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1

הקדמה

חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא רשומות את .FM
על מנת למצוא את הדרך בסביבת הSAP
ניתן להיעזר במדריך הניווט.
בחוברת מספר חלקים ,כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט
התהליך כפי שמתבצע טכנית במערכת הטכניון.

"

הערה !

 .1הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר ,אך היא מיועדת לכולם .השימוש בלשון זו ,נעשה מטעמי נוחות
בלבד!

 1.1סמלים מוסכמים בחוברת
לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:
 .1תפריטים מופיעים בגופן מודגש .לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט
בגופן מודגש ואחריו  Õהמציין את המעבר לתפריט הבא.
 .2טרנזקציה )קוד פעולה( תופיע בסוגריים ,בסוף מסלול התפריטים.
 .3לחצנים מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
 .4כותרת פרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
 .5כותרת סעיף בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת ,אך קטן מכותרת פרק ,והיא
כוללת את מספר הפרק.
 .6סטאטוס שדה

לשדה במסך  3מצבי הזנה:

•

חובה:

יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.

•

רשות:

אפשרי להזין שדה זה ,אך אינו מעכב את המשך התהליך.
מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך
הנתונים בשלב מאוחר יותר.

•

אוטומטי :שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת.
לא להזנת המשתמש.

תאריך עדכון אחרון
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 .7חלקי המסך -בלוקים כאשר המסך מחולק למספר חלקים ,כל חלק נקרא 'בלוק' .בהנחיות
לפעולה ,תופיע הפנייה לבלוק המתאים.

בלוק הרצת
הזנה חוזרת

בלוק מידע
על כותרת
המסמך

 .8סעיפי הסבר סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ"
והם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן.
שים <  -לפניך נושא בעל חשיבות

טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.
לדוגמא :כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים).ראה חוברת ניווט,פרק נתיבים
מקוצרים(

 .9תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:
•

לאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.

•

לביצוע  -לביצוע הקש על הכפתור

•

למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים ,החיצים מסמלים את המעבר

או . F8

בין המסמכים .לדוגמא  -חשבונאות  Õחשבונאות פיננסית Õספר ח-נות ראשי Õ
רשומות אב  Õעיבוד יחיד  Õבטבלת החשבונות

תאריך עדכון אחרון
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•

ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה
ולהקיש  Enterאו

תאריך עדכון אחרון
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להמשך.
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מילון מונחים

מונח
מרכז קרנות

מוקדי אחריות להקצאת תקציב -בטכניון מבטאים את המבנה
הארגוני ונקשרים למרכזי עלות ביחס של .1:1

פריט התחייבות

ישויות במודול ה FMהמקבילות לחשבונות  G/Lומנוהלים
במבנה היררכי ,בדר"כ מבטאת את סוג ההוצאה ולעיתים
מקבילים לחשבונות G/L

קרנות

ישות  FMהמאפשרת תקצוב במימד נוסף לפריטי התחייבות
ומרכזי קרנות .בטכניון מבטאת קרן :תתי יחידות ותתי סעיפים
אחרים  ,קורס  ,קרן השתלמות  ,מענק.

היררכית מרכזי קרנות

מרכזי קרנות בנויים במבנה היררכי -לכל מרכז קרנות יש
אב)פרט לעליון בהיררכיה( שהוא מרכז קרנות בפני עצמו
היררכית מרכזי הקרנות בטכניון זהה למבנה היררכי של מרכזי
העלות

היררכית פריטי התחייבות

פריטי התחייבות בנויים במבנה היררכי -לכל פריט התחייבות יש
אב)פרט עליון בהיררכיה( שהוא פריט ההתחייבות בפני עצמו.

היררכיה תקנית

היררכיה שמבטאת בפועל את מבנה התקציב של הארגון.

היררכי חלופית

היררכיה נוספת מולה מתבצעת הבקרה התקציבית

ניהול סטטוסים

כלי המאפשר עבור אובייקט או צרוף אובייקטים ,סטטוס
המאפשר או מונע פעילויות מסוימות.

