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 .1הזמנת רכש )(ME21N
על מנת ליצור הזמנת רכש בין חברתית בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õיצירה  Õספק ידוע )(ME21N
יתקבל המסך הבא:

כדי לבחור סוג הזמנה בין חברתית .ZCCM

 .2לחץ על
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 .3לחץ על

כדי לבחור את הספק המבוקש.

יתקבל החלון הבא:

מזינים בשדה "שם" את שם הספק ) *2190כוכבית בצד שמאל( ,מסמנים

ומתקבל החלון הבא:

בוחרים מהרשימה את הספק לפי הקשר בין החברה המזמינה לבין החברה שמספקת את השירות.
לדוגמה :ספק  219067הנקרא "מכון מתכות – רשות המחקר",מציין את הקשר בין מכון המתכות )(0060
לבין אחת החברות של המוסד ).(0070
לוחצים  double clickעל מספר הספק שנבחר ומתקבל הנתון הבא בשדה הספק:
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 .4לחץ על

לפתיחת נתוני כותרת.

 4.1לשונית נתונים ארגוניים
בלשונית זו נקבעים קוד ארגון הרכש ,קבוצת הרכש וקוד החברה.
ניתן להגדיר שדות אלו כברירת מחדל ברמת משתמש.
א .בשדה קבוצת רכש מזינים כרגע קוד קניין קיים ומספר היחידה המזמינה את השירות/חומר.
בקרוב נגדיר קוד קניין כללי עבור ההזמנות הבין חברתיות.
ב .בשדה קוד חברה מזינים את הקוד של החברה המזמינה.
לדוגמה :הנדסת חומרים  04שייכת לחברה במוסד הטכניון :0070

 4.2לשונית אספקה/חשבונית
בלשונית זו נגדיר את תנאי התשלום בהזמנה וסוג המטבע שלפיו מצמידים את המחיר )לפי ההצעה(:
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 .5לחץ על

לפתיחת החלק של סקירת הפריטים.

יתקבל המסך הבא והתייחס/הזן את שדות הבאים – A :קטגורית הקצאת חשבון ,חומר ,כמות ,תאריך
אספקה ,מחיר נטו ,אתר .ביתר השדות )טקסט קצר ,קבוצת חומר( ההזנה אוטומטית:

בשדה חומר ,פותחים את הגלילה כדי להיכנס לתוך קטלוג הפריטים ,בוחרים בלשונית "מק"טים
פעילים לפי תיאור קצר" ומזינים בשדה חומר ) *91הכוכבית בצד שמאל של מספר(:

מתקבל המסך הבא ,בו בוחרים את המק"ט עם תיאור חומר "הזמנות בין חברתיות " -בהתאם
לסוג הפעילות המבוקשת:
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.6

לחץ על

על מנת לפתוח את נתוני הפריט:

 6.1לשונית תנאים
התייחס לסכום ולסוג המטבע )בהתאם להצעת המחיר(.
בשדה סוג תנאי ניתן להוסיף קוד תנאי נוסף ואת השיעור באחוזים או בסכום כולל .לדוגמה : RL01

 6.2לשונית הקצאת חשבון
בלשונית זו קושרים את הרכישה עם הסעיפים התקציבים:
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 6.3לשונית אספקה
אם רוצים לדלג על השלב של קבלת טובין ולבצע ישירות את הזנת החשבונית ,יש לבטל את ה
קבלת טובין:

בשדה

 6.4לשונית טקסטים
הטקסטים שיופיעו בפלט ההזמה הם :טקסט פריט )אוטומטית מהחומר( ,הערות לספק או טקסט הזמנת
רכש לחומר ,הוראות בטיחות:

 6.5לשונית תוספות
התייחס לשדות הבאים :יחידה ארגונית ,תת יח .ארגונית ,בעל התקציב:

.7

לחץ על

לבדיקה והנפקות הודעות מערכת .במידה ויש הודעות מערכת תקן או השלם נתונים.

