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 1הקדמה

 1.1כללי ומטרה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול המערכת הממוחשבת של מודול  MMבטכניון ולהנחות את
תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה .SAP
חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא הרכש .על מנת למצוא את הדרך בסביבת ה SAPניתן 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:

יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.

•

רשות:

אפשרי להזין שדה זה ,אך אינו מעכב את המשך התהליך.

•

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

מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך
הנתונים בשלב מאוחר יותר.

לא להזנת המשתמש.
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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(

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  5מתוך 70

רכש יבוא  -הקדמה

 .9תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:
•

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

•

לביצוע  -לביצוע הקש על הכפתור

•

למעבר בעץ התיקיות – יופיעו שמות המסכים וחיצים ,החיצים מסמלים את המעבר בין

או . F8

התיקיות .לדוגמא – לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õבלמ/הצעת מחיר Õ
בקשה להצעת מחיר  Õיצירה
ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה
ולהקיש  Enterאו
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 2הזמנת רכש חו"ל
 2.1סקירת תהליך
הזמנת רכש חו"ל 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.
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 חו"ל הקיימות:
קוד

סוג הזמנה

טווח מספרים

ZIT

הזמנת חו"ל טכניון

42XXXXXXX

ZIM

הזמנת חו"ל מוסד

52XXXXXXX
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 2.2תרשים זרימת תהליך הרכש

 – RFIבקשה
לקבלת מידע
)בהתאם לצורך(

יצירת דרישה

לא

אישור
דרישה

הזמנת חו"ל
טכניון/מוסד

כן

לא

דחייה

אישור
הזמנה

כן

הדפסה
ושליחה לספק
יצירת אספקה
נכנסת

יצירת משלוח

יצירת מסמך
עלויות משלוח

איפוס עלויות
בהזמנה

תשלום לספק
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 2.3מילון 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.
קטגוריה המאגדת סוגים שונים של חומרים ובכך מקלה על סיווגם,

קבוצת חומר

קטלוגם וביצוע החיפוש.
אובייקט תקציבי-ישות צוברת עלויות במודול  , COמשקפים את

מרכז עלות

המבנה הארגוני של החברה.
קטגוריית הקצאת חשבון

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

קטגוריית פריט

)שירות ,מלאי ,קבלנות משנה וכו'(.
מנגנון תמחור במסמכי רכש המאפשר לקבוע את המחיר הסופי של

תנאי מחיר

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 מסוימת.

שחרור הזמנה

אישור ניהולי/תקציבי לביצוע הרכישה.

אספקה נכנסת

הודעה על יציאת החומרים ממספק הטובין

משלוח

אוסף של אספקות נכנסות המשונעות כמכלול אחד )(ASSEMBLY

מסמך עלויות משלוח

מסמך המפרט את תכנון העלויות המחושבות ברמת משלוח
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 3יצירת הזמנת רכש חו"ל )(ME21N

על מנת ליצור הזמנת רכש חו"ל בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õיצירה  Õאתר ידוע ספק/מספק )(ME21N
יתקבל המסך הבא:

 .2בחר את סוג הזמנה – הזמנת חו"ל טכניון או הזמנת חו"ל מוסד.
 .3הזן מס' ספק בשדה ספק.
הזמנות הרכש מחולקות לשלושה חלקים:
כותרת – בחלק זה יתבצעו הזנות הקשורות לכותרת המסמך וישפיעו על המסמך כולו.
סקירת פריטים – בחלק זה יוזנו המרכיבים העיקריים של ההזמנה כמו :חומר ,כמות ,אתר וכו'.
פריטי פריט – בחלק זה נזין את יתר המרכיבים הקשורים ברמת השורה כמו :סעיפים חשבונאיים ,זמני
אספקה ,טקסטים וכו'

 .4לחץ על
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 4.1לשונית אספקה/חשבונית

בלשונית זו נגדיר את תנאי התשלום בהזמנה ,ואת סוג המטבע.
 .5לשונית תנאים

ניתן להגדיר תנאי מחיר להזמנה הן ברמת הכותרת והן ברמת הפריט .תנאי המחיר המוגדרים בכותרת
ההזמנה תקפים עבור כל השורות בהזמנה.
בשדה סוג תנאי הזן את קוד התנאי המתאים שברצונך להוסיף ואת השיעור באחוזים או בסכום הכולל
גם הגדרת קוד מטבע.
שריון לעלויות יבוא – שריון סכום משופר בגין עלויות יבוא כפי שיתוכננו במסמך עלויות משלוח.
 5.1לשונית טקסטים

בלשונית זו ניתן לבחור סוג של טקסט מתוך רשימת טקסטי הכותרת .טקסטים אלו יהיו ברמת כל
ההזמנה ויהיו נכונות עבור כל שורה בהזמנה.
בחר את סוג הטקסט שברצונך להוסיף והקלד טקסט חופשי בצידו השמאלי של המסך ,חזור על התהליך
לגבי כל סוגי הטקסט הרלוונטיים.
הטקסטים שיופיעו בפלט ההזמנה הם :טקסט משפטי ,ערבות ספק.
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 4.4לשונית כתובת

בלשונית זו מוצגת הכתובת למשלוח ההזמנה .ברירת המחדל לפרטי הכתובת "תאומץ" מתוך נתוני אב
ספק ,וניתנים לשינוי.
 4.5לשונית תקשורת

בלשונית זו מוצג איש המכירות מולו נעבוד .ברירת המחדל תגיע מנתוני אב של הספק ,וניתנת לשינוי.
 4.6לשונית שותפים

