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 1הקדמה
 1.1כללי ומטרה
חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול מערכת ה SAP-במודול הפיננסי ,ולהנחות את תהליך הביצוע
של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה .SAP
חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא ספקים.
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 ה. SAP -

"

הערה !

הפניה בחוברת זו הינה 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 בסיסיים במערכת ואת תהליך העבודה של נושא החוברת בקצרה.
פרק שלישי ואילך – מפורטים כלל הנושאים הרלוונטיים לנושא.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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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.
 .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
02/02/04
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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

או . F8

המעבר בין המסמכים .לדוגמא  -חשבונאות  Õחשבונאות פיננסית Õספר ח-נות
ראשי  Õרשומות אב  Õעיבוד יחיד  Õבטבלת החשבונות
•

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

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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 2ספר עזר ספקים
 2.1תהליך העבודה
ספר עזר הספקים ) (APמשמש לצורך ביצוע הפעולות הפיננסיות הקשורות לספקים ולשאר הזכאים כלפי
הארגון.
הנתונים הקשורים לספקים הם:
א.

יצירה ותחזוק של נתוני ספק.

ב.

קבלת חשבוניות מספק.

ג.

ביצוע תשלומים לספק כולל מקדמות.

ד.

הפקת דו"חות ספקים.

הנתונים נשמרים בספר העזר ספקים .
בספר החשבונות הראשי ) (GLקיימים חשבונות מרכזים של ספקים אשר בהם מתעדכנים הנתונים הפיננסיים
הקשורים אל כל ספק.
דו"חות המאפשרים לצפות בנתונים המרכזים של כל הספקים ניתן לראות תחת החשבונות המרכזים בספר
החשבונות הראשי.

 2.2תרשים זרימה של תהליך העבודה

יצירת ספק

הזנת חשבונית

תשלום

ידני

ריצת תשלומים

התאמות

התאמות

הפקת דו"חות

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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 2.3מילון מונחים
מונח

הסבר

תרשים חשבונות –

אינדקס חשבונות ראשי הנמצא מעל רמת קוד חברה ומכיל את

Charts of accounts

רשימת החשבונות במערכת.
תרשים החשבונות שייך לכל החברות.
ספר בו מרוכזים כל החשבונות המשמשים לריכוז ואחזור המידע

ספר חשבונות ראשי

החשבונאי.
קוד חברהCompany code -

הישות המשפטית העצמאית המחויבת בדיווחים חיצוניים.
לדוגמה -הטכניון )קוד חברה  ,(3000המוסד )קוד חברה .(0010

קבוצת חשבון

ארגון וסיווג חשבונות תחת קבוצות כגון הכנסות ,הוצאות וכו'.

חשבון מרכז-

חשבון בספר החשבונות הראשי המרכז יתרות של כל החשבונות

Account reconciliation

בספרי העזר המקושרים אליו )חשבון נקבע כמרכז בעת הקמתו(.

מטבע חשבון

המטבע בו מנוהל החשבון ,יכול להיות במטבע מקומי או זר.

מטבע תנועה

מטבע המוגדר בכותרת המסמך ,ולכן כל התנועות באותו מסמך
ינוהלו באותו מטבע.

שנת כספים

הגדרת השנה החשבונאית -שונה בין הטכניון לחברות המוסד.
טכניון ,01/10-30/09 -חברות המוסד01/01-31/12 -

חשבון G/L

מספר חשבון בספר החשבונות הראשי.

חשבון מרכז ספקים

חשבון בספר החשבונות הראשי המרכז את היתרות של כל
הספקים שמוגדרים כ"שייכים" אליו.

רשומת אב ספק

אוסף נתוני הספק במערכת.

שנת כספים

הגדרת השנה החשבונאית.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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3
.1

הצגת נתוני ספק
פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים Õרשומות אבÕתצוגה )(FK03
יתקבל המסך הבא:

.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

ספק

חובה

הזן את מספר הספק להצגה.

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

בבלוק נתונים כלליים:
כתובת

רשות

סמן

לצפייה בנתוני הכתובת של הספק.