 .8לשמירה לחץ על

או הקש .Ctrl + S

תתקבל הודעת מערכת
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 .2שחרור הזמנת רכש )(ME29N
על מנת לבצע שחרור של הזמנה אחת בלבד ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õשחרור  Õשחרור יחיד )(ME29N
יתקבל המסך הבא:

 .2לחץ על

לשינוי הזמנה אחרת או בחר בתפריט הזמנת רכש  Õהזמנת רכש אחרת.

יתקבל החלון הבא:

 .2.1הזן את מספר הזמנת הרכש לשינוי.
או הקש  ENTERבמקלדת.

 .2.2לחץ על

 .3בחר בלשונית אסטרטגיית שחרור.

 .4לחץ על

בעמודת אפשרויות שחרור.

הסימן התחלף ל -

.

לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.
.

תתקבל הודעת מערכת
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 2.1ביטול שחרור יחיד
על מנת לבטל את שחרור ההזמנה ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õשחרור  Õשחרור יחיד )(ME29N
יתקבל המסך הבא:

 .2לחץ על

להצגת הזמנה אחרת או בחר בתפריט הזמנת רכש  Õהזמנת רכש אחרת.

יתקבל החלון הבא:

 .3הזן את מספר הזמנת הרכש לשינוי.
 .4לחץ על

או הקש  ENTERבמקלדת.

 .5לחץ על

בעמודת אפשרויות .הסימן יתחלף ל -

 .6לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת
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 .3שינוי הזמנה )(ME22N
על מנת לשנות הזמנת רכש בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õשינוי )(ME22N
יתקבל המסך הבא:

שים <  -בדרך כלל תתקבל ההזמנה האחרונה שהצגת במערכת.
 .2לחץ על

לשינוי הזמנה אחרת או בחר בתפריט הזמנת רכש  Õהזמנת רכש אחרת.

יתקבל החלון הבא:
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 .3הזן את מספר הזמנת הרכש לשינוי.
 .4לחץ על

או הקש  ENTERבמקלדת.

המערכת מאפשרת ביצוע שינויים בהזמנה במקרים הבאים:
לפני השליחה לספק – ניתן להוסיף/למחוק פריטים מההזמנה ,לשנות מחירים/כמויות וכו' כל עוד המסמך
לא שוחרר .לאחר שחרור המסמך ,במידה והשינוי שבוצע משנה את הקריטריונים לשחרור ,יחייב סבב
שחרורים מחדש.
אחרי שליחה לספק – שינויים המתבצעים לאחר שליחת ההזמנה לספק מוגבלים.
עבור שורות פריטים אשר סופקו חלקית או במלואם או התקבלה בגינן חשבונית ,לא ניתן לבצע שינויים
המשפיעים על המחיר .כמו כן ,לא ניתן להקטין כמות בפריט מעבר לכמות שכבר סופקה.
כל שינוי המבוצע בהזמנה מתועד במערכת .עבור כל שינוי נשמרים נתוני המעדכן ,תאריך העדכון ,ומהות
השינוי.

השינויים האפשריים בהזמנה הם:
•

שינוי כמות

•

שינוי בטקסט של החומר )במידה ולא הוזן מק"ט חומר(

•

שינוי תאריך אספקה

•

שינוי מחיר

•

הוספת שורת פריט חדשה

•

מחיקת שורת פריט ע"י סימון השורה ולחיצה על

•

הדפסה חוזרת ע"י לחיצה על

 .5לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

.

שים <  -השינויים המתבצעים בהזמנות שכבר משוחררות העשויים להשפיע מחדש על השחרור,
בעיקר הגדלת כמות חומר/מחיר או הוספות חומרים חדשים .כלומר ,יידרש ביצוע שחרור מחדש.
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 .4הצגת הזמנה )(ME23N
להצגת נתוני הזמנת רכש ונתוני ההיסטוריה של ההזמנה ,בצע את הפעולות הבאות:
1

פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õהצגה )(ME23N
יתקבל המסך הבא:

שים <  -בדרך כלל תתקבל ההזמנה האחרונה שהצגת במערכת.
2

לחץ על

להצגת הזמנה אחרת או בחר בתפריט הזמנת רכש  Õהזמנת רכש אחרת.