בלשונית זו ניתן להגדיר ספקים נוספים שהם שותפים עסקיים של הספק הראשי .למשל ,יש אפשרות
לציין את הספק שמספק את הסחורה ובנוסף לציין את שם החברה לתשלום החשבונית או את הסוכן
העובד מול הספק וכו'.
הזן קוד תפקיד בשדה תפקיד ואת מספר הספק השותף בשדה מספר.
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 4.7לשונית נתונים ארגוניים

בלשונית זו נקבעים קוד ארגון הרכש ,קבוצת הרכש וקוד החברה.
ניתן להגדיר שדות אלו כברירת מחדל ברמת משתמש.
התייחס אל השדות הבאים:
שדה
ארגון רכש

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן ארגון רכש טכניון 3000 -

קבוצת רכש

חובה

הזן את קוד הקניין האחראי על הרכישה

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה המתאים

 4.7לשונית סטטוס

בלשונית זו מוצגים סטטוסים במהלך חיי ההזמנה כגון:
סטטוס הזמנה  :עוד לא נשלח ,נשלח
סטטוס קבלה למלאי  :לא סופק ,סופק חלקי ,סופק במלואו
סטטוס קבלת חשבונית  :לא הופקה חשבונית ,הופקה חשבונית
כמו כן ,מוצגים ערך מוזמן בהזמנה ,ערך הזמנה שהתקבל ,ערך הזמנה שנותר לספק ,ערך החשבוניות
שהתקבלו וערך מקדמות.
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 4.8לשונית ) annexdataנתוני הצמדה(

בלשונית זו ניתן להזין את חבילת ההצמדה ואת סוג תאריך ההצמדה.
התייחס אל השדות הבאים:

5

שדה
חבילת הצמדה

סטאטוס
רשות

הסבר
הזן את קוד חבילת ההצמדה המתאים

תאריך בסיס

רשות

ניתן להזין תאריך בסיס לשורת ההצמדה

תא .ההתחלה

רשות

הזן תאריך תחילת תוקף ההצמדה

סוג ת .הצמדה

רשות

הזן תאריך התייחסות להצמדה

תא .הגבלה

רשות

ניתן להזין תאריך הגבלה להצמדה

אחוז סטייה

רשות

ניתן להזין אחוז סטייה להצמדה

לחץ על

לפתיחת החלק של סקירת

לסגירת נתוני הכותרת ולחץ על

הפריטים.
יתקבל המסך הבא:

6

התייחס אל השדות הבאים:
שדה
 – Aקטגורית הקצאת

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן קוד קטגורית הקצאת חשבון מתאימה ) -Aעבור נכס– K ,
עבור מרכז עלות -F ,עבור הזמנה פנימית – P ,עבור

חשבון

פרויקט -Z ,עבור מחקר – Y ,עבור הוצאות לא אב"ת(
במידה והחומרים מוזמנים למלאי השאר שדה זה ריק.
ן – קטגורית פריט

חובה

חומר

רשות

קטגורית הפריט מגדירה את שיטת הרכישה הנדרשת לפריט
בשורה .הזן קוד קטגורית פריט מתאים ) -Kעבור משגור-D ,
עבור שירות ,תקן = שדה ריק(.
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לאחר הקשת  ENTERבמקלדת יופיע תיאור החומר ,במידה

טקסט קצר

אוטומטי/חובה

קבוצת חומר

אוטומטי/חובה

כמות

חובה

הזן את הכמות הנרכשת

תאריך אספקה

חובה

הזן את תאריך האספקה )ברירת המחדל היא התאריך

מחיר נטו

חובה

הזן את מחיר נטו ליחידה

אתר

חובה

הזן את קוד האתר

ולא הוזן מקט חובה להקליד טקסט קצר
לאחר הקשת  ENTERבמקלדת תופיע קבוצת החומר,
במידה ולא הוזן מקט חובה להזין קוד קבוצת חומר

הנוכחי(

7

להמשך.

הקש  Enterאו לחץ על

שים <  -ייתכן שבעמודת הסטטוס יופיעו הודעות מערכת מסוימת )הזהרה ,שגיאה( במידה ומופיע
בעמודה זו ריבוע אדום
משולש צהוב

פירוש הדבר ,שגיאה או שדות חסרים ברמת הפריט.

פירושו הזהרת או התראה של המערכת .למשל ,הזהרה על תאריך אספקה שחלף,

מחיר שהוזן שונה מהמחיר במערכת וכו'
8

לחץ על

9

בצע את התיקונים הנדרשים.

לביצוע בדיקת ההזמנה.

החלק השלישי )פרטי פריט( של ההזמנה מיועד להזנת יתר המרכיבים ברמת הפריט ,לפי המבטים
השונים ,הקשורים בלעדית לשורה :סעיפים חשבונאיים ,תנאים ספציפיים לשורה ,מקום אספקה וכו'.
 10לחץ על

על מנת לפתוח את נתוני הפריט.

שים <  -ניתן לעבור עם החיצים בין הפריטים בהזמנה ,נתוני הפריט מתייחסים לכל שורה בנפרד.
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 10.1לשונית נתוני חומר

בלשונית זו מוצגים נתוני החומר וניתנים לשינוי .בשדה מק"ט של ספק יש אפשרות להזין את המק"ט של
הספק.

