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1

הקדמה

 1.1כללי ומטרה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול מערכת ה SAP-של מודול הרכש ולהנחות את תהליך
הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה .SAP
חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא רכש אב"ת .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 !

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

 1.2תכולת החוברת

פרק ראשון  -כולל הקדמה ובה הסבר כללי מבנה החוברת ,כללי העבודה וסמלים מוסכמים ,ומילון מונחים
בסיסיים אשר משמשים את המערכת ומהווים שפת עבודה בסביבה החדשה.
פרק שני – פרק המרכז מונחים בסיסים במערכת ואת תהליך העבודה של נושא החוברת בקצרה.
מפרק שלישי ואילך – מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לתפקיד.
נספחים – במידת הצורך .בפרק זה יתוארו התאמות מיוחדות למשרדים השונים ,וחומר עזר למשתמש
כגון :טבלאות נתונים )סוגי ספקים ,טווחי מספרים למסמכים וכדומה(.
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 1.3סמלים 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:

•

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

•

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

יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
הנתונים
לא

 .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

תאריך עדכון אחרון
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 .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 –לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õהצגה
)(ME23N
•

ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה
ולהקיש  Enterאו
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2

סקירת תהליך

 2.1תרשים זרימה של תהליך העבודה

כן

בניין
חדש

לא

הזמנת
אחזקה

דרישת רכש
אוטומטית

יצירת בל"מ
שירותים

יצירת הזמנה
)עבור פרוייקט(

ע"ס בל"מ
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3

מודל שירות לדוגמא )(ML10

מודל שירות לדוגמא הנו אוסף של שירותים בתוספת מידע לגבי כמות ומחיר ,המאפשר לבנות היררכיה של
מספר סעיפי שירות שונים .לכל רמה בהיררכיה ניתן לכלול פירוט של שירותים מתוך רשומות אב שירות ,או
שירותים שאינם מקוטלגים.
מודל שירות לדוגמא ישמש לבניית כתבי כמויות עבור הפרויקטים השונים .כל פרק יוגדר כרמה היררכית
משנית .מתחת לפרקים ניתן יהיה לפתוח תתי פרקים או לשייך סעיפים ספציפיים ישירות לפרק .ניתן להגדיר
עד  4רמות בהיררכיה )מבנה ,פרק ,תת פרק ,סעיף(.
כל מודל שירות שיוקם במערכת ,ניתן להעתקה לבל"מ ולהזמנות רכש.
בהזמנת רכש ,ניתן להעתיק רמה ממודל השירות לשורת ההזמנה .ניתן למחוק סעיפים מיותרים מתכולת
הרמה שהועתקה .לכל שורת הזמנה ניתן להעתיק רמה אחת בלבד כבסיס לסעיפים הנרשמים בשורת
ההזמנה.

 3.1יצירת מודל שירות לדוגמא )(ML10
.1

פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרשומת אב שרות  Õפירוט מודל שירות  Õיצירה )(ML10
יתקבל המסך הבא:
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.2

.3

התייחס לשדות הבאים:
שדה
מודל פרטי שירות

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן זיהוי למודל שירות

קטגוריית שירות

חובה

הזן קוד קטגוריית שירות מתאימה

הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

.4

התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

בלוק נתונים כלליים
תיאור

חובה

הזן את שם המודל.

מטבע

חובה

הזן את סוג המטבע לתשלום.

קבוצת שירות

רשות

הזן קוד קבוצה מתאים )(9900-9996

בלוק נתוני ברירת מחדל עבור דרישת רכש

.5

ארגון רכש

רשות

הזן קוד ארגון רכש מתאים.

ספק קבוע

רשות

הזן מס' ספק האחראי על השירות.

הסכם

רשות

הזן מספר הסכם שבתוכו השירותים הדרושים.

הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
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להמשך.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  9מתוך 104

רכש אב"ת -מודל שירות לדוגמא )(ML10

 3.2יצירת פרקים ותתי פרקים

ניתן להגדיר למודל פרקים ותתי פרקים )עד  4רמות(
.1

ליצירת פרקים ,לחץ על

.

יתקבל החלון הבא:

.2

סמן את המודל הראשי ובחר בתת קבוצה חדשה בתפריט קו מתאר.
יתקבל החלון הבא :

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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התייחס לשדות הבאים :
שדה

הסבר

סטטוס

רמת מסגרת

חובה

הזן זיהוי המגדיר את מבנה/פרק/תת פרק

טקסט קצר

חובה

הזן תיאור מפורט

הפרק שהוגדר יוצג בחלון פרטי השרות :

.3

על מנת ליצור תת פרק ,סמן את הפרק הרצוי וחזור על הפעולות.
תת הפרק יוצג בחלון פרטי השרות :

על מנת להגדיר שירותים לתתי הפרקים שנוצרו ,בצע את הפעולות הבאות :
.4

סמן את תת הפרק הרצוי.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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.5

הגדר שרות בטבלת השירותים.
יתקבל המסך הבא:

 .1התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

מספר שרות

רשות

הזן מספר שרות מתאים מתוך קטלוג השירותים

טקסט קצר

חובה/אוטומטי

הזן טקסט המתאר את השירות ,במידה והוזן מספר שירות יוזן

כמות

חובה

הזן כמות נדרשת.

יחידת מידה

חובה

הזן יחידת מידה מתאימה.

טקסט אוטומטי.

.6

חזור על הפעולות עבור תתי הפרקים.

"

הערה !

ניתן לבצע חיפוש למספר שרות על ידי לחיצה על
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ישנה אפשרות נוספת להזין שירות שאינו מקוטלג:
.1

לחץ על לחצן

.2

לחץ על

.

יתקבל המסך הבא:

.3

התייחס לשדות הבאים:
שדה

סטטוס

מספר שרות רשות
טקסט קצר

הסבר
הזן מספר שרות מתאים מתוך הרשימה

חובה/אוטומטי הזן טקסט המתאר את השירות ,במידה והוזן מספר שירות יוזן
טקסט אוטומטי.

כמות

חובה

הזן כמות נדרשת.

יחידת מידה

חובה

הזן יחידת מידה מתאימה.

תאריך עדכון אחרון
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.4

.5

.6

על מנת להזין הערה בשורת השירות התייחס לשדות הבאים:
שדה
טקסט קצר (

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן הערה

יחידת מידה

חובה

הזן את יחידת מידה "כללי"

בחר את שורת ההערה על ידי לחיצה עם העכבר.

לחץ על הלחצן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

בכדי להגדיר את השורה כשורת הערה.
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רכש אב"ת -מודל שירות לדוגמא )(ML10

יתקבל החלון הבא:

.7

בחר בלשונית סוג שירות.

.8

בחר בשורת מידע בבלוק סוגי שורה.

להמשך.

.9

הקש  Enterאו לחץ על

.10

על מנת להזין שורת שירות חלופית )לא לסיכום( בצע את הפעולות הבאות:

.11

בחר באחת מהשורות כשורה בסיסית על ידי לחיצה עם העכבר.

.12

לחץ על הלחצן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

בכדי להגדיר את השורה כשורה בסיסית.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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רכש אב"ת -מודל שירות לדוגמא )(ML10

יתקבל החלון הבא:

.13

בלשונית סוג שירות בחר בשורה בסיסית.

להמשך.

.14

הקש  Enterאו לחץ על

.15

בחר בשורה שברצונך להגדיר כחלופה )לא לסיכום( לשורה הנ"ל )שהוגדרה כבסיסית( על ידי לחיצה
עם העכבר.

.16

לחץ על הלחצן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

בכדי להגדיר את השורה כשורה חלופית.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM
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.

.17

.18

הקש  Enterאו לחץ על

לחץ על

להמשך.

על מנת להגדיר תנאי מחיר.