תאריך עדכון אחרון
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שים <
בכניסה ראשונה לתהליך בתחילת יום עבודה תתבקש בכל תהליך אחזקת רשומת אב להזין אזור :FM
יתקבל החלון הבא:

 .1הזן אזור FM
 .2הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

להמשך.
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3

מרכזי קרנות

כללי -יצירה שינוי והצגת מרכזי קרנות

 3.1יצירת מרכז קרנות
כללי -יצירת מרכז קרנות.
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õמרכז קרנות Õעיבוד בדיד Õיצירה)קוד
פעולה.(FMSA
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

מרכז קרנות

חובה

הזן מספר מרכז קרנות ליצירה

משנת כספים

אוטומטי

יוזן טווח מקסימלי

אוטומטי

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

אזור FM
בבלוק סימוכין
מרכז קרנות

רשות

הזן מספר מרכז קרנות להעתקה

אזור FM

רשות

הזן אזור FM

 .3הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:
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 .4התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

שם

חובה

הזן שם מרכז קרנות

תאור

חובה

הזן תאור מרכז קרנות

בבלוק נתונים בסיסיים
קרן

רשות

הזן קרן ברירת מחדל

קוד חברה

רשות

הזן קוד חברה

בבלוק אחראי
שם משתמש

חובה

הזן שם משתמש אחראי מרכז קרנות

שם

רשות

הזן שם אחראי מרכז קרנות

 .5עבור ללשונית
יתקבל המסך הבא:

 .6התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

וריאנט היררכיה

רשות

הזן וריאנט היררכיה

מרכז הון ממונה

רשות

הזן מרכז קרנות אב

 .7עבור ללשונית

תאריך עדכון אחרון
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יתקבל המסך הבא:

 .8ניתן להזין נתוני כתובת
 .9עבור ללשונית

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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יתקבל המסך הבא:

 .10ניתן להזין נתוני תקשורת

 .11לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:
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 3.2שינוי והצגת מרכז קרנות
כללי -שינוי והצגת מרכז קרנות
כללי -הצגה\שינוי סעיף הוצאה.

"

הערה !

תהליכי שינוי מרכז קרנות והצגת מרכז קרנות זהים פרט לאפשרות לשנות שדות בשינוי מרכז קרנות.

 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õמרכז קרנות Õעיבוד בדידÕ
Õשינוי )קוד פעולה (FMSB
Õהצגה) קוד פעולה (FMSC
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
מרכז קרנות

אזור FM

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הסבר

סטטוס
חובה

הזן מרכז קרנות לשינוי/הצגה

אוטומטי

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על
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 .3הקש  Enterאו לחץ על

לאישור.

יתקבל המסך הבא:

 .4עבור ללשוניות להצגה\לשינוי ע"י לחיצה על כותרת הלשונית
 .5הזן את השינויים הרצויים
 .6לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:
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 3.3עריכת היררכית מרכזי קרנות
כללי -עריכת היררכית מרכזי קרנות
 .1פתח את התיקיות הבאות
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õמרכז קרנות Õהיררכיה Õעריכה
)קוד פעולה (FMSD

יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
וריאנט היררכיה

סטטוס
חובה

הזן וריאנט היררכיה

רשות

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

אזור FM

 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הסבר

להמשך.

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  15מתוך 55

רשומות אב  -FMמרכזי קרנות

יתקבל המסך הבא:

 .4לשינוי /הצגת רשומת אב מרכז קרנות ,לחץ לחיצה כפולה על מספרו
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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 .5הזן את השינויים הדרושים לפי פרק 3.2

 .5לחזרה לחץ על
 .7לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת המצב תתקבל ההודעה הבאה:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM
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4

פריטי התחייבות

כללי -יצירה ,שינוי והצגת מרכזי קרנות.

