקן מאוחר יותר שוב.
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 קבוצת חוזים

. סעיף זה מוצג קבוצת חוזיםמעבר בין חוזה ספציפי לקבוצת חוזים מבצעים ע"י סימון הסעיף 

 בלשוניות: רשימת חוזים, הגדרת חוזה וספריית הפקות קבוצתיות

 
 

 -שירות

 פריטים לא לחיוב

 ניתן לבחור ששורות לא לחיוב בסכום אפס לא יודפסו גם עבור האפשרויות הבאות: 

 לשונית עבודות חוץ  .1

 .שעות עבודה )בחלק העליון של המסך( –לשונית פרטי עבודה  .2

 

 -תפריט הגדרות

 הגדרות מלאי

 הגדרות כלליות

 שליפת מחיר קניה אחרון במסמכי רכש

 יישלף כברירת מחדל למסמכי הרכש: קניה בסעיף זה קובעים איזה מחיר 

 מחיר אחרי כל ההנחות )הנחת שורה והנחה כללית(,  מחיר נטו כולל הנחה:

 המחיר שנרשם במסמך האחרון. מחיר ברוטו:

 

 המשך –הגדרות כלליות 

 סגירת מסך בסיום עדכון קבוצת מחירים לא פעילים /פעילים

קבוצת מחירים ללא פעילים / עדכון  עדכוןבסעיף זה קובעים את ברירת המחדל עבור הסעיפים: 

 מחירים מיוחדים.  < פעולות נוספות  שבתפריטקבוצת מחירים לפעילים, 

כאשר סעיף זה לא מסומן התוכנה לא תסגור את החלון, בסיום העדכון קבוצת מחירים פעילים/לא 

 לבצע מספר עדכונים באופן רציף. פעילים. יעיל כאשר יש צורך
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 הדפסת מסמכים

 
 

 הפקת חשבוניות ריכוז בסכום אפס לאפשר

בסכום אפס. לדוגמה: הופקו רק תעודות ינים להפיק חשבונית ריכוז ימסמנים סעיף זה אם מעונ

 משלוח ללא מחירים ומעוניינים לסגור אותן. 

נוצרת חשבונית בסכום אפס, יוצג חלון מסמכים אם סעיף זה לא סומן ובעת הפקת חשבונית ריכוז 

 . חשבונית בסכום אפסן הסיבה: ישלא יופקו ותצו

 

 .אישורלהפקת מסמך בסכום אפס יש לבחור בכפתור 

 שיטת הפקה במסמכי ריכוז

 :בה יופקו חשבוניות ריכוזלשיטת ההפקה את ברירת המחדל ניתן לקבוע בסעיף זה 

בסיס, שורה אחת לכל פריט באותו מחיר, כל השורות של כל האפשרויות: שורה אחת לכל מסמך 

 מסמכי הבסיס או מסמך נפרד לכל מסמך בסיס.

 אם מעונינים לבחור רק בעת ההפקה את שיטת ההדפסה, אין צורך לסמן סעיף זה. 

 

 המשך –הדפסת מסמכים 

 
 

 הדפסת מספר ע.מ בספח השק

שקים המופקים בתוכנה את מספר העוסק מורשה מסמנים סעיף זה אם מעוניינים להדפיס על גבי 

 של מקבל התשלום.

 האם לבטל התאמות בביטול שק

לבטל את ההתאמה , H-ERPחשבשבת , בעקבות ביטול שק שהופק בניםימסמנים סעיף זה אם מעוני

 .שבוטלבין חשבונית הספק לתשלום 

 

 מחיצת יעד לשמירת קבצי מס"ב

 מחיצת יעד שבה ישמר קובץ השידור למס"ב.ינים לקבוע ימסמנים סעיף זה אם מעונ
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  הדפסת העתקי מסמכי בסיס בחשבונית ריכוז

ניתן מעתה לקבוע שברירת המחדל של הפקת חשבונית ריכוז תכלול הדפסה של העתקי מסמכי 

 לבטל את ברירת המחדל בעת הפקת חשבונית הריכוז בפועל. ן תהבסיס. ני

 

 הגדרות קופה

 כללי -הגדרות קופה 

 תאריך נוסף מפרטי השק בפקודת היומן רישום

אפשרות לרשום תאריך נוסף לכל שורת שק. מסמנים סעיף זה אם מעוניינים לקבלת שקים נוספה 

לקבוע כברירת מחדל שכאשר רושמים בקבלת שקים תאריך נוסף בשורת השק, הערך יועתק גם 

 לשדה תאריך נוסף בפקודת היומן.

 אשראי  –הגדרות קופה 

. עסקים שכבר עובדים עם שינוי, עבר באשראי תקבולים מערכת משתמשי ור, עבקופה הגדרות מסך

 המערכת לא צריכים לבצע שינוי בהגדרת קופות אשראי או חברות סליקה. 

 
 

 כרטיסי חשבון קופות אשראי

בסעיף זה מגדירים את כרטיסי החשבון של קופות האשראי בשקלים ומט"ח של החברות המנפיקות 

 . יש להגדיר את החברות הרלוונטיות עבורכם.MAX ,Finitioneכרטיסי אשראי: כאל, ישראכרט, 

 חברות סליקהכרטיסי חשבון 

סלקות ע"י כאל, בסעיף זה רושמים את כרטיסי החשבון של הבנקים המוגדרים עבור עסקאות שנ

 קרדקום וטרנזילה. יש להגדיר את החברות הרלוונטיות עבורכם., MAX ,Finitioneישראכרט, 

 

 הסעיפים הבאים רלוונטיים לקבלת תשלום באשראי עבור שבא, קרדיט גארד ועסקאות ידניות:

 זיכוי ע"ס עסקת מקור –ברירת מחדל 

ה באשראי תתבצע על סמך עסקת המקור מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שזיכוי לעסקה שנרשמ

כולל פרטי האשראי שנרשמו בה. בנוסף, ניתן להגדיר ברמת המשתמש האם פרטי האשראי ישלפו 

 מהקבלה המקורית או שהמשתמש יוכל לבחור פרטי אשראי שונים.