בקרה

רשות

סמן

לצפייה בנתוני בקרה של הספק.

פעולות תשלום

רשות

סמן

לצפייה בנתוני הבנק של הספק.

בבלוק נתוני קוד חברה:
מידע חשבונאי

רשות

סמן

לצפייה בנתוני המידע על הספק בהקשר החברה.

פעולות תשלום

רשות

סמן

לצפייה באפשרויות התשלום אל הספק.

תכתובת

רשות

סמן

לצפייה בנתוני התכתובת אל הספק.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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שדה

סטטוס

ניכוי מס במקור

.3

רשות

הסבר
סמן

לצפייה בנתוני ניכוי מס במקור .

הקש  ENTERלהמשך .
יתקבל מסך תצוגת כתובת ספק:

הפרטים המוצגים במסך זה הם:
הסבר

שדה
כותרת

התואר המתלווה לשמו של הספק )חברה,מר,גברת וכו'(.

שם

שמו של הספק.

מונח חיפוש 1/2

מונח המסייע לאתר את הספק )בד"כ מספר עוסק מורשה(.

שאר הפרטים הם נתוני כתובת וטלפון סטנדרטיים.
שים < -
מעבר בין המסכים השונים של פרטי הספק מתבצע באמצעות הלחצנים הבאים:
 דפדוף קדימה. -דפדוף אחורה .

.4

לחץ

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

למעבר למסך הבא.
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יתקבל מסך תצוגת בקרה ספק:

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:
שדה

.5

הסבר

לקוח

במידה והספק הוא גם לקוח של הארגון ,מוצג מספרו כלקוח.

מספר עוסק מורשה

מספר עוסק מורשה )********* (ILבקבוצת הספקים בארץ.

לחץ

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

למעבר למסך הבא.
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יתקבל מסך תצוגת פעולות תשלום ספק:

הפרטים המוצגים במסך זה הם:
שדה

.6

הסבר

ארץ

קוד מדינת הבנק של הספק.

מפתח בנק

מס' הבנק ומס' הסניף.

חשבון בנק

מספר החשבון של הספק.

בעל החשבון

שם בעל החשבון.

לחץ

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

למעבר למסך הבא.
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יתקבל מסך תצוגת מידע חשבונאי ספק:

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:
שדה

.7

הסבר

חשבון התאמה

החשבון המרכז ב G/L -אליו שייך חשבון הספק.

מפתח מיון

קוד מפתח המיון מגדיר ע"פ איזה שדה ימוינו השורות בחשבון הספק.

קבוצת ניהול מזומן

קבוצת ניהול המזומן כוללת קריטריונים ,התנהגויות וסיכונים לגבי קבוצת הספק.

תאריך אישור

תאריך אישור הספרים של הספק.

לחץ

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

למעבר למסך הבא.
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יתקבל מסך תצוגת פעולות תשלום ספק:

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:
שדה

.8

הסבר

תנאי תשלום

תנאי התשלום של הספק )שוטף  30+וכו'(.

בדיק .חשבוני .כפו.

סימון

שיטות תשלום

שיטת התשלום לספק )צ'קים,מזומן וכו'(

חסימת תשלום

הקוד המתאים למקרה של חסימת תשלום לספק.

לחץ

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

יביא להתרעה במידה ותוזן חשבונית נוספת עם אותו מספר לאותו ספק.

למעבר למסך הבא.
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יתקבל מסך תצוגת תכתובת ספק:

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:
הסבר

שדה

שם מנהל החשבונות המטפל בספק.

פקיד הנה"ח

.9

לחץ

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

למעבר למסך הבא.
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יתקבל מסך תצוגת ניכוי מס במקור:

הפרטים הרלוונטיים במסך זה הם:
הסבר

שדה
פקיד שומה

שם פקיד השומה .

סוג ניכוי מס במקור

סוג ניכוי המס במקור )ישנה אפשרות אחת(.