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM
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התייחס לשדות הבאים:

.19

שדה
ס .תנ

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן הנחת כותרת )(KR01

סכום

חובה

הזן את אחוז ההנחה

לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  18מתוך 104

רכש אב"ת -מודל שירות לדוגמא )(ML10

 3.3שינוי מודל שירות לדוגמא )(ML11
על מנת לשנות או לעדכן את מודל השירות שיצרת ,בצע את הפעולות הבאות:
.1

פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרשומת אב שרות  Õפירוט מודל שירות  Õשינוי )(ML11
יתקבל המסך הבא:

.2

הזן את מודל השירות שברצונך לעדכן.

.3

הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM
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רכש אב"ת -מודל שירות לדוגמא )(ML10

יתקבל המסך הבא:

.4

שנה את השדות שברצונך לעדכן.
לעדכון שדות נוספים.

.5

לחץ על הלחצן

.6

לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1
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 3.4הצגת מודל שירות לדוגמא )(ML12

להצגת המודל ולצפייה בו בלבד ,בצע את הפעולות הבאות:
.1

פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרשומת אב שרות  Õפירוט מודל שירות  Õהצגה )(ML12
יתקבל המסך הבא:

.2

הזן את מספר המודל שברצונך להציג.

.3

הקש  Enterאו לחץ על

.4

לחץ על הלחצן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.
לצפייה בשדות נוספים.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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רכש אב"ת -מודל שירות לדוגמא )(ML10

יתקבל המסך הבא:

לפתיחה/סגירה של הפרקים ותתי הפרקים.

.5

לחץ על

.6

לצפייה בתנאי המחיר של שירות מסוים ,צבע את שורת השירות ולחץ על

.7

לסיום לחץ על הלחצן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

.

.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1
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 3.5דו"ח מודל שרות לדוגמא )(ML15
דו"ח לקבלת מספרי שרות לדוגמא.
.1

פתח את התיקיות הבאות :
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרשומת אב שרות  Õפירוט מודל שירות  Õהצגת רשימה
).(ML15
יתקבל המסך הבא :

.2

הזן את הפרמטרים הרצויים )מספר שרות ,תיאור ,ספק וכו'(

.3

הקש  F8או לחץ על

להמשך.

יתקבל החלון הבא :

"

הערה !

ניתן להוסיף/להוריד עמודות על ידי לחיצה על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

 -שינוי תבנית

מודול MM

גרסה מס' 1
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.4

לחץ על

להצגת פירוט השירותים למודל מתוך הדו"ח.

יתקבל המסך הבא:

פירוט הלחצנים:


 -מיון בסדר עולה.



 -מיון בסדר יורד.



 -סינון הנתונים.



 -סיכום הנתונים לדוגמא :סיכום כמויות ,סה"כ ההזמנות וכו'.



 -סיכום ביניים.



תאריך עדכון אחרון
08/02/04

 -לשינוי ושמירת תבניות.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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רכש אב"ת -יצירת דרישת רכש שירותים

4

יצירת דרישת רכש שירותים

על מנת ליצור דרישת רכש שירותים ,בצע את הפעולות הבאות :
.1

פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õדרישת רכש  Õיצירה )(ME51N
יתקבל המסך הבא:

.2

התייחס לשדות הבאים:
סטטוס

שדה

הסבר

טקסט קצר

חובה

הזן טקסט במלל חופשי

 – Aהקצאת חשבון

חובה

הזן קוד קטגורית הקצאת חשבון מתאים

 – Iקטגורית פריט

חובה

הזן קוד D

אתר

חובה

הזן קוד אתר.

קבוצת חומר

חובה

הזן קוד קבוצת חומר מתוך קבוצת שרותים נרכשים 95XX

תאריך אספקה

חובה

הזן את תאריך האספקה

ק .ר

חובה/אוטומטי

הזן את קוד הקניין/מנהל הפרויקט המבצע את פעילות
הרכש .במידה והוזן מספר חומר הנתון נשלף אוטומטית.

.3

הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM
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.4

ובחר את הפריט המתאים להשלמת השדות הנותרים.

לחץ על

 4.2לשונית שירותים

.5

התייחס לשדות הבאים :
סטטוס

שדה

הסבר

מספר שרות

רשות

הזן מספר השרות הנדרש.

טקסט קצר

חובה/אוטומטי

הזן טקסט קצר ,במידה והוזן מספר שרות יופיע טקסט

כמות

חובה

הזן את הכמות הנדרשת.

מחיר ברוטו

רשות

הזן מחיר יחידה לשרות

אוטומטי

.6

על מנת לבחור שירות מתוך מודל שירות ,לחץ על
יתקבל החלון הבא:

.7
.8

בחר במפרטי שירות מודל מתוך הרשימה.
הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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יתקבל המסך הבא:

.9

בחר בפרק או בתת פרק ו"אמץ" את השירותים על ידי לחיצה על הלחצן

.

יתקבל החלון הבא:

.10
.11

הזן את הסעיפים התקציביים )חשבון  ,G/Lמרכז עלות(.
הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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 4.2לשונית הגבלות

מיועד להגדרת חריגה בערך הדרישה.
שדה הגבלה כוללת  :להגדרת ערך מקסימלי לדרישה כולל חריגה משוערת ,ללא שריון תקציבי.
שדה ערך צפוי  :להגדרת שריון תקציבי לערך מאושר לחריגה בנוסף לערך המוגדר בלשונית שירותים.
.12

עדכן את הנתונים הנדרשים בלשוניות הנוספות בדומה ליצירת דרישת רכש רגילה.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM
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רכש אב"ת -בקשה להצעת מחיר

5

בקשה להצעת מחיר
 5.1סקירת תהליך

בקשה להצעת מחיר )בל"מ( הנה מסמך בתהליך הרכש הנותנת מענה למכרזים ומאפשרת השוואת מחירים
בין ההצעות השונות של הספקים.
המערכת מאפשרת הכנת בקשה לקבלת הצעות מחיר מספקים שונים ,קליטת נתוני ההצעות וביצוע השוואה
בין ההצעות השונות לצורך דירוגן וקבלת החלטה כדאית.
לצורך הפרדה בין בקשות להצעת מחיר יקבעו סוגי בקשות להצעות מחיר:
סוג הבל"מ

סמל

מספור

בקשה להצעת מחיר

ZAN

61XXXXXXXX

אב"ת – בקשה להצעה

ZAN1

61XXXXXXXX

בקשה להצעה להסכם

ZAN2

61XXXXXXXX

ישנם  2דרכים ליצירת בל"מ:
•

יצירה חדשה

•

יצירה ע"ס דרישת רכש – נתוני הכותרת ונתוני השורות המסומנות מועתקים למסמך החדש ומאפשרים
שינוי נתונים במידת הצורך.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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 5.2תרשים זרימה של בקשה להצעת מחיר

יצירת בל"מ

הדפסה
ושליחה לספק

קבלת הצעות
והזנת מחירים

השוואת
מחירים

כן

הצעה
כדאית

לא

הזמנת
רכש

דחיית
הצעה

 5.3מילון מונחים
מונח

הסבר

מועד סופי

המועד האחרון בו ניתן להגיש הצעות מחיר

מספר משותף

שם טקסטואלי או מספר נומרי המשותף לכל הבקשות הזהות שישלחו
לספקים השונים

כמות בל"מ

כמות מבוקשת מהפריט הנדרש

תאריך אספקה

תאריך בו נדרשת האספקה ,חייב להיות מאוחר מתאריך סגירת הבקשה

מספר בל"מ

מספר זיהוי הניתן לכל בקשה הנשלחת לספק .מספר זה מלווה את
המסמך גם כאשר הבל"מ הופכת להצעת מחיר.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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 5.4יצירת בל"מ עבור שירותים
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה Õבלמ/הצעת מחיר  Õבקשה להצעת מחיר  Õיצירה)(ME41
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

סטאטוס

הסבר

סוג בקשה להצעת מחיר

חובה

בחר את סוג בל"מ :אב"ת – בקשה להצעה ZAN1

תאריך בקשה להצעת

אוטומטי

מתקבל כברירת מחדל לתאריך יצירת הבל"מ

מחיר
מועד סופי להצעות מחיר

חובה

הזן את התאריך האחרון להגשת ההצעות ע"י הספקים

בלוק נתונים ארגוניים
ארגון רכש

חובה

הזן את קוד ארגון הרכש 3000

קבוצת רכש

חובה

הזן את קוד הקניין המבצע את פעילות הרכש

בלוק נתוני ברירת מחדל לפריטים
קטגוריית פריט

חובה

הזן את קטגוריית הפריט לשירותים D -

תאריך אספקה

רשות

הזן תאריך אספקה רצוי של החומר

אתר

רשות

הזן קוד האתר אליו מיועד החומר

אתר אחסון

רשות

הזן קוד מחסן אליו מיועד החומר

קבוצת חומרים

רשות

הזן קוד קבוצת החומר אליו משתייך החומר במקרה ולא הוזן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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מק"ט
אוטומטי

מספר מעקב דרישה
 .3הקש  Enterאו לחץ על

נתון הנמשך מהדרישה במקרה שמבצעים בל"מ ע"ס דרישה

להמשך.