 10.2לשונית כמויות/משקלים

בלשונית זו ניתן להזין פרטים הקשורים למשקל ו/או נפח החומר הנרכש.
 10.3לשונית לוח זמני אספקה

בלשונית זו ניתן לפצל את הכמות שהוגדרה בשורה למספר משלוחים .עבור כל שורת משלוח יש להגדיר
תאריך וכמות .סכום הכמויות שיוגדר בשורות המשלוחים יעדכן את הכמות בשורה במידה וקיים שוני
ביניהן.
 10.4לשונית אספקה
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התייחס אל השדות הבאים:
הסבר
הגדרת אחוז מהכמות שבו תתאפשר קליטה במלאי במקרה

שדה
סיבולת אספקת יתר

סטאטוס
רשות

סיבולת אספקה חסרה

רשות

הוראת משלוח

רשות

קבלת טובין

אוטומטי

מסומן ב 3 -כברירת מחדל עבור החומרים הנדרשים

אספקה הושלמה

רשות

סימון השדה ב 3 -מציין שורה סגורה ,גם אם לא סופקה כל

של חריגה מעל הכמות שהוגדרה בשורה
הגדרת אחוז סיבולת חסרה תגרום לסגירה אוטומטית של
שורה גם אם לא כל הכמות סופקה

הכמות .השדה מתעדכן אוטומטית כאשר כל הכמות סופקה
במסגרת סיבולת האספקה שהוזנה

 10.5לשונית חשבונית

התייחס אל השדות הבאים:
שדה
קבלת חשבונית

סטאטוס
רשות

 IVמבוססת GR

רשות

הסבר
סימון השדה ב 3 -מציין קבלת חשבונית בגין רכישת הפריט.
כאשר לא מצפים לקבלת חשבונית )למשל ,פריט המתקבל
בחינם( יש להסיר את הסימן.
סימון השדה ב 3 -מציין קליטת חשבונית ובדיקתה מול דיווח
קבלת טובין להזמנה.
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 10.6לשונית תנאים

התנאים המוגדרים ברמת השורה מתוספים לתנאים שהוגדרו ברמת כותרת ההזמנה .למשל ,אם
הוגדרה הנחה בהזמנה הן ברמת כותרת והן ברמת פריט ,חישוב ההנחה בשורה יבוצע על ערך הפריט
לאחר ההנחה בנתוני הכותרת.

 10.7לשונית הקצאת חשבון

בלשונית זו קושרים את הרכישה עם הסעיפים התקציביים.
במידה והחומרים נרכשים למלאי ,אין צורך בהזנת הנתונים בלשונית זו.
בין אם מדובר ברכישה לפרויקט ,למחקר ,לנכס וכו' חייבים תמיד לקשור את הרכישה עם הסעיפים
התקציביים המתאימים .בנוסף לכך ,חייבים שבאותם הסעיפים תהיה יתרה אשר מספיקה לביצוע
הרכישה ,אחרת ,בסוף תהליך יצירת ההזמנה תתקבל הודעת שגיאה בגלל חריגה ביתרת התקציב.
)הודעות אלו קשורות למודול  - FMניהול ובקרת תקציב(.
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להלן טבלה המגדירה את הנתונים להזנה בכל קוד קטגוריה להקצאת חשבון:
נתונים להזנה

הקצאת חשבון
 – Aנכס

מספר נכס

 – Fהזמנה פנימית

מספר חשבון  + G/Lמספר הזמנה

 -Pפרויקט

מספר חשבון  + G/Lמספר פרויקט

 – 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

 10.8לשונית טקסטים

בלשונית זו ניתן להזין טקסטים ברמת הפריט.
הטקסטים שיופיע בפלט ההזמנה הם :טקסט פריט ,טקסט הזמנת רכש לחומר ,הוראות בטיחות.
 10.9לשונית כתובת לאספקה

בלשונית זו מוצגת הכתובת לאספקת החומרים .ברירת המחדל לנתוני הכתובת מגיעה מתוך כתובת
האתר המצוין בשורה .במידה וקיים צורך לעדכן את הכתובת ,ניתן לעדכן באופן ידני או לבחור כתובת
אחרת מתוך השדה כתובת.
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 10.10לשונית אישורים

התייחס אל השדות הבאים:
שדה
בקרת אישור

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן קוד -0004אספקה נכנסת

נדרש אישור קבלה

רשות

סימון השדה ב  3 -מחייב את הספק לאשר את קבלת
ההזמנה

שים <  -ללא הזנת הקוד  0004עבור אספקה נכנסת ,לא יהיה ניתן לדווח על אספקה נכנסת!!!

 10.11לשונית ) itemannexנתוני הצמדה לפריט(

תנאי ההצמדה המוגדרים בכותרת ההזמנה מהווים ברירת מחדל לתנאי ההצמדה המוגדרים ברמת
השורה .כאשר תנאי ההצמדה בשורה שונים מתנאי ההצמדה שהוגדרו בכותרת ,ניתן לעדכן תנאי הצמדה
בשורה ,על ידי בחירת חבילת הצמדה אחרת .תנאי ההצמדה הקובעים לפריט הנם תנאי ההצמדה
שהוגדרו ברמת השורה.
התייחס אל השדות הבאים:
שדה
חבילת הצמדה

סטאטוס
רשות

הסבר
הזן את קוד חבילת ההצמדה המתאים

תאריך בסיס

רשות

ניתן להזין תאריך בו יחושבו מרכיבי חבילת ההצמדה

תא .ההתחלה

רשות

הזן תאריך תחילת תוקף ההצמדה

סוג ת .הצמדה

רשות

הזן תאריך התייחסות להצמדה

תא .הגבלה

רשות

ניתן להזין תאריך הגבלה להצמדה

אחוז סטייה

רשות

ניתן להזין אחוז סטייה להצמדה
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 10.12לשונית בקרת תנאי מחיר

התייחס אל השדות הבאים:
שדה
הדפסת מחיר

סטאטוס
אוטומטי

מחיר מוערך

רשות

הסבר
סימון השדה ב  3 -מגדיר שמחירי הפריטים יודפסו בטופס
ההזמנה
סימון השדה ב  3 -מגדיר כי מחירי הפריטים בהזמנה הנם
מחירים מוערכים ,אשר לא נקבעו סופית מול הספק

 10.13לשונית פרטים

התייחס אל השדות הבאים:
שדה
יחידה ארגונית

סטאטוס
אוטומטי

הסבר
היחידה הארגונית המבצעת את הרכישה

תת יחידה ארגונית

אוטומטי

תת היחידה הדורשת

דורש

אוטומטי

מספר העובד

ציוד משתמש קצה

רשות

זהו שדה אינפורמטיבי המציין פריט המוזמן כציוד עבור
משתמש קצה.