ק .ניכוי מס במקור

קוד ניכוי המס במקור לספק זה

מספר פטור

מספר הפטור כפי שמופיע במסמך שנתקבל מן הספק.

 %פטור

 %תוספת הפטור מן הניכוי המקורי )לדוגמה ,ניכוי מקורי= , 30%ניכוי
חדש= .10%יש להזין . 66.66 -

סיבת הפטור

סיבת הפטור כפי שמופיע במסמך שנתקבל מן הספק.

פטור החל מ-

התאריך ממנו תקף הפטור.

פטור עד

התאריך עד אליו תקף הפטור.
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4

חשבונית ספק

תהליך הזנת חשבונית ספק במודול הפיננסי מתייחס לחשבוניות המגיעות לא כתוצאה מתהליך של הזמנת רכש.
החשבוניות מהזמנת רכש מוזנות למערכת במודול הלוגיסטי.

 4.1הזנת חשבונית מס
.1

פתח את התיקיות הבאות על מנת להזין חשבונית ספק :
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õהזנת מסמך Õחשבונית )(FB60
יתקבל המסך הבא:

מקרא לחצנים:
 -מאפשר פירוט הפריטים בכל שורה.

-מחיקת שורה.

 -בחירת הכל.

 -העתקת שורות.

 -בחירת גוש.

 -העתקת שדות.

 -ביטול כל בחירה.

 -מיון בסדר עולה.

 -הכנסת שורה.

 -מיון בסדר יורד.

 -הוספת פריט.
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למסך זה שני חלקים :
•

הבלוק העליון -בו יכללו כל פרטי החשבונית והתשלום לספק.
הבלוק התחתון – בו יכללו הפרטים של החשבון אשר יחויב בגין ההוצאה.

שים <  -בתהליך הזנת חשבונית ספק נקבע אוטומטית קוד החברה האחרון שהיה בשימוש
המערכת ,כקוד החברה שאליו תיוחס החשבונית.
בדוק כי נתוני קוד החברה הם אכן של החברה אליה רוצים להזין את החשבונית.
.1

במידה וברצונך להזין קוד חברה שונה –
.

הקש על לחצן
יתקבל החלון הבא:

.2

.2

שנה את קוד החברה בהתאם לנדרש.

.3

להמשך .

הקש  Enterאו לחץ על

הזן את השדות הבאים בבלוק העליון:
שדה

הסבר

סטטוס

ספק

חובה

הזן את מספר הספק כפי שמופיע במערכת.

תאריך חשבונית

חובה

הזן את התאריך המופיע על החשבונית שנתקבלה מהספק.

תאריך רישום

חובה

הזן את התאריך בו נרשמת ההוצאה.

סימוכין

חובה

הזן את מספר האסמכתא כפי שמופיעה על החשבונית.

סכום

חובה

הזן את הסכום כולל המס.

חישוב מס

רשות

סימון

סכום מס

רשות

שדה זה יופיע רק אם לא סומן

טקסט

רשות

הזן מלל חופשי בנושא החשבונית.

קוד מס

רשות

ברירת המחדל של המערכת היא להיום.

בשדה זה יביא להסתרת שדה סכום מס.

הקשה על

בשדה חישוב מס.

בצד שמאל תפתח רשימה של קודי מס ,מהם ניתן

לבחור את קוד המס הרצוי.
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.3

הזן את השדות הבאים בבלוק התחתון:
שדה

הסבר

סטטוס

חשבון G//L

חובה

הזן את מספר חשבון ההוצאה.

ח /ז

חובה

ציין אם החשבון הוא בחובה או בזכות )ברירת המחדל היא חובה(.

סכום במטבע מסמך

חובה

אם סומן

קוד

חובה

טקסט

רשות

ניתן להעתיק את הטקסט מלשונית 'נת .בסיסיים' ע"י מקש .+

מרכז עלות

חובה

הזן את מרכז העלות לחיוב.

בשדה חישוב מס ,הזן את הסכום במלואו.