יתקבל החלון הבא:

 .4הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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 .5התייחס לשדות הבאים:
סטאטוס

שדה

הסבר

בלוק שדות מנהלתיים
מספר משותף

חובה

הצעות עד

רשות

תקופת תוקף

רשות

הזן שם או מספר המקשר בין מסמכי הבל"מ לספקים
השונים ,לדוגמא :מספר מכרז.
הזן את המועד האחרון למסירת הצעת המחיר ע"י
הספק

"

הזן את התאריך האחרון בו תהיה הצעת הספק בתוקף

הערה !

המספר המשותף שבחרת ישמש לאיתור כל הצעות המחיר הקשורות לאותה רכישה.
 .6הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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 .7התייחס לשדות הבאים:
שדה

סטאטוס

הסבר

קטגוריית פריט )(I

אוטומטי

קוד קטגורית פריט עבור שירות D -

טקסט קצר

חובה

הזן תיאור החומר במידה ולא הזנת מק"ט

כמות בל"מ

חובה

הזן את הכמות הנדרשת לרכישה

י .ה

חובה

הזן יחידת הזמנה מתאימה לפריט

תאריך אספקה

חובה

הזן תאריך הרצוי לאספקת החומר ,מאוחר יותר מהתאריך

קבוצת חומרים

חובה

המוצע בשדה מועד סופי

 .8הקש  Enterאו לחץ על

הזן קבוצת חומר מתאימה לפריט
להמשך.

יתקבל המסך הבא:

 .9לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

.
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יתקבל החלון הבא:

.10
.11

בחר מפרטי שירות מודל על ידי סימון .
לחץ על

לבחירת מודל שירות.

יתקבל החלון הבא:

.12

הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל החלון הבא:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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.13

בחר בשירות הנדרש.

.14

הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

.15

בחר בשירותים הנדרשים על ידי סימון עם העכבר בצדה הימני של השורה.

.16

לחץ על

על מנת ל"אמץ" את השירותים הנדרשים.

יתקבל החלון הבא:

.17

הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל החלון הבא:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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.18
.19

הזן כמות עבור השירות הנדרש.
הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
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 5.5בחירת ספקים המשתתפים בהצעת מחיר
על מנת לקשר את הספקים לבל"מ יש לבצע את הפעולות הבאות:
.1

לחץ על

לבחירת הספקים שישתתפו בהצעת המחיר.

יתקבל המסך הבא:

.2

.3

הזן את קוד הספק מתוך הרשימה.

הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

בשלב זה יתווספו כל נתוני הספק הנבחר.
.4

לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל ההודעה הבאה:

.

שים <  -יש לבצע את הפעולה מס' פעמים לפי מס' הספקים המשתתפים בהצעת המחיר ,בעת
שמירת המסמך יתקבל מספר בל"מ שונה עבור כל ספק.

.5

לסיום בחירת הספקים המשתתפים בהצעת מחיר ,לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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.
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 5.6יצירת בל"מ עם סימוכין לדרישת רכש
.1

פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õבלמ/הצעת מחיר  Õבקשה להצעת מחיר  Õיצירה )(ME41
יתקבל המסך הבא:

.2

התייחס לשדות הבאים:

שדה

סטאטוס

הסבר

סוג בקשה להצעת מחיר

חובה

בחר את סוג הבל"מ הרצוי

מועד סופי להצעות מחיר

חובה

הזן את התאריך האחרון להגשת ההצעות ע"י הספקים

בלוק נתונים ארגוניים
ארגון רכש

חובה

הזן את קוד ארגון הרכש האחראי לביצוע הבל"מ

קבוצת רכש

חובה

הזן את קוד הקניין המבצע את פעילות הרכש

.3

.

לחץ על הלחצן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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יתקבל החלון הבא:

.4
.5

הזן מספר דרישת רכש שתהווה כסימוכין.
הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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.6

הזן מספר משותף.

.7

הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

.8

הזן אתר אחסון.

.9

סמן את שורות הפריטים שברצונך לאמץ מהדרישה ,על-ידי לחיצה על הלחצן שמימין למספר דרישת

הרכש.

 .10לחץ על לחצן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

..
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יתקבל המסך הבא:

 .11התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

בלוק כמות ותאריך
כמות בל"מ

רשות

הזן את הכמות המבוקשת

תאריך

רשות

הזן מועד אספקה מבוקש )מאוחר יותר ממועד סופי(

אספקה

 .12הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.
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יתקבל המסך הבא:

 .13לחץ על

לבחירת ספק.

 .14הזן את קוד הספק בשדה ספק.
 .15הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

 .16לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

.

תתקבל הודעת מערכת

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 5.7שינוי בקשה להצעת מחיר )(ME42
על מנת לבצע שינויים או עדכונים במסמך הבל"מ ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים Õרכישה  Õבל"מ/הצעת מחיר  Õבקשה להצעת מחיר  Õשינוי )(ME42
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן את מספר הבל"מ שברצונך לשנות ,בשדה בל"מ.
 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.
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יתקבל המסך הבא:

 .4שנה את השדות במידת הצורך )מועד סופי ,תאריך אספקה ,כמויות וכו'(
 .5למחיקת השורה ,סמן את שורת הפריט ולחץ על לחצן
 .6לחץ על לחצן

)פרטי כותרת( ,על מנת לשנות מספר משותף ,קבוצת רכש ,תקופת תוקף וכו'.

 .7לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

"

למחיקה.

.

הערה !

באפשרותך לשנות שדות לבנים בלבד! שדות אפורים לא ניתנים לשינוי.

תאריך עדכון אחרון
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 5.8הצגת בקשה להצעת מחיר )(ME43
לצפייה בפרטי המסמך ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים Õרכישה  Õבל"מ/הצעת מחיר  Õבקשה להצעת מחיר Õהצגה )(ME43
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן את מספר הבל"מ שברצונך להזין.
 .3הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 5.9שימוש בלחצנים
.1

סמן את שורת הפריט ע"י סימון עם העכבר ,כך שהשורה שבחרת תיצבע.

.2

לחץ על

להצגת נתוני הכותרת.

.3

לחץ על

להצגת כתובת הספק.

.4

לחץ על

להצגת שותפים עסקיים.

.5

לחץ על

להצגת טקסטי פריט.

.6

לחץ על

להצגת הכתובת למשלוח.

.7

לחץ על

להצגת זמני האספקה.

.8

לחץ על

להצגת השירותים.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 6אחזקת מחירים )(ME47
לאחר יצירת הבל"מ ,הדפסתו ושליחתו לספק ,יש להזין בהצעה את המחירים שיתקבלו מן הספקים.
על מנת להזין את המחירים בהצעה בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õבל"מ/הצעת מחיר  Õהצעת מחיר  Õאחזקה )(ME47
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן את מספר הבל"מ בשדה .RFQ
 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.
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יתקבל המסך הבא:

 .4הזן את המחירים שנתקבלו מן הספק בשדה מחיר נטו.