 4.1אחזקת פריט התחייבות
כללי -אחזקת פריט התחייבות
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õפריט התחייבות Õעיבוד בדידÕ
)קוד פעולה .(FMCIA
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
פריט התחייבות

אזור FM

הסבר

סטטוס
חובה

הזן מספר פריט התחייבות

רשות

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

 .3אפשרויות אחזקה

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM
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 3.1ליצירה לחץ על
 3.2לשינוי לחץ על
 3.3ליצירה עם סימוכין לחץ על
יתקבל המסך הבא:

 .4התייחס לשדות הבאים :
שדה

הסבר

סטטוס

שם

חובה

הזן שם פריט התחייבות

תיאור

רשות

הזן תאור פריט התחייבות

רשות

הזן בשורת התיאור השנייה את הפרופיל התקציבי:
אם לא יוזן יקבע כברירת מחדל פרופיל YT1

פרופיל תקציבי
פרופיל בקרה תקציבית

רשות

הזן בשורת התיאור השנייה את פרופיל בקרת הזמינות

ניתן/לא ניתן לרשום ישירות

אוטומטי

ברירת מחדל – ניתן לרשום ישירות

חובה

הזן סוג תנועה פיננסית -לפריטי התחייבות תקציביים
הזן 30

תנועה פיננסית
חובה

הזן 2

קטגוריית פריט התחייבות
פריט התחייבות עליון

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הזן קטגוריית פריט התחייבות-להוצאה הזן  ,7להכנסה

רשות

רשומות אב FM

הזן פריט התחייבות עליון בהיררכיה הסטנדרטית

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  19מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

 .5עבור ללשונית

יתקבל המסך הבא:

 .6התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

וריאנט

רשות

הזן וריאנט היררכיה חלופית

פריט התחייבות עליון

רשות

הזן פריט התחייבות עליון בהיררכיה חלופית

 .7לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:
 .8להצגה לחץ על

 .9להצגת שינויים לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  20מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

יתקבל המסך הבא:

לחזרה למסך קודם לחץ על:
.10למחיקת פריט התחייבות לחץ על
יתקבל החלון הבא:

.11הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  21מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

 4.2הצגת פריט התחייבות
כללי -הצגת פריט התחייבות
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õפריט התחייבות ÕהצגהÕ
)קוד פעולה .(FMCIC
יתקבל המסך/החלון הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
פריט התחייבות

הסבר

סטטוס
חובה

הזן מספר פריט התחייבות

רשות

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

אזור FM

 .3לחץ על כותרת הלשונית להצגה.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  22מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

 4.3אחזקת היררכית תקנית
כללי -שינוי היררכיה תקנית
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õפריט התחייבות Õהיררכיה Õשינוי
היררכית תקנית)קוד פעולה .(FMCID
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

סטטוס
רשות

הזן פריט התחייבות -אם לא יוזן פריט התחייבות תוצג
ההיררכיה כולה.

גישה לאובייקט
וריאנט

אוטומטי

יוזן  -000היררכיה תקנית

אוטומטי

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

אזור FM
 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הסבר

להמשך.

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  23מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

יתקבל המסך הבא:

 .4אפשרויות עיבוד

 4.1להרחבת ההיררכיה לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  24מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

יתקבל המסך הבא:

 4.2לצמצום ההיררכיה לחץ על
 4.3להרחבת תת היררכיה ,סמן את השורה ולחץ על
 4.4למחיקת פריט התחייבות ,סמן את השורה מסומן לחץ על
 4.5ליצירת פריט התחייבות לרמה מסוימת -סמן את השורה ולחץ

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  25מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

יתקבל החלון הבא:

הזן מספר פריט התחייבות ליצירה
הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

המשך לפי פרק 4.1
 4.6לשינוי פריט התחייבות -לחץ לחיצה כפולה על השורה<---המשך לפי פרק 4.1
 .5לשמירת השינויים בהיררכיה ,הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  26מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

 4.4אחזקת היררכית חלופית
כללי -אחזקת היררכיה חלופית
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õפריט התחייבות Õהיררכיה Õשינוי
היררכית אלטרנטיבית)קוד פעולה .(FMCIH
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
וריאנט

אזור FM

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הסבר

סטטוס
רשות

הזן וריאנט היררכיה חלופית.