אם חושב המס ידנית ,הזן את הסכום ללא מס.
המערכת תגדירו אוטומטית ע"פ קוד המס המוגדר בלשונית 'נת.
בסיסיים' .במידה ולא הוגדר  -הזן את קוד המס עבור ההוצאה.

בסיום ההזנה ייראה המסך כך:

שים < -
לחץ לחיצה כפולה על שורת התשלום לספק כדי לפתוח חלון של הנתונים הרלוונטיים להזנה.
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יתקבל המסך הבא:

.4

הזן את הפרטים הרלוונטיים כגון מרכז עלות לחשבון ה GL -ובסיום לחץ על

כדי לחזור למסך

הקודם.

"

הערה !

לחיצה על כפתור

בכרטסת הספק תראה את הפריטים הפתוחים של הספק -חשבוניות שלא

שולמו או מקדמות ששולמו.
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.5

עבור ללשונית תשלום על מנת לצפות באופן התשלום לספק )כפי שהוגדרו בנתוני האב של הספק(
יתקבל המסך הבא:

.6

הזן את השדות הבאים:
שדה

סטטוס

תאריך התחלה

חובה

תנאי תשלום

חובה

חסימת תשלום

רשות

הסבר
תאריך התחלה קובע מתי למעשה יחול מועד הפירעון ע"פ תנאי
התשלום אשר מוגדרים לספק.
הזן את תנאי התשלום לספק )ברירת המחדל המופיעה היא תנאי
התשלום כפי שהוזנו בנתוני האב של הספק (.
הזן האם קיים סוג של חסימת תשלום )ברירת המחדל המופיעה היא
כפי שהוזנה בנתוני האב של הספק(.

שים <  -מעבר בין הלשוניות מאפשר לדפדף ולצפות בנתונים נוספים כגון מס ,ניכוי מס במקור ,מטבע
מקומי וכו'.
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.7

הקש על לחצן

על מנת לצפות בחשבונית.

יתקבל מסך סקירת מסמך :

.8

חזור למסך קודם ע"י לחיצה על

.

תתקבל ההודעה הבאה:

משמעות ההודעה היא שהמערכת אינה שומרת את נתוני ההדמיה שבוצעה ,אלא לוקחת בחשבון
שיתכן שייווצרו שינויים נוספים במסמך.
.9

לחץ על

לרישום החשבונית במערכת.

תתקבל ההודעה

.

שים <
במסמך מאוזן -יופיע אור ירוק
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 4.1.1שמירת חשבונית בהמתנה )(PARKING
בעת שמירת מסמך בהמתנה ,המסמך לא ייכלל בחישוב יתרת החשבונות ולא בדוחות הכספיים.
המסמך מקבל מספור אוטומטי.
כמו כן עובר המסמך בדיקות ברמת כל שורה.
ניתן בשלב מאוחר יותר לחזור אל המסמך ולבצע בו שינויים ,תיקונים ואפילו מחיקה.
מחיקת מסמך בהמתנה תגרום לחוסר רציפות במספור האוטומטי.
חוסר הרציפות מתועד ב SAP -בפרוטוקול מיוחד כך שניתן להסבירו בניהול הספרים.
.1

לחץ על
תתקבל ההודעה

.

 4.1.1.1שחרור מסמך בהמתנה
הפעולה הנדרשת הבאה היא שמירתו של המסמך הממתין כמסמך רגיל.
.1

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים Õהזנת מסמך  Õמסמך בהמתנה  Õעריכת
חשבונית בהמתנה )(FV60
יתקבל המסך שינוי מסמך בהמתנה:
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.2

.

הקש על

ייפתח החלון הבא בצדו הימני של המסך :

.3

הקש פעמיים על מספר המסמך בהמתנה אשר ברצונך לפתוח.
יתקבל מסך עריכת חשבונית ספק בהמתנה:

למסמך נוספה לשונית

ובה פרטים לגבי מועד יצירת המסמך ומי יצר אותו.

.4

לחץ על

.5

בדוק את הנתונים ובצע את השינויים הדרושים על פי הצורך.
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.6

לשמירת המסמך.