יתקבל החלון הבא:
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3

הזן את מספר הזמנת הרכש להצגה.

4

לחץ על

או הקש  ENTERבמקלדת.

5

לחץ על

להצגת נתוני הכותרת.

יתקבל המסך הבא:
5.1

לשונית נתונים ארגוניים

ניתן לצפות בקוד ארגון/קבוצת הרכש וקוד החברה.

5.2

עבור בין הלשוניות השונות על מנת להציג את נתוני כותרת ההזמנה.

6

לחץ על
להצגת נתוני שורת הפריטים.
בחלק זה של ההזמנה ניתן להציג נתונים נוספים ברמת הפריט.

7

לחץ על לשונית היסטורית הזמנת רכש להצגת מסמכים עוקבים של ההזמנה.

שים <  -לשונית זו תופיע רק אם יש מסמכים עוקבים להזמנה.
8

לחץ על השורה הרצויה להצגת המסמכים.

9

לחץ על הלשוניות לפי בחירתך להצגת נתונים נוספים בהזמנה.
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 .5שליחת/הדפסת הזמנה )(ME9F
לאחר ביצוע שחרור על ידי כל הפונקציות השונות ,המעורבות במדיניות השחרור ,יש לשלוח את ההזמנה
לספק .לא ניתן להדפיס הזמנה לא משוחררת
על מנת להדפיס את ההזמנה בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õהודעות  Õהדפסה/העברה )(ME9F
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן את מספר ההזמנה בשדה מספר מסמך.
 .3לביצוע הקש על הכפתור

או F8

יתקבל המסך הבא:

 .4סמן  3בשורת ההזמנה שהנך מעוניין לשלוח לספק.
 .5לחץ על
 .6לחץ על
 .7לחץ על

להצגת הפלט לפני ההדפסה.
בכדי לחזור למסך הקודם.
לקבלת פלט ההזמנה ושליחתו בפקס.

שים <  -במידה וההזמנה לא סיימה את מדיניות השחרורים תתקבל ההודעה הבאה:
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 .6קבלת טובין להזמנת רכש )(zmm_migo
על מנת לבצע קבלת טובין להזמנת הרכש /בין חברתית ,בצע את הפעולות הבאות :
.1

הזן את הטרנזקציה הבאה zmm_migo :
יתקבל המסך הבא:

.2

הזן את מספר הזמנת הרכש.

.3

הקש  Enterאו לחץ על

לאישור.

שים < -
להדפסת המסמך  ,עליך לסמן ב 9-את תבנית הסימון בשדה ההדפסות
לפני ביצוע שמירה.
באם לא תסומן הדפסה לא תהיה אפשרות להדפיס את המסמך לאחר השמירה !
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.4

התייחס לשדות הבאים :
סטטוס

שדה

הסבר

תיאור סוג תנועה

חובה

בחר בסוג תנועה קבלת טובין.

תיאור סוג מסמך

חובה

בחר סוג מסמך הזמנת רכש.

סוג תנועה

חובה

הזן סוג תנועה .101

תעודת משלוח

חובה

הזן את מספר תעודת המשלוח/חשבונית של הספק .

טקסט קצר של חומר

אוטומטי

תיאור/מספר החומר.

חומר

אוטומטי

מועתק אוטומטית מהזמנת הרכש

חובה

הזן את הכמות שהתקבלה.
אם הכמות בהזמנה היא  1והחשבונית היא חלקית ,יש לחשב
את הסכום של החשבונית כחלק יחסי מסה"כ ערך שורת
ההזמנה .ראה היסטורית הזמנת הרכש.

כמות
אוטומטי

ספק

חובה

/OKאישור פריט

ספק ממנו התקבל המלאי.
סמן ב 9-את הפריטים שהתקבלו.

.5

 .6לחץ על

לאישור המסמך.

 .7לשמירה לחץ על

.