טיפ – כדי להוסיף הערות טקסט שיתקבלו מהספק ,סמן את השורה ולחץ על
בשדה מטבע בחר את הקוד הרצוי.

כדי לעדכן את מטבע ההצעה לחץ על

כדי לעדכן הנחות או תוספת למחיר סמן את שורת החומר הרצוי ולחץ על

 .5הקש  Enterאו לחץ על

.

.

להמשך.

 .6לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

..

.

תתקבל ההודעה הבאה:

שים <  -ניתן לבצע את הפעולה מס' פעמים לפי מספר הצעות המחיר שהתקבלו מהספקים,
לכל עדכון מחיר בהצעה תתקבל הודעת מערכת בנפרד.
לדוגמא:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 7השוואת מחירים )(ME49
בתהליך זה ניתנת אפשרות לרוכש לבחור את הצעת המחיר הכדאית ביותר לפני תהליך יצירת הזמנת הרכש.
על מנת להשוות בין מחירי הספקים בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õבלמ/הצעת מחיר  Õהצעת מחיר  Õהשוואת מחיר )(ME49
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

ארגון רכש

חובה

הזן את קוד ארגון הרכש האחראי לביצוע הבל"מ

הצעת מחיר

רשות

הזן מספר בל"מ להשוואה

בקשה להצעת

חובה

הזן את השם המשותף שהזנת בבל"מ

מחיר משותפת
ספק

רשות

הזן את מספר הספק

חומר

רשות

הזן מק"ט הדרוש להשוואה

בלוק ערכי השוואה
סימוכין להצעת

רשות

הזן מספר בל"מ שאליו יושווה יתר ההצעות

מחיר

בלוק חישובי מחירים
כולל הנחות

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רשות

סמן ב 3-כדי להציג אחוז הנחה ותנאי תשלום שנלקחו בחשבון עם קביעת

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits
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שדה

הסבר

סטטוס
המחיר

כולל עלויות

סמן ב 3-כדי להציג את עלויות האספקה שנלקחו בחשבון

רשות

אספקה
קביעת מחיר

סמן ב 3-כדי להציג הנחת מזומנים ומשלוח עלויות.

רשות

יעיל

 .3לביצוע הקש  F8או לחץ על

.

יתקבל המסך הבא:

ההצעה הזוכה

שים <  -ההצעה שנמצאת בשורת דירוג מספר  1ושצבעה ירוק ,היא ההצעה הזולה ביותר.
ניתן לבצע השוואה ברמת הכוללת וגם ברמת הפריט.

טיפ – על מנת לפתוח הזמנת רכש המבוססת על תוצאות ההשוואה מומלץ לפתוח חלון נוסף בזמן
שההשוואה מוצגת בחלון ולהעתיק את הנתונים אל תוך ההזמנה.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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ניתן לערוך השוואה ברמת ההזמנה הכוללת כפי שהוזכר לעיל ,וכמו כן ,ניתן לערוך השוואה ברמת השורה.
כך למשל בהצעות מחיר עבור שירותים ניתן לבצע השוואה לכל שורה בהזמנה בנפרד.

 .1לחץ על

על מנת להציג את שורות השירות.

יתקבל המסך הבא:

 .2לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

לקבלת מידע נוסף על הצעות המחיר של הספקים.

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  52מתוך 104

רכש אב"ת -השוואת מחירים )(ME49

 7.1דחיית בל"מ
על מנת לדחות הצעת ספק ,יש לבצע את הפעולות הבאות:
 .1לחץ לחיצה כפולה על ההצעה שברצונך לדחות מתוך מסך ההשוואות.
 .2יתקבל המסך הבא:

 .3סמן ב 3-בתיבת הסימון בעמודת =) Rדחייה(.
 .4לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 8הזמנת רכש
 8.1סקירת תהליך
הזמנת רכש מייצגת פעילות רכש סופית ומאושרת להתקשרות עם הספק.
בהזמנה מוגדרים הנתונים הבאים :הספק ,החומר/השירות ,הכמות ,המחיר ,תאריכי האספקה ,תנאי
האספקה ,תנאי התשלום ,ותנאי ההצמדה.
בנוסף ,מגדירה ההזמנה באם החומר הנרכש יגיע למלאי או לצריכה ישירה )לא רלוונטי לגבי שירותים(.
ניתן ליצור הזמנת רכש ללא סימוכין למסמך רכש אחר על ידי הזנת כל הנתונים הנדרשים ,או עם סימוכין
למסמך רכש אחר במערכת.
להלן מסמכי רכש סימוכין ליצירת הזמנה:
•

דרישה – העתקת נתוני ההזמנה מתוך נתוני הדרישה.

•

הזמנה קיימת – העתקת נתוני ההזמנה מתוך נתוני הזמנה קיימת.

•

בל"מ – העתקת נתוני ההזמנה מתוך נתוני בקשה להצעת מחיר.

•

הסכם מסגרת – יצירת הזמנה על ידי משיכת הנתונים מהסכם המסגרת.

ביצירת הזמנה על בסיס נתוני מסמך רכש קיים ,יכול המשתמש לבחור מסמך שלם להעתקה או לסמן
שורה/ות אותן הוא רוצה להעתיק .נתוני הכותרת ונתוני השורות המסומנות מועתקים למסמך חדש ומהווים
בסיס לשינוי במידת הצורך.
סוגי הזמנות קיימות:
קוד

סוג הזמנה

טווח מספרים

ZLT

הזמנת ארץ טכניון

41XXXXXXX

ZLM

הזמנת ארץ מוסד

51XXXXXXX

ZIT

הזמנת חו"ל טכניון

42XXXXXXX

ZIM

הזמנת חו"ל מוסד

52XXXXXXX

ZRT

הזמנת משיכה מהסכם טכניון

43XXXXXXX

ZRM

הזמנת משיכה מהסכם מוסד

53XXXXXXX

ZPP

הזמנת אב"ת עבור אחזקה

61XXXXXXX

ZPB

הזמנת אב"ת עבור פרויקט

62XXXXXXX

ZAM

הזמנת אב"ת עבור המוסד

63XXXXXXX

ZP1

הזמנת אב"ת פשוטה

64XXXXXXX

עובדי אב"ת ישתמשו אך ורק בהזמנות ZPP,ZPB,ZAM,ZP1 :
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 8.2תרשים זרימת תהליך הרכש

 – RFIבקשה
לקבלת מידע
)בהתאם לצורך(

צורך
בדרישה

לא

כן
יצירת דרישה

לא

אישור

כן

דחייה
בקשה להצעת
מחיר

הזמנה  /הזמנה
ע"ס בל"מ /ע"ס
הסכם

לא

אישור

כן
הדפסה ושליחה
לספק

תאריך עדכון אחרון
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 8.3מילון מונחים

מונח

הסבר

אתר

הישות המרכזית לתהליכים לוגיסטיים .כל פעילות לוגיסטית מתבצעת
באתר לוגיסטי.

אתר אחסון

ישות אשר מחזיקה מלאי בתוך האתר הלוגיסטי) .מחסן(

חומר

מק"ט המוצר שמתבצעת בו פעילות עסקית כלשהי כמו :רכישה,
מכירה וכו'.

יחידת מידה

יחידה בה נמדד הפריט) .שעה ,מטר ,יחידה וכו'(

נתוני חומר

נתוני החומר מהווים את קטלוג החומרים וכוללים מידע על החומרים
שהארגון רוכש ,מייצר ,מאחסן ומוכר .נתוני חומר ינוהלו ברשומת אב
חומר .רשומות אלו משמשים את כל התהליכים הלוגיסטיים במערכת.

קבוצת חומר

קטגוריה המאגדת סוגים שונים של חומרים ובכך מקלה על סיווגם,
קטלוגם וביצוע החיפוש.

מרכז עלות

אובייקט תמחירי-ישות צוברת עלויות במודול  , COמשקפים את
המבנה הארגוני של החברה.

קטגוריית הקצאת חשבון

מפתח שבעזרתו ניתן לקבוע את השיוך החשבונאי )התקציבי( של
החומר ,קביעת הישות הפיננסית שתחויב בעלות הפריט.