 11לחץ על

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

תתקבל הודעת מערכת
 12לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.
.
.

תתקבל הודעת מערכת

שים <  -כל שאר התהליכים זהים לתהליך רכש מקומי ,כגון :שינוי/הצגת הזמנה ,שחרור הזמנה,
הוצאת דוחות רכש וכו'.
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 4יצירת אספקה נכנסת )(VL31N
על מנת ליצור אספקה נכנסת בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õאספקה נכנסת  Õיצירה )(VL31N
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס אל השדות הבאים:
שדה
ספק

סטאטוס
רשות

הסבר
הזן את קוד הספק

הזמנת רכש

חובה

הזן את מספר הזמנת הרכש עבור תיווצר אספקה נכנסת

שים <  -ניתן לאחד מספר הזמנות עבור ספק באותו מסמך .לחץ על הלחצן
ובחר בהזמנות נוספות.

 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

להמשך.

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  22מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת אספקה נכנסת )(VL31N

יתקבל המסך הבא:

פתח את לשונית משלוח:

 .4התייחס אל השדות הבאים:
שדה
משקל ברוטו

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן משקל ברוטו של החומר

יח.

חובה

הזן יחידת מידה מתאימה למשקל

טיפ – לחיצה כפולה על שדה משקל ברוטו תציג את המשקלים )ברוטו ונטו( ,וניתנים לשינוי!

 .5לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

.

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  23מתוך
70

רכש יבוא  -שינוי אספקה )(VL32N

 5שינוי אספקה )(VL32N
על מנת לבצע שינויים באספקה בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õאספקה נכנסת  Õשינוי )(VL32N
יתקבל המסך הבא:

 .2הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

להמשך.

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  24מתוך
70

רכש יבוא  -שינוי אספקה )(VL32N

יתקבל המסך הבא:

 .3בצע את השינויים הנדרשים.
 .4לחץ על הלחצן

על מנת לצפות ברצף מסמכים.

 .5לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

.

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  25מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת משלוח )(VT01N

 6יצירת משלוח )(VT01N
על מנת ליצור משלוח בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õביצוע לוגיסטיקה  Õהובלה  Õתכנון הובלה  Õיצירה Õמסמכים בודדים )(VT01N
יתקבל המסך הבא:

 .2התייחס אל השדות הבאים:
שדה
נקודת תכנון הובלה

סטאטוס
חובה

הסבר
הזן קוד 3000

סוג משלוח

חובה

הזן טכניון יבוא

 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

להמשך.

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  26מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת משלוח )(VT01N

יתקבל המסך הבא:

 .4התייחס אל השדות הבאים:
סטאטוס
חובה

שדה
סוכן משלח

הסבר
הזן את מספר הסוכן המשלח

לשונית שותף
פונקצית שותף

רשות

הזן קוד שותף

שותף

רשות

הזן מספר שותף

שים <  -המערכת תאתר תכנון עלויות משלוח עבור השותפים הבאים :עמיל מכס ,מבטח,
 D.T.Dומוביל מקומי.

 .5לחץ על הלחצן

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

על מנת לאחד מספר אספקות יחד.

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  27מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת משלוח )(VT01N

יתקבל החלון הבא:

 .6הזן מספר ספק בשדה ספק ,על מנת לבחור באספקות לפי ספק.
 .7הזן מספר אספקה בשדה אספקה נכנסת ,על מנת לבחור באספקות לפי אספקות נכנסות קיימות
במערכת.
 .8הזן מספר הזמנה בשדה הזמנת רכש ,על מנת לבחור באספקות לפי הזמנת רכש.
 .9לביצוע הקש על הכפתור

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

או . F8

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  28מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת משלוח )(VT01N

יתקבל המסך הבא:

 .10לחץ על הלחצן

 -סקירת משלוח נוכחי ,על מנת לחזור למסך הקודם.

יתקבל המסך הבא:

 .11לחץ על הלחצן

 -משלוחים ואספקות ,על מנת להציג את האספקות הנבחרות.

 .12לחץ על הלחצן

 -ייעול עמודה ,על מנת לקבוע את רוחב העמודות.

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  29מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת משלוח )(VT01N

לשונית "מועד סופי"

ניתן להזין תאריכי
תכנון וביצוע

 .13לחץ על הלחצן

.

 .14לסיום לחץ על

.

יתקבל המצב הבא:
שים <  -המערכת תזין לשדות "ביצוע" את התאריך והשעה כברירת מחדל.
רק לאחר לחיצה על "סיום העמסה" ניתן יהיה לפתוח מסמך עלויות משלוח!!!

 .15לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

.

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  30מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת מסמך עלויות משלוח )(VI01

 7יצירת מסמך עלויות משלוח )(VI01
על מנת ליצור מסמך עלויות משלוח בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õביצוע לוגיסטיקה  Õהובלה  Õעלויות משלוח  Õיצירה  Õמסמך יחיד )(VI01
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן בשדה מספר משלוח את מספר המשלוח שיצרת.
 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

להמשך.