רשות

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  27מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

יתקבל המסך הבא:

 .3אפשרויות עיבוד:

 3.1להרחבת ההיררכיה לחץ על
 3.2לצמצום ההיררכיה לחץ על
 3.3להרחבת תת היררכיה ,סמן את השורה ולחץ על
 3.4להצגת/שינוי פריט התחייבות ,לחץ לחיצה כפולה על השורה.
 .4לשמירת שינויים בהיררכיה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  28מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

 4.5הצגת היררכיה
כללי -הצגת היררכיה
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õפריט התחייבות ÕהיררכיהÕ
הצגה )קוד פעולה .(FMCIE
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

סטטוס
רשות

הזן פריט התחייבות -אם לא יוזן פריט התחייבות תוצג
ההיררכיה כולה.

גישה לאובייקט
וריאנט

חובה

הזן וריאנט היררכיה

אוטומטי

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

אזור FM

 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הסבר

להמשך.

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  29מתוך 55

רשומות אב  -FMפריטי התחייבות

יתקבל המסך הבא:

 .4אפשרויות הצגה
 4.1להרחבת ההיררכיה לחץ על
 4.2לצמצום ההיררכיה לחץ על
 4.3להצגת תת היררכית ,סמן את השורה ולחץ:
 4.4להצגת פריט התחיבות לחץ לחיצה כפולה על השורה

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  30מתוך 55

רשומות אב  -FMקרנות FM

5

קרנות FM

כללי -רשומות אב קרנות FM

 5.1יצירת קרן
כללי -יצירת קרן
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õקרן Õיצירה) Õקוד פעולה (FM5I
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
קרן

סטטוס
חובה

הזן מספר קרן

אוטומטי

יוזן אוטומטית.

אזור FM

 .3להמשך הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הסבר

ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

להמשך.

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  31מתוך 55

רשומות אב  -FMקרנות FM

יתקבל המסך הבא:

 .4התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

בבלוק שמות
שם

חובה

הזן שם קרן

תאור

רשות

הזן תיאור קרן

בבלוק נתונים כספיים
תקף מתאריך

חובה

הזן תחילת תוקף

בתוקף עד

חובה

הזן סוף תוקף

 .5לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  32מתוך 55

רשומות אב  -FMקרנות FM

 5.2שינוי/הצגת קרן
כללי -שינוי/הצגת קרנות

"

הערה !

תהליך שינוי קרן והצגת קרן זהים פרט לאפשרות לשנות שדות בשינוי קרן.

 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õקרן Õשינוי )קוד פעולה(FM5U
הצגה )קוד פעולה(FM5S

יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
קרן

אזור FM

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הסבר

סטטוס
חובה

הזן מספר קרן

אוטומטי

יוזן אוטומטית.
ע"מ לשנות אזור  FMלחץ על

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  33מתוך 55

רשומות אב  -FMקרנות FM

 .3הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

 .4הזן את השינויים הדרושים
לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  34מתוך 55

רשומות אב  -FMכללי גזירה

6

כללי גזירה

כללי -יצירת הקשרים בין ישויות פיננסיות וישויות ה  COובין מודול  FMלמטרת רישומים ובקרה תקציבית
במודול FM
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב ÕהקצאותÕעיבוד גזירת הקצאת חשבון
)קוד פעולה(FMDERIVER
יתקבל המסך הבא:

 .2בחר את סוג קבוצת כללי הגזירה ע"י לחיצה כפולה על השורה.
לדוגמה :אחזקת כללי גזירה של חשבונות  G/Lלפריטי התחייבות.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  35מתוך 55

רשומות אב  -FMכללי גזירה

יתקבל המסך הבא:

 .3להצגה/שינוי לחץ על
 .4להכנסת שורה ,עמוד על השורה מעליה ברצונך להכניס שורה חדשה ,לחץ על:
 .5למחיקת שורה ,סמן את השורה למחיקה ,לחץ על
 .6למיון הרשימה ,סמן את העמודה למיון ,לחץ על:
 .7לחיפוש שורה ,לחץ על:
יתקבל החלון הבא:

התייחס לשדות הבאים:
שדה
מספר חשבון

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

סטטוס
רשות

הסבר
הזן מספר חשבון

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  36מתוך 55

רשומות אב  -FMכללי גזירה

שדה
פריט התחייבות
 .8הקש  Enterאו לחץ על

הסבר

סטטוס

הזן מספר פריט התחייבות

רשות
להמשך.