קטגוריית פריט

מפתח הקובע את אופן רכישת החומר וסיווגו של הפריט הנרכש.
)שירות ,מלאי ,קבלנות משנה וכו'(.

תנאי מחיר

מנגנון תמחור במסמכי רכש המאפשר לקבוע את המחיר הסופי של
החומר עפ"י הגדרות שניתנו לו מראש.

ארגון רכש

יחידה ארגונית המבצעת רכישות לתחום מסוים בחברה.

קבוצת רכש

קוד קניין או קבוצת קניינים האחראים לפעילות של רכישה מסויימת.
באב"ת קניין הוא מנהל פרויקט/ראש צוות אחזקה.

שחרור הזמנה

תאריך עדכון אחרון
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אישור ניהולי/תקציבי לביצוע הרכישה.
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 8.4יצירת הזמנת רכש עבור שירותים
פעילויות הרכש בחברה כוללים "רכש שירותים" כמו עבודות בינוי ואחזקה ,שירותי ייעוץ ,שירותי דפוס ועוד.
המאפיין בהזמנת רכש שירותים הוא סימון האות  Dבקטגוריית הפריט המציינת שורות שירות ומחייבת
קטגוריית הקצאת חשבון ) ,(K,A,Z,P,Yכמו כן ,המק"טים הנרשמים הינם מתוך קטלוג שירותים.
את שורת השירות חובה לתחזק באחד משתי האפשרויות הבאות:
•

שירות המורכב מפעילויות מוגדרות מראש – יוגדר בלשונית שירותים.

•

שירות המורכב מפעילויות בלתי צפויות – יוגדר בלשונית הגבלות ,עבור כל שורה יש להגדיר הגבלה
כוללת וערך צפוי:
הגבלה כוללת – ערך המציין סכום מקסימלי לשירותים הלא מתוכננים אשר יתקבלו מהספק.
ערך צפוי  -סכום המשוריין בתקציב בגין ההזמנה ,עבור שירותים צפויים לא מתוכננים.

שים <  -בכל שורת שירותים במסמך רכש חובה לסמן  3בשדה  IVמבוססת שירות בלשונית חשבונית.

גיליון הזנת שירות
מסמך באמצעותו מאשר מקבל השירות את קבלת השירותים לצורך אימות חשבונית .דיווח זה הנו מקביל
לדיווח קבלת טובין למלאי.
גיליון הזנת שירות נוצר עם סימוכין להזמנת רכש בתנאי שעודכנו בה הנתונים הרלוונטים.
ניתן להזין את הגיליון באחת מהדרכים הבאות:
•

עם סימוכין להזמנה ללא שירותים מתוכננים – בגיליון הזנת שירות קיימת אפשרות לפתיחת גיליון
ריק אשר בו יפורטו כל הפעילויות אשר בוצעו בפועל .הפירוט יתבצע באותה צורה שמפרטים
שירותים מתוכננים בהזמנה )מספר שירות ,כמות ,מחיר ,ויחידת מידה( .ניתן לדווח פעילויות אלו עד
לסכום ההגבלה הכוללת שהוזנה בשורת השירות בהזמנה.

•

עם סימוכין להזמנה עם שירותים מתוכננים – בגיליון הזנת שירות ניתן ליצור גיליון על ידי יצירה עם
שירותים מתוכננים .בגיליון יוצגו כל הפעילויות שפורטו בהזמנה .ניתן לשנות את הכמות בגיליון.

•

צירוף שתי האפשרויות – ניתן להזין גיליון עם שירותים מתוכננים ולשלב שירותים בלתי מתוכננים
)חריגים במחיר חוזה(.
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על מנת ליצור הזמנת רכש עבור שירותים בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õיצירה  Õאתר/ספק ידוע )(ME21N
יתקבל המסך הבא:

 .2בחר בסוג הזמנת אב"ת מתוך רשימת הבחירה.
 .3הזן מספר ספק בשדה ספק.
 .4לחץ על

לפתיחת נתוני הכותרת.

לשונית נתונים ארגוניים

 .5התייחס אל השדות הבאים:
שדה
ארגון רכש

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן את קוד היחידה הארגונית האחראית לביצוע הרכישה

קבוצת רכש

חובה

הזן את קוד הקניין האחראי לביצוע הרכישה

קוד חברה

חובה

הזן קוד חברה מתאים

תאריך עדכון אחרון
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לשונית נתוני הצמדה

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
חבילת הצמדה

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן חבילת ההצמדה 0002 -

תאריך בסיס

חובה

הזן את התאריך ממנו יחול המדד

סוג ת .הצמדה

חובה

הזן סוג  – 6תקופה שעד אליה...

.

 .6פתח את
 .7התייחס אל השדות הבאים:

הסבר
הזן קוד קטגוריית הקצאת חשבון )  -Pלהזמנת אב"ת

שדה
 – Aהקצאת חשבון

סטאטוס
חובה

 – Iקטגורית פריט

חובה

תיאור קצר

חובה

הזן תיאור השירות המבוקש

כמות

אוטומטי

הכמות הנדרשת תוזן אוטומטית כ – .1

י .ה

חובה

הזן את יחידת המידה )בדרך כלל סט או יח(.

תאריך אספקה

חובה

הזן את תאריך האספקה

קבוצת חומר

חובה

הזן קבוצת חומר מתאימה לשרות הנרכש )(9901-9996

אתר

חובה

הזן את קוד האתר המתאים

לפרויקט -F ,להזמנת אב"ת לאחזקה – Z ,להזמנת אב"ת
למוסד עבור מחקר – K ,להזמנת אב"ת למוסד רגילה(
הזן קוד קטגורית פריט  – Dעבור שירות .סימון זה מגדיר
את שיטת הרכישה הנדרשת עבור פריט בשורה.

 .8הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
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.

 .9לחץ על

 9.1לשונית שירותים

 .1התייחס אל השדות הבאים:
שדה
מספר שירות

סטאטוס
רשות

הסבר
הזן את מספר השירות

טקסט קצר

אוטומטי/חובה

הזן תיאור השירות ,במידה והוזן מספר שירות יופיע טקסט

כמות

חובה

הזן את הכמות הנדרשת

יחידת מידה

חובה

הזן את יחידת המידה של השירות

מחיר ברוטו

חובה

הזן את מחיר היחידה לשירות

אוטומטית

 .2הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל החלון הבא:

חלון זה מקושר ללשונית הקצאת חשבון המיועד לקשירת הרכישה עם הנתונים התקציביים המתאימים.
יש להזין את הנתונים לפי קוד קטגורית הקצאת חשבון שהוזן .בדוגמא הנ"ל הוזן קוד קטגוריה הקצאת
חשבון עבור פרויקט ולכן נתבקש להזין מספר חשבון  G/Lואלמנט .WBS
עבור שירותים מקוטלגים – נתונים אלו יגיעו אוטומטית מהמערכת.
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נתונים להזנה

הקצאת חשבון
 – Aנכס

מספר נכס

 – Fהזמנת אחזקה

מספר חשבון  + G/Lמספר הזמנה

 -Pפרויקט

מספר חשבון  + G/Lמספר פרויקט )אלמנט (WBS

 – Kמרכז עלות

מספר חשבון  + G/Lמרכז עלות

 – Yהוצאות כלליות לא אב"ת

מספר חשבון  + G/Lמרכז עלות  +פריט התחייבות

 - Zמחקר

מספר חשבון  + G/Lמספר מענק )לעבודות מתקציבי מחקר(

 .3הקש  Enterאו לחץ על

"

להמשך.

הערה !

כאשר ההזמנה מורכבת ממספר רכיבי שירות שונים השתמש בלשונית שירותים ופרט את הפעילויות
המרכיבות את שורת ההזמנה .במידה ונקבע ערך כספי מגביל להזמנה הזן בלשונית הגבלות את הערך

הכספי .ניתן לשלב בין שתי הלשוניות שירותים והגבלות.
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על מנת לבחור שירות מתוך מודל שירות בצע את הפעולות הבאות:
.1

.