לחץ על

תתקבל ההודעה הבאה:
.
 4.1.1.2מחיקת מסמך בהמתנה
.1

בחר מתוך התפריט :מסמך Õביטול מסמך בהמתנה
יתקבל החלון הבא:

.2

אשר את המחיקה.
תתקבל הודעה:
.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

חוברת ספקים  -נוצר על-ידי amosa

מודול FI

גרסה מס' 1

עמוד  24מתוך 76

זכאים -חשבונית ספק

 4.2הזנת חשבונית עסקה
לעיתים נדרשת הזנה של חשבונית עסקה -במצבים בהם לספק אין התחשבנות ישירה מול שלטונות המס.
כשמדובר בחשבוניות מסוג זה ,נדרשים שני שלבים :
א.

הזנת חשבונית העסקה -מתבצעת באופן רגיל לחלוטין כפי שמוסבר בסעיף 4.1הזנת חשבונית מס ,
בהבדל של קוד המס הנדרש .יש להזין במקרה זה קוד מס ) V9מע"מ תשומות מעבר( במקום מע"מ
תשומות רגיל.

ב.

הזנת חשבונית המס -כאשר מגיעה חשבונית המס ,אין לבצע שוב תהליך של הזנת החשבונית כדי
למנוע כפילות.
על כן מתבצע תהליך של רישום פקודת יומן אשר בה משתתפים חשבונות המע"מ -מחייבים מע"מ
תשומות רגיל ומזכים מע"מ תשומות מעבר.

 4.2.1רישום פקודת היומן
.1

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאותÕחשבונאות פיננסיתÕספר חשבונות ראשי Õהזנת מסמךÕהכנסת מסמך חשבון G/L
)(FB50
יתקבל המסך הבא:
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.2

הזן את השדות הבאים:
בבלוק נתוני כותרת מסמך
בלשונית נתונים בסיסיים
הסבר

שדה

סטטוס

תאריך מסמך

חובה

הזן את תאריך המסמך.

תאריך רישום

חובה

הזן את תאריך הרישום החשבונאי של המסמך כפי שיופיע

מטבע

חובה

הזן את מטבע המסמך.

סימוכין

רשות

בד"כ מספר המהווה סימוכין לפקודת היומן.

טקסט קצר

רשות

הזן הסבר קצר לפקודת היומן.

קוד חברה

חובה

המערכת "זוכרת" קוד חברה מעיבוד קודם.

בספרים .ברירת המחדל היא התאריך של היום.

במידה וברצונך לשנות קוד חברה.

לחץ

בלשונית פרטים
שדה

סטטוס הסבר

חישוב מס

חובה

סמן

אם ברצונך שהסכום שיוזן בשורות יכלול חישוב מס.

בבלוק נתוני שורת פריט

.3

הסבר

שדה

סטטוס

חשבון G/L

חובה

הזן את מספר חשבון מע"מ המעבר .

ח /ז

חובה

הזן את האפשרות המתאימה לשורה )חובה או זכות(.

סכום במטבע מסמך

חובה

הזן את הסכום הנכון לאותה שורה.

וודא כי הזנת שורת חוב וזכות לשני חשבונות המע"מ -מע"מ תשומות בחובה ומע"מ מעבר בזכות.
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.4

לחץ על כפתור

בסיום הזנת שורות המסמך להצגת פקודת היומן.

המסך ייראה כך:

.5

לחץ על

.6

לחץ על

או על

כדי לבצע שינויים )אם יש צורך( במסמך חשבון ה. G/L -

לשמירת המסמך בשמירה רגילה.

בתחתית המסך תתקבל הודעה:
.
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 4.3הודעת זיכוי
הודעת זיכוי ספק היא הפעולה ההפוכה לחשבונית הספק.
תהליך הזנת מסמך זיכוי ספק זהה לתהליך של הזנת חשבונית ספק.
.1

פתח את התיקיות הבאות לביצוע זיכוי חשבונית ספק:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õהזנת מסמך Õהודעת זיכוי )(FB65
יתקבל המסך הבא:

הזן את השדות הדרושים כפי שמתואר בפרק 4.1חשבונית ספק .
שים <  -בהזנת הודעת הזיכוי יש לזכות את חשבון ההוצאה המתאים ולחייב את חשבון הספק.
.2

לחץ על

לרישום החשבונית במערכת.