 בחירת שיטות תשלום/עדכון מועדי זיכוי 

 תשלומים ועדכון מועדי זיכוי.כפתורים: בחירת שיטות  2 -סעיפים אלו הופרדו ל
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 משתמשים

 המשך –הרשאות כלליות 

 תתי סעיפים שיש לבחור אחד מהם: 2לסעיף ביצוע עסקאות זיכוי נוספו 

 לזכות כרטיס האשראי של עסקת החובה או כל כרטיס אחר

. על פי כרטיס האשראי בו יכויזהמשתמש יוכל לבחור באיזה כרטיס אשראי יתבצע הבמקרה זה 

  ע התשלום המקורי או אחר.התבצ

 לזכות כרטיס האשראי של עסקת החובה בלבד )למעט עסקאות מקורא הכרטיסים(

במקרה זה הזיכוי יתבצע על פי כרטיס האשראי בו התבצע התשלום המקורי, למעט עסקה 

 שמתבצעת ע"י קורא כרטיסים. 

 ביטול כל הרשאות המשתמש

. אפשרות זו ביטול כל הרשאות המשתמששרות לתפריט פעולות נוספות למשתמשים נוספה האפ

 מקרים: 2 -נועדה לסייע ב

 ביטול הרשאות למשתמש לרבות הרשאות לאינדקסים, מסמכים ודוחות.  .1
 בהקמת משתמש חדש התוכנה מסמנת את כל האפשרויות למעט הגדרת משתמשים.  .2

 באופן זה ניתן לסמן ספציפית את ההרשאות הרלוונטיות למשתמש הנוכחי.

 

 חיפוש משתמש

, כאשר מתחילים פעולות נוספות < חיפוש משתמשבחיפוש משתמש המתבצע מתוך תפריט 

 לרשום את שם המשתמש מוצגות מיד תוצאות החיפוש.

 

 

 

 למסמכים הגדרת תבנית דוא"ל

, תבנית הכוללת נוסח קבוע של ERP-Hחשבשבת שנשלח דיגיטלית מ מסמךסוג לכל ניתן להגדיר 

 הודעת דוא"ל.

 

תבנית מאפשרת לכם להכין נוסח קבוע הכולל שורת נושא לדוא"ל ואף את תוכן הדוא"ל ולשבץ ה

שם לקוח, מספר המסמך שנשלח, סכום המסמך,  בטקסט שדות מתוך המסמך שנשלח, לדוגמה:

 . H-ERPחשבשבת תאריך פרעון ועוד. בעת שליחת הדוא"ל טקסט זה יצטרף למסמך שהופק ב

 ות לכל החברות ולכל המשתמשים.התבניות המוגדרות משותפ
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 בעת הפקת הזמנה דיגיטלית עם תבנית:   H-ERPחשבשבת להלן דוגמת דוא"ל שנשלחה מ

 

 

 הגדרות < הגדרת תבנית דוא"ל למסמכים. הגדרת התבנית מתבצעת מתפריט 

להסבר מלא כיצד מגדירים תבנית ומשתמשים בה בעת הפקת המסמך בפועל, נא הקליקו על 

 erp.co.il/files/general/EmailFormat.pdf-https://downloads.hהקישור הבא: 

  

https://downloads.h-erp.co.il/files/general/EmailFormat.pdf
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 H-Protectמערכת 

 H-Protect -לופירוט  הגדרות מסמכים

, מערכת H-ERPחשבשבת של  H-protectסעיף זה מיועד ללקוחות שעושים שימוש במערכת 

 . BDIלבדיקה פיננסית של הלקוחות שלכם בשיתוף חברת 

 בסעיף זה קובעים עבור אילו מסמכי שיווק ורכש תתבצע בדיקה של מצב הלקוח לפני ההפקה. 

 -ניתן לבחור האם תתבצע בדיקה בלבד )תוצאת הבדיקה תוצג באמצעות "רמזור"(, או שבנוסף ל

 "רמזור" ייפתח חלון התראה לפני הפקה. 

 

ניתן לבחור עבור כל מסמך מכירה / רכש האם תתבצע בדיקה בלבד  או גם בדיקה וגם התראה לפני 

 הפקה.

 

 מספר האסמכתאהתוכנה תציג רמזור של מצב הלקוח לצד  – בדיקה

 כאשר לא מסמנים בדיקה, הרמזור לא מופיע כלל.

 

 ניתן לסמן אפשרות זו רק אם הסעיף בדיקה סומן.  – התראה לפני הפקה
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  :בעת הפקת המסמך כאשר הלקוח אינו עומד בבדיקה תופיע ההודעה הבאה

 להפקת המסמך יש לבחור בכפתור כן.

 

עדכון בכל או מחיקת הסימון מכל המסמכים, בוחרים בכפתור בחלון ההגדרות לסימון כל המסמכים 

 להצגת החלון הבא: רשימת המסמכים

 

 .הפעלהבוחרים בסעיף זה את הפעולה הרצויה ובוחרים בכפתור 

 

 פירוט מצב העסק

. להצגת הפירוט יש להקליק על סימן החיווי המופיע BDIנוספה אפשרות להצגת פירוט מתוך מערכת 

 במסמך.

 

 יופיע הפירוט הרלוונטי למצב העסק עבורו מבצעים את הבדיקה:כעת 

 