לחץ על
יתקבל החלון הבא:

.2

בחר במודל שירות מסוים.

.3

הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

.4

.

לחץ על הלחצן
יתקבל החלון הבא:

.5
.6

הזן חשבון  ,G/Lומרכז עלות.
הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
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 9.2לשונית הגבלות

התייחס אל השדות הבאים:
שדה
הגבלה כוללת

סטאטוס
רשות

ערך צפוי

רשות

הסבר
ערך המציין סכום גג לסך כל השירותים הלא מתוכננים
שיתקבלו מהספק.

 .10לבדיקה לחץ על

הזן סכום לשריון עבור שירותים צפויים )לא מתוכננים(

.

 .11לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת "הזמנת אב"ת לפרוייקט נוצרה תחת המספר ."62XXXXXX
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 8.5שינוי הזמנת רכש )(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

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

לשינוי הזמנה אחרת או בחר בתפריט הזמנת רכש  Õהזמנת רכש אחרת.
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יתקבל החלון הבא:

 .3הזן את מספר הזמנת הרכש לשינוי.
או הקש  ENTERבמקלדת.

 .4לחץ על

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

.

לאחר ביצוע כל השינויים חובה לבצע שמירה.
 .5לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

שים <  -השינויים המתבצעים בהזמנות שכבר משוחררות עשויים להשפיע מחדש על השחרור,
בעיקר הגדלת כמות חומר/מחיר או הוספות חומרים חדשים .כלומר ,יידרש ביצוע שחרור מחדש.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 8.6הצגת הזמנת רכש )(ME23N
להצגת נתוני הזמנת רכש ונתוני ההיסטוריה של ההזמנה ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õהצגה )(ME23N
יתקבל המסך הבא:

שים <  -בדרך כלל תתקבל ההזמנה האחרונה שהצגת במערכת.

 .2לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להצגת הזמנה אחרת או בחר בתפריט הזמנת רכש  Õהזמנת רכש אחרת.
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יתקבל החלון הבא:

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

או הקש  ENTERבמקלדת.

 .5לחץ על

להצגת נתוני הכותרת.

יתקבל המסך הבא:
לשונית נתונים ארגוניים

ניתן לצפות בקוד ארגון/קבוצת הרכש וקוד החברה.
לשונית אסטרטגיית שחרור

בלשונית זו מוצגים האחראיים לביצוע שחרור ההזמנה ,כלומר ,מי שחרר את ההזמנה ולמי היא ממתינה
לשחרור.
עבור בין הלשוניות השונות על מנת להציג את נתוני כותרת ההזמנה.

 .6לחץ על

להצגת נתוני שורת הפריטים.

בחלק זה של ההזמנה ניתן להציג נתונים נוספים ברמת הפריט.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 .7לחץ על לשונית היסטורית הזמנת רכש להצגת מסמכים עוקבים של ההזמנה.

לאחר קבלת הטובין /השירות ,בעת הצגת ההזמנה ) (ME23Nתתווסף לשונית היסטורית הזמנת
רכש ,בה מפורטים התהליכים שנעשו בהזמנה ,ובאילו תאריכים .התהליכים האפשריים הם:
•

 – SENTהוקלד גיליון הזנה.

•

 – DCעלויות הובלה )(DELIVERY COST

•

 – DCIVעלויות הובלה שעברו אימות חשבונית )(MIRO

•

 – GRקבלת טובין )(GOOD RECEIVED

•

 -IVLאחרי אימות חשבונית.

בדוגמא שלפנינו מוצגת לשונית היסטוריית הזמנת רכש כאשר בוצעו התהליכים:
•

הזנת גיליון שירות

•

וקבלת השירות

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

 .8לחץ על השורה הרצויה להצגת המסמכים.
 .9לחץ על הלשוניות לפי בחירתך להצגת נתונים נוספים בהזמנה.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 9שחרור הזמנת רכש
ישנם שתי אפשרויות לביצוע שחרור ההזמנה:
•

שחרור יחיד – לשחרור הזמנה אחת בלבד.

•

שחרור משותף – לשחרור מספר הזמנות יחד.

 9.1שחרור יחיד )(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:

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

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

או הקש  ENTERבמקלדת
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 .5בחר בלשונית אסטרטגיית שחרור.
 .6לחץ על

בעמודת אפשרויות שחרור.

הסימן התחלף ל -

.
.

תתקבל הודעת מערכת
 .7לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת "הזמנת אב"ת לפרוייקט  62XXXXXXXשונתה".

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 9.1.1ביטול 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.
או הקש  ENTERבמקלדת.

 .4לחץ על
 .5לחץ על

בעמודת אפשרויות.

הסימן יתחלף ל -

ובנוסף תתקבל הודעת מערכת

 .6לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

.
.

תתקבל הודעת מערכת

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 9.2שחרור משותף )(ME28
על מנת לבצע שחרור משותף בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õשחרור  Õשחרור משותף )(ME28
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן קוד שחרור מתאים בשדה קוד שחרור.
 .3צמצם את הרשימה על ידי הזנת שדות נוספים ,כמו :קבוצת רכש ,ספק וכו'.
 .4סמן  3בשדות קביעת שחרור ובמולא תנאי מוקדם לשחרור.
 .5לביצוע הקש על הכפתור

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

או .F8
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יתקבל המסך הבא:

 .6לחץ על

בשורת ההזמנה הרצויה לשחרור.

ההזמנות ששוחררו יהפכו ל -
יתקבל המסך הבא:

שים <  -רק כאשר כל הפונקציות המעורבות בשחרור מבצעות את התהליך ,ניתן יהיה להדפיס
את ההזמנה ולשלוח אותה לספק.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 9.2.1ביטול שחרור משותף
על מנת לבטל שחרור של מספר הזמנות ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õשחרור  Õשחרור משותף )(ME28
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן קוד שחרור מתאים בשדה קוד שחרור.
 .3סמן  3בשדה ביטול שחרור.
 .4הסר את ה  3 -מהשדה קביעת שחרור.
 .5לביצוע הקש על הכפתור

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

או .F8
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יתקבל המסך הבא:

 .6לחץ על
הסימן

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

לביטול השחרור.
יהפוך חזרה ל -

.
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 10הדפסת הזמנת רכש )(ME9F
לאחר ביצוע שחרור על ידי כל הפונקציות השונות ,המעורבות במדיניות השחרור ,יש לשלוח את ההזמנה
לספק.
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:

 .2התייחס אל השדות הבאים:
סטאטוס

שדה

הסבר

נתוני מסמך רכש
מספר מסמך

רשות

הזן את מספר ההזמנה להדפסה

ספק

רשות

הזן את מספר הספק

קבוצת רכש

רשות

הזן את קוד הקניין

נתוני הודעה
רשות

סוג הודעה
 .3לביצוע הקש על הכפתור

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

הזן את סוג הפלט להדפסה

או F8
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יתקבל המסך הבא:

 .4סמן  3בשורת ההזמנה שהנך מעוניין להדפיס.
 .5לחץ על
 .6לחץ על
 .7לחץ על
 .8לחץ על

להצגת הפלט לפני ההדפסה.
בכדי לחזור למסך הקודם.
אם ברצונך להדפיס פלט לדוגמא.
בכדי להדפיס את ההזמנה.

שים <  -במידה וההזמנה לא סיימה את מדיניות השחרורים תתקבל ההודעה הבאה:

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 11גיליון הזנת שירות )(ML81N
גיליון הזנת שירות הנו מסמך באמצעותו מאשר מקבל הטובין את קבלת השירותים לצורך אימות חשבונית.
דיווח זה מקביל לקבלת טובין למלאי.
ישנם שני שלבים בהזנת גיליון השירות:


הזנת תכולת השירותים שהתקבלו



אישור השירותים שהוזנו בגיליון

להזנת גיליון שירות בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õגיליון הזנת שירות  Õאחזקה )(ML81L
יתקבל המסך הבא:

 .2לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

לבחירת הזמנת הרכש הרצויה.
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יתקבל החלון הבא:

 .3הזן את מספר ההזמנה הרצויה בשדה הזמנת רכש.
להמשך.