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  31מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת מסמך עלויות משלוח )(VI01

יתקבל המסך הבא:

.4

לחץ לחיצה כפולה על שורת הפריט.
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  32מתוך
70

רכש יבוא  -יצירת מסמך עלויות משלוח )(VI01

 .5לחץ לחיצה כפולה על שורת הפריט.
יתקבל המסך הבא:

 .6הזן ערך/סכום לכל תנאי מחיר מתאים) ,לכל שורת שותף חשבונית בנפרד(.
 .7לחץ על

על מנת לחזור לשותף אחר.

 .8לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת אזהרה
 .9הקש  Enterאו לחץ על

.
להמשך.

תתקבל הודעת מערכת

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

.

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  33מתוך
70

רכש יבוא  -ביטול מסמך עלויות משלוח )(VI02

 8ביטול מסמך עלויות משלוח )(VI02
על מנת לשנות את מסמך עלויות המשלוח בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õביצוע לוגיסטיקה  Õהובלה  Õתכנון הובלה  Õשינוי  Õמסמכים יחידים )(VI02
יתקבל המסך הבא:

 .2הזן את מספר המשלוח לשינוי בשדה מספר משלוח.
 .3הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

להמשך.

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  34מתוך
70

רכש יבוא  -ביטול מסמך עלויות משלוח )(VI02

יתקבל המסך הבא:

 .4בחר בתפריט משלוח  Õמחיקה.

 .5לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

שים <  -ניתן למחוק מסמך עלויות משלוח כל עוד לא נעשתה קבלת טובין !!!

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  35מתוך
70

רכש יבוא  -איפוס עלויות משלוח בהזמנה )(ME22N

 9איפוס עלויות משלוח בהזמנה )(ME22N
יש צורך לאפס את השריון שנוצר בזמן יצירת ההזמנה .על מנת לאפס עלויות בהזמנה בצע את הפעולות
הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õשינוי )(ME22N
יתקבל המסך הבא:

 .2פתח את לשונית תנאים בחלק של נתוני הכותרת.
 .3סמן את שורת שריון לעלויות יבוא.
 .4לחץ על

למחיקת השורה.

 .5לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על

.

תתקבל הודעת מערכת

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  36מתוך
70

רכש יבוא  -הצגת מסמכים עוקבים להזמנת יבוא )(ME23N

 10הצגת מסמכים עוקבים להזמנת יבוא )(ME23N
על מנת להציג מסמכים עוקבים להזמנת רכש יבוא ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õרכישה  Õהזמנת רכש  Õהצגה )(ME23N
 .2לחץ על

לבחירת הזמנת רכש אחרת.

יתקבל החלון הבא:

 .3הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

 .4הצג את לשונית אישורים.
בעמודה "אספקה נכנסת" ניתן להציג את מספר האספקה הנכנסת של אותה הזמנה.
 .5לחץ לחיצה כפולה על מספר האספקה הנכנסת.

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  37מתוך
70

רכש יבוא  -הצגת מסמכים עוקבים להזמנת יבוא )(ME23N

יתקבל המסך הבא:

" -רצף מסמכים".

 .6לחץ על הלחצן
יתקבל המסך הבא:

במסך זה ניתן לראות את מספר המשלוח של אותה הזמנה.

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  38מתוך
70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

 11אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(
כללי -אימות חשבונית עלויות יבוא:
אימת החשבונית של טובין יבוא מתחלקת לשניים:
 11.1קליטת חשבונית עבור הטובין
 11.2קליטת חשבונית עבור עלויות יבוא )עמיל מכס ועלויות נוספות(

 11.1חשבונית עבור טובין יבוא -טכניון

 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õאימות חשבונית של לוגיסטיקה  Õהזנת מסמך  Õהזנת חשבונית
)(MIRO
יתקבל המסך הבא:
חלון סוג פעולה

לשוניות עיקריות להזנה:
נת .בסיסיים ותשלום

פריטים לאימות

מס' הזמנת רכש

 .2בחר בתפריט עריכה  Õהחלפת קוד חברה.

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  39מתוך
70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

יתקבל החלון הבא:

 .3הזן קוד חברה  3000לטכניון.
להמשך.

 .4הקש  Enterאו לחץ על
 .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

אוטומטי

הזן תאריך רישום -כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.

סימוכין

חובה

הזן את מספר החשבונית

סכום

חובה

הזן את הסכום בחשבונית

מטבע

רשות

הזן קוד מטבע מתאים

קוד מס

חובה

הזן קוד מס  – V0אחוז מס0% -

טקסט

רשות

הזן טקסט קצר

הערה :אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע
מהזמנת הרכש באופן אוטומטי

 .6לחץ על לשונית

.

יתקבל החלון הבא:

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  40מתוך
70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

 .7התייחס אל השדות הבאים:
שדה
תארי .התחלה

סטאטוס
אוטומטי

הסבר
תאריך ההתחלה נגזר מתאריך החשבונית

לפר .ב-

אוטומטי

התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום

חסימת תשלום

רשות

 .8לחץ על לשונית

.

לספק
ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

יתקבל החלון הבא:

.9

התייחס לשדות הבאים:

שדה

הסבר

סטטוס

תאריך קבלת חשבונית

רשות

הזן תאריך קבלת החשבונית מהספק

טקסט כותרת

רשות

הזן טקסט כותרת

.
 .10הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.
 .11בחר לאימות חשבונית עבור פריטי טובין בלבד
 .12הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

להמשך.