שימו לב :הסמן יעמוד על השורה המבוקשת.
 .9לסינון הרשימה ,לחץ על:
יתקבל החלון הבא:

 9.1התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

מספר חשבון

רשות

הזן מספר חשבון

פריט התחייבות

רשות

הזן מספר פריט התחייבות

 9.2הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

שים לב :השורה המבוקשת תתקבל ברשימה.
 9.3לביטול הסינון לחץ פעם נוספת על
יתקבל החלון הבא:

 9.4לחץ על

 .10לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  37מתוך 55

רשומות אב  -FMניהול סטטוסים

7

ניהול סטטוסים

כללי -ניהול סטטוסים לאובייקטים או לקבוצות אובייקטים.
כל האובייקטים נוצרים בסטטוס משוחרר .בשלב מאוחר ניתן לקבוע סטטוס סגור לצרופים מסוימים לפי
הצורך.
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õנתוני אב Õניהול סטטוסÕ
אחזקה )קוד פעולה (FMSU
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

אזור FM

אוטומטי

יוזן כברירת מחדל אזור FM

מרכז קרנות

חובה

הזן מרכז קרנות

פריט התחייבות

חובה

הזן פריט התחייבות

קרן

רשות

הזן קרן

שנת כספים

אוטומטי

ברירת מחדל -שנת כספים נוכחית

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  38מתוך 55

רשומות אב  -FMניהול סטטוסים

 .3להצגת סטטוס נוכחי ,לחץ על

יתקבל המסך הבא:

 .4להצגת נתוני סטטוס לחץ לחיצה כפולה בשדה סטטוס מערכת

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  39מתוך 55

רשומות אב  -FMניהול סטטוסים

יתקבל המסך הבא:

לחזרה למסך הקודם לחץ על
 .5לשינוי סטטוס ,בחר בתפריט מערכת:עריכה Õשינוי סטטוס Õשחרור
 Õסגירה
Õסטורנו
בשורת המצב תתקבל ההודעה הבאה:

שים < -
הסטטוס בשדה סטטוס מערכת השתנה:

"

הערה !

לא ניתן לשנות סטטוס לאובייקט אשר הוגדר לו סטטוס  -CMPLנסגר

 .6לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  40מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

8

דוחות רשומות אב

כללי -דוחות רשומות אב FM

 8.1רשימת פריט התחייבות
כללי -רשימת פריט התחייבות
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õמערכת מידע Õאינדקס נתוני אבÕפריטי
התחייבות Õרשימה אלפא-ביתית ) Õקוד פעולה (S_K14_38000034
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  41מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

אזור FM

חובה

הזן אזור FM

וריאנט

רשות

הזן וריאנט היררכיה.

פריט התחייבות

חובה

הזן טווח פריטי התחייבות

בבלוק פרמטרי בחירה
הוזן ע"י

רשות

הזן משתמש

נוצר בתאריך

רשות

הזן תאריך

קטגורית פריט

רשות

הזן קטגורית פריט

 .3לביצוע לחץ על
יתקבל המסך הבא:

 .4למיון הדו"ח ,סמן את העמודה למיון ולחץ על:

למיון בסדר עולה או

למיון בסדר יורד.

 .5יצוא הדו"ח לקאסל
 5.1בחר בתפריט מערכת :רשימה Õיצוא Õגיליון אלקטרוני

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  42מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל החלון הבא:

הסבר :המערכת מודיעה על העברת הרשימה לאקסל ללא קריטריוני סינון ו/או מיון
 5.2הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל החלון הבא:

 5.3בחר בטבלה ע"י סימון ב:
 5.4הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

להמשך.

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  43מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל המסך הבא:

"

הערה !

יצוא הקובץ לאקסל מתבצע ביישום נוסף ולא סוגר את הדו"ח במערכת ה.sap
מעבר חזרה לדו"ח דרך שורת היישומים הפתוחים.