 .4הקש  Enterאו לחץ על
 .5לחץ על

ליצירת גיליון שירות חדש.

 .6לחץ על

להצגת פירוט השירותים המופיעים בהזמנה.

יתקבל החלון הבא:

להמשך.

 .7הקש  Enterאו לחץ על
יתקבל המסך הבא:

שורות השירותים הועתקו מתוך ההזמנה ,כעת ניתן "לאמץ" אותן לתוך הגיליון.
 .8סמן את השורות המבוקשות ל"אימוץ" ,על ידי לחיצה עם העכבר בריבוע שבצד השורה.
 .9לחץ על

.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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יתקבל המסך הבא:

לחץ כאן
לבחירת שירות
מתוך ההזמנה

 .10התייחס לשדות הבאים:
שדה
טקסט קצר

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן תיאור השירותים

תקופה

חובה

הזן את התקופה בה ניתנו השירותים ע"י הקבלן.

כמות מצטברת

חובה

הזן את סך הכמות שהתקבלה

אחוז ביצוע

חובה

הזן

שים <  -התאריך המציין את תום התקופה בגינה מוזן גיליון השירות ,קובע את חישוב ההצמדה!!
 .11לחץ על

לקבלת/לאישור השירותים.

שים <  -לפני לחיצה על

מופיע הרמזור של קבלת השירותים בצבע אדום

כלומר השירותים טרם התקבלו.
לאחר לחיצה על

התחלף הרמזור לצבע צהוב

רמזור קבלת השירותים לירוק
 .12לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

ולאחר השמירה התקבל

.
..
.

תתקבל הודעת מערכת
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 11.1שחרור גיליון הזנת שירות )(ML85
לשחרור גורף של גיליונות הזנת שירות בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õגיליון הזנת שירות  Õשחרור משותף )(ML85
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
שדה
קוד שחרור

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן קוד שחרור מתאים )(21/22

אתר

רשות

הזן את קוד האתר

 .3לביצוע הקש על הכפתור
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יתקבל המסך הבא:

 .4סמן את הגיליון לשחרור עם העכבר.
 .5לחץ על

לשחרור.

תתקבל ההודעה הבאה:

 .6על מנת לצפות במדיניות השחרורים לחץ על

.

יתקבל החלון הבא:
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 11.2שינוי/ביטול גיליון הזנת שירות )(ML81N
ניתן לחלק את השינויים בגיליון הזנת השירות לשניים:
•

לפני קבלת השירות )לחיצה על הדגל(

•

אחרי קבלת השירות.
יצירת
גיליון

קבלת
שירות

שמירת
הגיליון

לא

שירות
אושר

כן

כניסה
לגיליון

כניסה
לגיליון במצב
של שינוי

שינוי
ושמירה

ביצוע ביטול
קבלה

שמירה

נוצר מסמך
סטורנו
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לשינוי גיליון הזנת שירות לפני קבלת השירות בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õגיליון הזנת שירות  Õאחזקה )(ML81L
יתקבל המסך הבא:

 .2לחץ על

.

יתקבל החלון הבא:

 .3הזן את מספר גיליון השרות בשדה גיליון הזנה.
 .4הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
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יתקבל המסך הבא:

 .5לחץ על

בכדי לעבור למצב של שינוי.

שים <  -השדות הפכו ללבנים ורק הם ניתנים לשינוי.

 .6בצע את השינויים הנדרשים.
 .7לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת

תאריך עדכון אחרון
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לביטול גיליון הזנת שירות אחרי קבלת השירות בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õגיליון הזנת שירות  Õאחזקה )(ML81L
יתקבל המסך הבא:

 .2לחץ על

.

יתקבל החלון הבא:

 .3הזן את מספר גיליון השרות בשדה גיליון הזנה.
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יתקבל המסך הבא:

 .4לחץ על

בכדי לעבור למצב של שינוי.

 .5לחץ על

על מנת לבטל את מסמך הקבלה שנוצר.

יתקבל המסך הבא:

שים <  -צבעו הירוק של הרמזור הוחלף לצהוב )ביטול קבלה(

 .6לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על
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יתקבל החלון הבא:

 .7הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

תתקבל הודעת מערכת

.

שים <  -בהצגת ההזמנה בלשונית היסטוריית הזמנת רכש יופיע מסמך החומר שנוצר עם קבלת
השרות )סוג תנועה  (101ומיד אחריו יופיע מסמך ביטול עם סוג תנועה נגדי ) (102כפי שמופיע
בדוגמא שלהלן.
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 12דוחות
 12.1רשימת הזמנות לפי ספק )(ME2L
על מנת להציג רשימה של הזמנות לפי ספקים בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õרשימה מוצגת  Õלפי ספק )(ME2L
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס אל השדות הבאים:
שדה
ספק

סטאטוס
רשות

הסבר
הזן את מספר הספק

היקף רשימה

רשות

הזן קוד ALV

פרמטרי בחירה

רשות

הזן פרמטר לבחירת הדוח הרצוי ,לדוגמא :עם קבלת טובין,
עם כמות יעד פתוחה וכו'

ניתן לצמצם את הרשימה על ידי הזנת שדות נוספים כמו :אתר ,קטגורית פריט ,תאריך אספקה וכו'.
 .3לביצוע הקש על הכפתור
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יתקבל המסך הבא:

 .4לחץ לחיצה כפולה על שורת הפריט בהזמנה כדי להציגה.
בסרגל הכלים שבדוח ניתן למיין נתונים ,לסנן ,לשנות תבניות ,לייצא את הדוח ל.WORD, EXECELL-
סרגל הכלים נראה כך:

פירוט הלחצנים:


 -מיון בסדר עולה.



 -מיון בסדר יורד.



 -סינון הנתונים.



 -סיכום הנתונים לדוגמא :סיכום כמויות ,סה"כ ההזמנות וכו'.



 -סיכום ביניים.



 -להצגת הדוח ב.excel -



 -להצגת הדוח ב.word -



 -להצגת גרפים.



תאריך עדכון אחרון
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 -לשינוי ושמירת תבניות.
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 12.2רשימת הזמנות לפי חומר )(ME2M
על מנת להציג רשימה של הזמנות לפי חומרים בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õרשימה מוצגת  Õלפי חומר )(ME2M
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס אל השדות הבאים:
שדה
חומר

סטאטוס
רשות

הסבר
הזן את מק"ט החומר

היקף רשימה

רשות

הזן קוד ALV

פרמטרי בחירה

רשות

הזן פרמטר לבחירת הדוח הרצוי ,לדוגמא :עם קבלת טובין,
עם כמות יעד פתוחה וכו'

ניתן לצמצם את הרשימה על ידי הזנת שדות נוספים כמו :אתר ,קבוצת חומרים ,תאריך אספקה וכו'.
 .3לביצוע הקש על הכפתור
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יתקבל המסך הבא:

 .5לחץ לחיצה כפולה על פריט בהזמנה בכדי להציגה.
בסרגל הכלים שבדוח ניתן למיין נתונים ,לסנן ,לשנות תבניות ,לייצא את הדוח ל.WORD, EXECELL-
סרגל הכלים נראה כך:

פירוט הלחצנים:


 -מיון בסדר עולה.



 -מיון בסדר יורד.



 -סינון הנתונים.



 -סיכום הנתונים לדוגמא :סיכום כמויות ,סה"כ ההזמנות וכו'.



 -סיכום ביניים.



 -להצגת הדוח ב.excel -



 -להצגת הדוח ב.word -



 -להצגת גרפים.