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  41מתוך
70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

יתקבל המסך הבא:

מספר הזמנת
רכש
סימון
שורה

שים <  -עם הזנת הזמנת הרכש יוזנו למסך שורות הטובין מההזמנה.
 .13ודא 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(

 .14לחץ על
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להצגת פקודת היומן לפני רישום

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  42מתוך
70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

יתקבל המסך הבא:

שים <
להצגת ההודעות.

 .1במידה וקיימות הודעות )שגיאה או אזהרה( ,לחץ על
 .2רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת

 .15לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על
תתקבל הודעת מערכת
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70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

 11.2קליטת חשבונית עלויות נלוות
 11.2.1חשבונית מעמיל המכס

 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õאימות חשבונית של לוגיסטיקה  Õהזנת מסמך  Õהזנת חשבונית
)(MIRO
יתקבל המסך הבא:

חלון סוג פעולה

לשוניות עיקריות להזנה:
נת .בסיסיים ותשלום

פריטים לאימות

מס' הזמנת רכש

 .2בחר בתפריט עריכה  Õהחלפת קוד חברה.
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

יתקבל החלון הבא:

 .3הזן קוד חברה  3000לטכניון.
להמשך.

 .4הקש  Enterאו לחץ על
 .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

אוטומטי

הזן תאריך רישום -כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.

סימוכין

חובה

הזן את מספר החשבונית

סכום

חובה

הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק

מטבע

רשות

הזן קוד מטבע מתאים

קוד מס

חובה

הזן קוד מס  – V0אחוז מס0% -

טקסט

רשות

הזן טקסט קצר

הערה :אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע
מהזמנת הרכש באופן אוטומטי

 .6לחץ על לשונית

.

יתקבל החלון הבא:
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

 .7התייחס אל השדות הבאים:
שדה
תארי .התחלה

סטאטוס
אוטומטי

הסבר
תאריך ההתחלה נגזר מתאריך החשבונית

לפר .ב-

אוטומטי

התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום

חסימת תשלום

רשות

 .8לחץ על לשונית

.

לספק
ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

יתקבל החלון הבא:

 .9התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

תאריך קבלת חשבונית

רשות

הזן תאריך קבלת החשבונית מהספק

טקסט כותרת

רשות

הזן טקסט כותרת

חובה

המערכת מקבלת כברירת מחדל את ספק הטובין -יש
לשנות לספק השירותים הנלווים )עמיל מכס ,חברת
ביטוח(...

מוציא חשבונית/ספק
.

 .9הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.
 .14לחשבונית מעמיל המכס בחר לאימות חשבונית עבור פריטי טובין  +עלויות נלוות:

 .15הקש  Enterאו לחץ על
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

יתקבל המסך הבא:

מספר הזמנת
רכש

סימון
שורה

שים <  -עם הזנת הזמנת הרכש יוזנו למסך השורות מההזמנה לעיבוד לפי בחירת הפריטים
לאימות בסעיף .14
 .10סמן את השורות הבאות לכל פריט לעיבוד - :שורות שריון מע"מ ליבוא
 שורת עלות העמיל מתוך "יבוא -לא להזנה".הערה :רק שורות מסומנות יעובדו.

שים <  -כאשר מקלידים חשבוניות סופיות ,יש לסמן  3בשדה חשבונית סופית
)גלול את סרגל הגלילה שמאלה לאיתור השדה(
אם לא יסומן תיסגר ההזמנה אחרי החשבונית האחרונה.

 .11לחץ על
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

יתקבל המסך הבא:

שים <
להצגת ההודעות.

 .1במידה וקיימות הודעות )שגיאה או אזהרה( ,לחץ על
 .2רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת

 .12לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על
תתקבל הודעת מערכת
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 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

.
.

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  48מתוך
70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

 11.2.2חשבונית עלויות נלוות אחרות

 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õאימות חשבונית של לוגיסטיקה  Õהזנת מסמך  Õהזנת חשבונית
)(MIRO
יתקבל המסך הבא:
חלון סוג פעולה

לשוניות עיקריות להזנה:
נת .בסיסיים ותשלום

פריטים לאימות

מס' הזמנת רכש

 .2בחר בתפריט עריכה  Õהחלפת קוד חברה.
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מודול MM

גרסה מס' 1
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70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

יתקבל החלון הבא:

 .3הזן קוד חברה  3000לטכניון.
להמשך.

 .4הקש  Enterאו לחץ על
 .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

אוטומטי

הזן תאריך רישום -כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.

סימוכין

חובה

הזן את מספר החשבונית

סכום

חובה

הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק

מטבע

רשות

הזן קוד מטבע מתאים

קוד מס

חובה

הזן קוד מס  – V0אחוז מס0% -

טקסט

רשות

הזן טקסט קצר

הערה :אם לא יוזן קוד מטבע ידנית יוזן קוד המטבע
מהזמנת הרכש באופן אוטומטי

 .6לחץ על לשונית

.

יתקבל החלון הבא:

 .7התייחס אל השדות הבאים:
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שדה
תארי .התחלה

סטאטוס
אוטומטי

הסבר
תאריך ההתחלה נגזר מתאריך החשבונית

לפר .ב-

אוטומטי

התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום

חסימת תשלום

רשות

 .8לחץ על לשונית

.