תתקבל ההודעה הבאה :
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הזמנות בין חברתיות

 .7אימות חשבונית לוגיסטית )(MIRO
כללי -מצב בו אין חריגת מחיר בין החשבונית לבין המחיר בהזמנת הרכש.
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õאימות חשבונית של לוגיסטיקה  Õהזנת מסמך  Õהזנת חשבונית
)(MIRO
יתקבל המסך הבא:

 .2בחר בתפריט עריכה  Õהחלפת קוד חברה.
יתקבל החלון הבא:

 .3הזן קוד חברה מתאים בשדה קוד חברה.
 .4הקש  Enterאו לחץ על
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 .5התייחס אל השדות הבאים:
סטאטוס
חובה

שדה
פעולה

הסבר
בחר ב :חשבונית

לשונית נתונים בסיסיים
תאריך חשבונית

חובה

הזן את התאריך החשבונית שהופקה על ידי הספק

תאריך רישום

חובה

הזן תאריך רישום כמו תאריך החשבונית של הספק

סימוכין

חובה

הזן את מספר החשבונית

סכום

חובה

הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק

מטבע

רשות

הזן קוד מטבע מתאים

סכום המס

חובה

טקסט

רשות

הערה :אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע
מהזמנת הרכש באופן אוטומטי
יש להכניס ידנית  V0מאחר ומדובר על הזמנות מוסד.
אין לסמן  3בחישוב מס.

 .6לחץ על לשונית

הזן טקסט קצר

.

יתקבל החלון הבא:

 .7א .התייחס לשדה סוג מסמך :חייב להיות ZE

ב .העמסת עלויות בלתי מתוכננות ,במידה וקיימות:

תאריך עדכון אחרון 02/02/06

נוצר ע"י simonag.

מודול MM -

עמוד  19מתוך 24

הזמנות בין חברתיות

.8

הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.
יתקבל המסך הבא:

סימון
שורה

 .9התייחס לשדה קוד מס שחייב להיות  V0כמו בכותרת המסמך:
 .10ודא כי השורה לעיבוד מסומנת .
הערה :רק שורות מסומנות יעובדו.

שים <  -כאשר מקלידים חשבוניות סופיות ,יש לסמן  3בשדה חשבונית סופית

)גלול

את סרגל הגלילה שמאלה לאיתור השדה(  1חשבונית מוצמדת:
אם נקבע בהזמנת הרכש על הצמדה יש לסמן ב 3 :בשדה:
המערכת תדע להעמיס את הפרשי ההצמדה על פריט החשבונית )כרטיס ההוצאה(
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 .11לחץ על

להצגת הפעולה לפני רישום .יתקבל המסך הבא:

שים <
 .1במידה וקיימות הודעות )שגיאה או אזהרה( ,לחץ על

להצגת ההודעות.

 .2רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת

 .12לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת
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הזמנות בין חברתיות

 .8הצגת מסמך חשבונית )(MIR4
בכדי להציג את מסמך החשבונית בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õאימות חשבונית של לוגיסטיקה  Õעיבוד נוסף  Õהצגת מסמך
חשבונית )(MIR4
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן את מספר המסמך בשדה מספר מסמך חשבונית.

 .3לחץ על לחצן

להצגת המסמך.

יתקבל המסך הבא:

"

הערה !

המסמך להצגה בלבד ,כלומר שלא ניתן יהיה לבצע בו שינויים!!!
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 .9דו"חות בין חברתיים )(ZSD_IC
בכדי להציג את השוואת פעילות בין חברתית בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õפונקציות נוספות  Õ SD Õדו"חות  Õדו"חות בקרת פעילות בין חברתית SD-MM
)(ZSD_IC
יתקבל המסך הבא:

ולחץ על

 . 2בחר את הדו"ח
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הזמנות בין חברתיות

 . 3אפשר להזין את ארגון המכירות המבוקש או ע"י לחיצה על

מתקבל דו"ח של כל ההזמנות

הבין חברתיות ,עבור כל ארגוני המכירות:

אפשר לבצע  drill downלתוך מסמך הרכש או מסמך המכירות.
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