תאריך עדכון אחרון
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 -לשינוי ושמירת תבניות.
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 13צפייה בכרטיס ספק )(FBL1N
 13.1הצגת שורות בחשבון ספק
התהליך מאפשר הצגת השורות בכרטיס הספק.
כל שורה מייצגת מסמך שנרשם כנגד חשבון הספק.
לא כל סכום נראה בשורה נפרדת ,לדוגמה :סכומי מס במקור "נבלעים" בתוך שורת התשלום .
.1

פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג שורות בחשבון ספק:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õחשבון Õהצגת/שינוי שורות )(FBL1N
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
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.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

סטטוס

חשבון ספק

חובה

קוד חברה

חובה

הסבר
הזן את מספר חשבון הספק כפי שמופיע במערכת)ניתן להזין
יותר מספק אחד(.
הזן את קוד החברה.

בבלוק בחירת שדה
שורות פתוחות

רשות

סמן

עבור צפייה בשורות שעדיין לא בוצעה עבורן התאמה.

שורות סגורות

רשות

סמן

עבור צפייה בשורות שכבר בוצעה עבורן התאמה.

כל השורות

רשות

סמן

עבור צפייה בכל שורות חשבון הספק.

שורות פתוחות בתאריך מפתח רשות

הזן את התאריך אשר עד אליו יובאו הרשומות.

שורות רגילות

רשות

סמן

עבור צפייה בשורות הרגילות.

תנועות ספר ראשי מיוחד

רשות

סמן

עבור צפייה בשורות מיוחדות כגון מקדמות.

פריטים רשומים

רשות

סמן

עבור צפייה בשורות שעדיין לא נרשמו בספרים כגון

בקשת מקדמה.
.3

לחץ על

להצגת תוצאות החיפוש.

יתקבל מסך תצוגת שורת ספק:

מסך זה מציג את שורות החשבון בכרטיס הספק .
לחיצה כפולה על השורה המבוקשת תציג את פרטי השורה.
לחיצה נוספת על

תאריך עדכון אחרון
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תביא לסקירה מלאה של המסמך.
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 13.1.1כותרת המסמך
בכותרת המסמך ניתן לראות את מקרא הסימולים:

משמעות

הסימול
סטטוס השורה:

שורה פתוחה שעדיין לא הותאמה כגון חשבונית שהוזנה.
מסמך שנשמר בהמתנה ועדיין לא נרשם בספרים.
שורה שהותאמה ונסגרה כגון חשבונית ששולמה.
תאריך הפירעון :
חשבונית שעברה כבר את מועד התשלום שלה בהתאם לתאריך החשבונית
ולתנאי התשלום.
חשבונית אשר הגיעה למועד פירעונה היום.
חשבונית אשר מועד הפירעון שלה עדיין לא הגיע.

 13.1.2סרגל הכלים הדינאמי
כפי שניתן להבחין ,סרגל הכלים הדינאמי הינו ייחודי לטרנזקציה זו.

בתת פרק זה יוצג המקרא ללחצני הסרגל הדינאמי :
 מאפשר מעבר ימינה ושמאלה בין העמודות. קיצור דרך להצגה מפורטת של שורה .ניתן לחליפין להקליק פעמיים על השורה המבוקשת. קיצור דרך לשינוי מסמך שורה. הצגת פרטי המחאה לשורות מסוג ) KZתשלום ידני לספק(. -הצגת נתוני האב של חשבון הספק.

תאריך עדכון אחרון
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 13.1.2.1מיונים
א.
.1

בחירה של עמודה לפיה ימוינו הנתונים בסדר עולה או יורד.
לחץ על

או על

.

יתקבל החלון :

.

.2

מחק את תכולת מיון מצידו הימני של החלון ע"י לחיצה על

.3

בחר קריטריון מבין השורות בצידו השמאלי של החלון )זהו הקריטריון לפיו ימוינו הנתונים( והעבר

.4

אותו לצד הימני ע"י

.

לחץ על

.

כעת יוצגו השורות ע"פ תנאי המיון שנקבע.

תאריך עדכון אחרון
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ב.

קביעת מסננים
מאפשר לסנן שורות שאינן רלוונטיות כמו לדוגמה שורות שהתקבלו מתאריך מסוים או בעלות סכום
גבוה מסכום סף מסוים.

.1

לחץ על

לקביעת קריטריונים לסינון.

יתקבל החלון הבא:

.2

בחר את הקריטריונים לסינון מצד שמאל והעבר אותם ימינה ע"י לחיצה על

.

שים לב – ניתן לבחור יותר מקריטריון סינון אחד.
בדוגמה זו מועבר קריטריון הסכום.

תאריך עדכון אחרון
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יתקבל החלון הבא:

הזן בשורת הסכומים את טווח הסכומים שאותם תרצה לראות.
לדוגמה ,סכומים בין .₪ -1,000– 1,400
כתוצאה מכך ,תראה המערכת רק את  2השורות שהסכומים בהן הוא כפי שנקבע בסינון :

" הער ה !
ניתן לסנן גם באמצעות עמידה על עמודה ספציפית ולחיצה על

תאריך עדכון אחרון
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 13.1.2.2תבניות
פונקציה זו נועדה לאפשר למשתמש לצפות בהצגת שורת הספק על פי שדות שהוא בוחר ועל פי סדר רצוי.
א.
.1

שינוי תבנית
לחץ על

לשינוי התבנית.

יתקבל החלון הבא :

לחלון זה שני חלקים –
החלק הימני בו מסודרים כל השדות המוצגים .
החלק השמאלי בו מצויים כל השדות שאינם מופיעים במסך הראשי.
הפעולות העיקריות שניתן לבצע בתבנית-
העברה של שדות לחלק המוצג ע"י סימון השורה המבוקשת בצד שמאל ולחיצה על מקש
העברה של שדות לחלק המוסתר ע"י סימון השורה המבוקשת בצד ימין ולחיצה על מקש
שינוי סדר הצגת השדות ע"י שינוי המספור בעמודה

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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ב.

שמירת תבנית
ניתן לשמור את התבנית ששונתה על מנת שאפשר יהיה להשתמש בה בעתיד.

.1

לחץ על
יתקבל החלון הבא :

בתיבת סימון של מוגדר למשתמש.

.2

סמן

.3

רשום שם לתבנית שלך בשדה תבנית ,ולחץ על
.

תתקבל ההודעה:
ג.

או הקש . Enter

בחירת תבנית
ניתן לבחור תבנית מבין אפשרויות קיימות.

.1

לחץ על

.

יתקבל החלון הבא :

.2

בחר את התבנית הרצויה ולחץ על

.

תצוגת המסך תשתנה בהתאם.

תאריך עדכון אחרון
08/02/04
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 13.1.2.3סיכומי ביניים
.1

עמוד על כותרת העמודה על פיה יבוצע סיכום הביניים ולחץ על

.

יתקבל המסך בתצורה הבאה:

.2

סמן שורת סיכום ולחץ על צמצום

.3

לחץ על הרחבה

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

כדי לצמצם את השורות ולהתיר את שורת הסיכום בלבד.

כדי לחזור ולראות את השורות המרכיבות את שורת הסיכום.
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 13.1.2.4העברת נתונים לEXCEL -

בחלון של הצגת שורת ספק:
.1

בחר בתפריט רשימה Õייצוא Õגליון אלקטרוני

יתקבל חלון המידע הבא:

.2

הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך.
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יתקבל החלון הבא:

.3

בחר באחת האפשרויות )רצוי טבלה( והקש

.4

הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

להמשך .יתקבל החלון הבא:

להמשך .יתקבל חלון  EXCELעם הנתונים.
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14

הצגת ספק )(MK03

ניתן להציג את הנתונים העיקריים של הספק כמו :תנאי תשלום ,סטטוס הספק )חסום ,מחוק וכו'(.

להצגת נתוני הספק בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים Õרכישה  Õנתוני אב  Õספק  Õרכישה  Õהצגה )(MK03
יתקבל המסך הבא:

 .2סמן ב 3 -את הנתונים שברצונך להציג.
 .3הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

 .4לסיום הצגת נתוני הספק ויציאה לתפריט הראשי לחץ על

תאריך עדכון אחרון
08/02/04

רכש אב"ת  -נוצר על-ידי hagits

.

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  104מתוך 104