לספק
ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

יתקבל החלון הבא:

 .9התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

תאריך קבלת חשבונית

רשות

הזן תאריך קבלת החשבונית מהספק

טקסט כותרת

רשות

הזן טקסט כותרת

.
 .10הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.
 .11אימות חשבונית עבור עלויות אספקה מתוכננות בלבד:
 .12הקש  Enterאו לחץ על
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70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

יתקבל המסך הבא:

 .13בחר את ספק העלויות מוציא החשבונית ע"י סימון השורה
הערה :עם בחירת הספק – יתעדכן מוציא החשבונית בלשונית פרטים
 .14הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

מספר הזמנת
רכש

סימון
שורה

שים <  -עם הזנת הזמנת הרכש יוזנו למסך השורות מההזמנה לפי בחירת הספק בסעיף הקודם.
 .15סמן את השורות לעיבוד.
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית – יבוא )טכניון(

הערה :רק שורות מסומנות יעובדו.

שים <  -כאשר מקלידים חשבוניות סופיות ,יש לסמן  3בשדה חשבונית סופית
)גלול את סרגל הגלילה שמאלה לאיתור השדה(

.16לחץ על

להצגת הפעולה לפני רישום

יתקבל המסך הבא:

שים <
להצגת ההודעות.

 .1במידה וקיימות הודעות )שגיאה או אזהרה( ,לחץ על
 .2רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת

 .6לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על
תתקבל הודעת מערכת
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.
.
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית יבוא – מוסד

 12אימות חשבונית לוגיסטית יבוא – מוסד
כללי -אימות חשבונית עלויות יבוא:
אימת החשבונית של טובין יבוא מתחלקת לשניים:
 12.1קליטת חשבונית עבור הטובין
 12.2קליטת חשבונית עבור עלויות יבוא )עמיל מכס ועלויות נוספות(

 12.1חשבונית עבור טובין יבוא
 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õאימות חשבונית של לוגיסטיקה  Õהזנת מסמך  Õהזנת חשבונית
)(MIRO
יתקבל המסך הבא:
חלון סוג פעולה

מס' הזמנת רכש

פריטים לאימות

 .2בחר בתפריט עריכה  Õהחלפת קוד חברה.

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית יבוא – מוסד

יתקבל החלון הבא:

 .3הזן קוד חברה.
להמשך.

 .4הקש  Enterאו לחץ על
 .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

אוטומטי

הזן תאריך רישום -כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.

סימוכין

חובה

הזן את מספר החשבונית

סכום

חובה

הזן את הסכום בחשבונית

קוד מס

חובה

הזן קוד מס  – V0אחוז מס0% -

טקסט

רשות

הזן טקסט קצר

 .6לחץ על לשונית

.

יתקבל החלון הבא:
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית יבוא – מוסד

 .7התייחס אל השדות הבאים:
שדה
תארי .התחלה

סטאטוס
אוטומטי

הסבר
תאריך ההתחלה נגזר מתאריך החשבונית

לפר .ב-

אוטומטי

התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום

חסימת תשלום

רשות

לספק

 .8לחץ על לשונית

ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

.

יתקבל החלון הבא:

 .9התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

תאריך קבלת חשבונית

רשות

הזן תאריך קבלת החשבונית מהספק

טקסט כותרת

רשות

הזן טקסט כותרת

.

 .10הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.
 .11בחר לאימות חשבונית עבור פריטי טובין בלבד
 .12הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

להמשך.

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  56מתוך
70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית יבוא – מוסד

יתקבל המסך הבא:

מספר הזמנת
רכש

סימון
שורה

שים <  -עם הזנת הזמנת הרכש יוזנו למסך שורות הטובין מההזמנה.
 .13ודא 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(

 .14לחץ על
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יתקבל המסך הבא:

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

להצגת ההודעות.

 .2רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת

 .15לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על
תתקבל הודעת מערכת
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 12.2קליטת חשבונית עלויות נלוות

 12.2.1חשבונית עלויות נלוות )כגון מוביל מקומי(

 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õאימות חשבונית של לוגיסטיקה  Õהזנת מסמך  Õהזנת חשבונית
)(MIRO
יתקבל המסך הבא:
חלון סוג פעולה

פריטים לאימות

מס' הזמנת רכש

 .2בחר בתפריט עריכה  Õהחלפת קוד חברה.

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  59מתוך
70

רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית יבוא – מוסד

יתקבל החלון הבא:

 .3הזן קוד חברה.
להמשך.

 .4הקש  Enterאו לחץ על
 .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

אוטומטי

הזן תאריך רישום -כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.

סימוכין

חובה

הזן את מספר החשבונית

סכום

חובה

הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק

קוד מס

חובה

הזן קוד מס  : V1מע"מ תשומות %:18

טקסט

רשות

הזן טקסט קצר

 .6לחץ על לשונית

.

יתקבל החלון הבא:
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 .7התייחס אל השדות הבאים:
שדה
תארי .התחלה

סטאטוס
אוטומטי

הסבר
תאריך ההתחלה נגזר מתאריך החשבונית

לפר .ב-

אוטומטי

התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום

חסימת תשלום

רשות

לספק

 .8לחץ על לשונית

ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

.

יתקבל החלון הבא:

 .9התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

תאריך קבלת חשבונית

רשות

הזן תאריך קבלת החשבונית מהספק

טקסט כותרת

רשות

הזן טקסט כותרת

חובה

המערכת מקבלת כברירת מחדל את ספק הטובין -יש
לשנות לספק השירותים הנלווים )עמיל מכס ,חברת

מוציא חשבונית/ספק

ביטוח(...

.

 .10הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.
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יתקבל החלון הבא:

 . 11בחר את ספק העלויות מוציא החשבונית ע"י סימון השורה
הערה :עם בחירת הספק – יתעדכן מוציא החשבונית בלשונית פרטים
 .12הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

מספר הזמנת
רכש

סימון
שורה

שים <  -עם הזנת הזמנת הרכש יוזנו למסך השורות מההזמנה לעיבוד לפי בחירת הפריטים
לאימות בסעיף .14
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 13סמן את השורות לעיבוד
הערה :רק שורות מסומנות יעובדו.