 .6להצגת פריט התחייבות ,לחץ לחיצה כפולה על השורה

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  44מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  45מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

 8.2רשימת מרכזי קרנות
כללי -רשימת פריט התחייבות
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õמערכת מידע Õאינדקס נתוני אבÕמרכז קרנות
Õרשימה אלפא-ביתית )קוד פעולה (S_K14_38000038
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

בבלוק אובייקט דו"ח
תאריך מפתח

חובה

הזן תאריך הפקת הדו"ח

אזור FM

חובה

הזן אזור FM

רשות

הזן טווח מרכזי קרנות -אם לא יוזן טווח תתקבל כל
הרשימה

מרכז קרנות

בבלוק פרמטרי בחירה
הוזן בתאריך

רשות

הזן תאריך יצירת מרכז קרנות

נוצר ע"י

רשות

הזן משתמש

שונה בתאריך

רשות

הזן תאריך

שם משתמש

רשות

הזן

 .3לביצוע לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  46מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל המסך הבא:

 .4למיון הדו"ח ,סמן את העמודה למיון ולחץ על:

למיון בסדר עולה או

למיון בסדר יורד.

 .5יצוא הדו"ח לקאסל
 5.1בחר בתפריט מערכת :רשימה Õיצוא Õגיליון אלקטרוני
יתקבל החלון הבא:

הסבר :המערכת מודיעה על העברת הרשימה לאקסל ללא קריטריוני סינון ו/או מיון
 5.2הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  47מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל החלון הבא:

 5.3בחר בטבלה ע"י סימון ב:
 5.4הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

להמשך.

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  48מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל המסך הבא:

"

הערה !

יצוא הקובץ לאקסל מתבצע ביישום נוסף ולא סוגר את הדו"ח במערכת ה.sap
מעבר חזרה לדו"ח דרך שורת היישומים הפתוחים.

 .6להצגת מרכז קרנות ,לחץ לחיצה כפולה על השורה

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  49מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  50מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

 8.3רשימת קרנות
כללי -רשימת קרנות
 .1פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õניהול סקטור ציבורי Õניהול קרנות Õמערכת מידע Õאינדקס נתוני אבÕקרן Õרשימה
אלפא-ביתית )קוד פעולה (S_K14_38000039
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

בבלוק אובייקט דו"ח
אזור FM

חובה

הזן אזור FM

רשות

הזן טווח מרכזי קרנות -אם לא יוזן טווח תתקבל כל
הרשימה

מרכז קרנות

בבלוק תוקף קרן
מרווח מ-

רשות

הזן טווח תאריכי תוקף

בבלוק פרמטרי בחירה
הוזן ע"י

רשות

הזן משתמש

נוצר בתאריך

רשות

הזן תאריך יצירה

שונה בתאריך

רשות

הזן תאריך שינוי אחרון

שונה ע"י

רשות

הזן שם משתמש מזין השינויים

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  51מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

 .3לביצוע לחץ על
יתקבל המסך הבא:

 .4למיון הדו"ח ,סמן את העמודה למיון ולחץ על:

למיון בסדר עולה או

למיון בסדר יורד.

 .5יצוא הדו"ח לקאסל
 5.1בחר בתפריט מערכת :רשימה Õיצוא Õגיליון אלקטרוני
יתקבל החלון הבא:

הסבר :המערכת מודיעה על העברת הרשימה לאקסל ללא קריטריוני סינון ו/או מיון
 5.2הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  52מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל החלון הבא:

 5.3בחר בטבלה ע"י סימון ב:
 5.4הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

להמשך.

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  53מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל המסך הבא:

"

הערה !

יצוא הקובץ לאקסל מתבצע ביישום נוסף ולא סוגר את הדו"ח במערכת ה.sap
מעבר חזרה לדו"ח דרך שורת היישומים הפתוחים.

 .6להצגת קרן ,לחץ לחיצה כפולה על השורה

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  54מתוך 55

רשומות אב  -FMדוחות רשומות אב

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

רשומות אב FM

מודול FM

גרסה מס' 1

עמוד  55מתוך 55