שים <  -כאשר מקלידים חשבוניות סופיות ,יש לסמן  3בשדה חשבונית סופית
)גלול את סרגל הגלילה שמאלה לאיתור השדה(
אם לא יסומן תיסגר ההזמנה אחרי החשבונית האחרונה.

 .14לחץ על

להצגת הפעולה לפני רישום

יתקבל המסך הבא:

שים <
להצגת ההודעות.

 .1במידה וקיימות הודעות )שגיאה או אזהרה( ,לחץ על
 .2רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת

 .15לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על
תתקבל הודעת מערכת
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רכש יבוא  -אימות חשבונית לוגיסטית יבוא – מוסד

 12.2.2חשבונית מעמיל המכס

 .1פתח את התיקיות הבאות:
לוגיסטיקה  Õניהול חומרים  Õאימות חשבונית של לוגיסטיקה  Õהזנת מסמך  Õהזנת חשבונית
)(MIRO
יתקבל המסך הבא:
חלון סוג פעולה

מס' הזמנת רכש

פריטים לאימות

 .2בחר בתפריט עריכה  Õהחלפת קוד חברה.

תאריך עדכון אחרון 26/02/04

 Yevurechesh.Rtfנוצר על-ידי hagits

מודול MM

גרסה מס' 1

עמוד  64מתוך
70
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יתקבל החלון הבא:

 .3הזן קוד חברה.
להמשך.

 .4הקש  Enterאו לחץ על
 .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

אוטומטי

הזן תאריך רישום -כברירת מחדל יוזן תאריך נוכחי.

סימוכין

חובה

הזן את מספר החשבונית

סכום

חובה

הזן את הסכום כולל מע"מ כפי שמופיע בחשבונית הספק

מטבע

חובה

הזן  -ILSמטבע מקומי )שקל(

קוד מס

חובה

הזן קוד מס  : V4מע"מ תשומות יבוא

טקסט

רשות

הזן טקסט קצר

 .6לחץ על לשונית

.

יתקבל החלון הבא:
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 .7התייחס אל השדות הבאים:
שדה
תארי .התחלה

סטאטוס
אוטומטי

הסבר
תאריך ההתחלה נגזר מתאריך החשבונית

לפר .ב-

אוטומטי

התאריך ישתנה בהתאם לתאריך התחלה ותנאי התשלום

חסימת תשלום

רשות

לספק

.8

ע"מ לחסום את החשבונית לתשלום יש להזין סוג חסימה.

הזן את מספר הזמנת הרכש בחלון ההזמנה.

 .9בחר בפריטי טובין  +עלויות אחזקה בשדה פריטים לאימות
 .10הקש  Enterאו לחץ על

להמשך.

יתקבל המסך הבא:

מספר הזמנת
רכש

סימון
שורה

שים <  -עם הזנת הזמנת הרכש יוזנו למסך השורות מההזמנה לעיבוד לפי בחירת הפריטים
לאימות בסעיף .9
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 .11סמן את השורות לעיבוד -שורת עמיל המכס
הערה :רק שורות מסומנות יעובדו.

שים <  -כאשר מקלידים חשבוניות סופיות ,יש לסמן  3בשדה חשבונית סופית
)גלול את סרגל הגלילה שמאלה לאיתור השדה(
אם לא יסומן תיסגר ההזמנה אחרי החשבונית האחרונה.

 .12לחץ על לשונית

.

יתקבל החלון הבא:

 .13התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

תאריך קבלת חשבונית

רשות

הזן תאריך קבלת החשבונית מהספק

טקסט כותרת

רשות

הזן טקסט כותרת

מוציא חשבונית/ספק

חובה

שנה את מספר הספק למספר ספק :עמיל המכס

.
 .14הקש  Enterאו לחץ על

להמשך

יתקבל המסך הבא:
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הודעה זו מתריעה על שינוי ספק הטובין
 .15קש  Enterאו לחץ על

להמשך

 .16להזנת סכום מע"מ רשימון ,לחץ על לשונית
יתקבל המסך הבא:

התייחס לשדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

חשבון G/L

חובה

הזן מספר חשבון  600999בלבד

ח /ז

חובה

הזן חובה

סכום במטבע מסמך

חובה

הזן את סכום הרשימון

קוד מס

חובה

הזן קוד מס  -V4מע"מ תשומות יבוא

חשבון G/L

חובה

הזן מספר חשבון  600999בלבד

ח /ז

חובה

הזן זכות

סכום במטבע מסמך

חובה

הזן את סכום הרשימון

קוד מס

חובה

הזן קוד מס  -V0מע"מ 0%

 .17לחץ על לשונית

בכותרת החשבונית

יתקבל המסך הבא:
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 .18התייחס לשדות הבאים:
שדה

סטטוס
חובה

מטבע מסמך מס

 .19הקש  Enterאו לחץ על

 .20לחץ על

הסבר
הזן את סכום מע"מ רשימון בשורת מס V4

להמשך

להצגת הפעולה לפני רישום.

יתקבל המסך הבא:

מסך זה מתריע על שני קודי מס קיימים.
 .21הקש פעמיים על .ENTER
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יתקבל המסך הבא:

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

להצגת ההודעות.

 .2רמזור בצבע ירוק מסמן שהפקודה מאוזנת

 .22לשמירה הקש  Ctrl+Sאו לחץ על
תתקבל הודעת מערכת
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