תתקבל ההודעה

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

.

חוברת ספקים  -נוצר על-ידי amosa

מודול FI

גרסה מס' 1

עמוד  28מתוך 76

זכאים -חשבונית ספק

 4.4הפעלת סטורנו
סטורנו – פעולת תיקון לפקודה.
למעשה פעולת הסטורנו מבצעת את ההיפוך של הפקודה המקורית.
רישום מסמכי סטורנו אפשרי רק ברמת המסמך כולו ,ולא בחלקיו.
קיימים מספר סוגים של פעולות סטורנו –
א.

סטורנו למסמך יחיד.

ב.

סטורנו מאסיבי – לקבוצת מסמכים )לא בחוברת זו(.

סטורנו למסמך יחיד
.1

פתח את התיקיות הבאות כדי לבצע סטורנו למסמך בודד:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õמסמך  Õסטורנו  Õסטורנו יחיד )(FB08
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
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.2

הזן את השדות הבאים:
הסבר

שדה

סטטוס

מספר מסמך

חובה

הזן את מספר המסמך שעליו תיעשה פעולת הסטורנו.

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

שנת כספים

חובה

הזן את שנת הכספים המתאימה.

סיבת סטורנו

חובה

בחר את הסיבה לפעולת הסטורנו.
בחירת הסיבה תתקבל על סמך בחירת התקופה החשבונאית – לדוגמא,
לביטול מסמך שנרשם בתקופה הנוכחית הקוד הוא  ,01לביטול מסמך שנרשם
בתקופה קודמת הקוד הוא .02

.3

להצגת המסמך.

לחץ על
יתקבל מסך סקירת מסמך:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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.4

לחץ על

.

יתקבל החלון הבא:

.5

לחץ על

לביצוע סטורנו.

תתקבל ההודעה -

.

טיפ –ניתן לבצע סטורנו ישירות ממסך "מסמך סטורנו" ע"י הזנת השדות ולחיצה על

.

שים < -
המסמך המקורי ומסמך הסטורנו יופיעו בהצגת שורות החשבון של החשבונות המעורבים.
הם לא יבואו לידי ביטוי בהצגת יתרות החשבונות משום שהם מקזזים האחד את השני.

תאריך עדכון אחרון
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5

מקדמה לספק

במקרים מסוימים נדרשת פעולה של תשלום מלא או חלקי לספק עוד בטרם התקבלה התמורה.
תשלום המקדמה מכיל מספר תהליכים :
א.

הזנת דרישת מקדמה .

ב.

תשלום בשתי דרכים אפשריות -ידני או אוטומטי )ראה פרק  7תשלומים לספקים(

ג.

התאמת החשבונית למקדמה )ראה פרק 8התאמות(.

 5.1הזנת דרישת מקדמה
.1

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  ÕמקדמהÕדרישה )(F-47
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
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.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

.3

הסבר

סטטוס

תאריך מסמך

חובה

הזן את תאריך המסמך.

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

תקופה

חובה

הזן את התקופה החשבונאית.

מטבע/שער

חובה

הזן את מטבע המסמך.

טקסט כותרת מסמך

רשות

הזן טקסט למסמך.

חשבון

חובה

הזן את מספר הספק.

סמן יעד  G/Lמיוחד

חובה

הזן קוד המסמן את חשבון ה G/L -המרכז.
להמשך .

הקש  Enterאו לחץ על
יתקבל המסך הבא:

.4

הזן את השדות הבאים:
שדה

.5

הסבר

סטטוס

סכום

חובה

הזן את הסכום הנדרש כמקדמה.

קוד מס

חובה

השאר שדה זה ריק משום שאין תשלום מע"מ במקדמות.

לפירעון בתא.

חובה

הזן את תאריך הפירעון הדרוש.

טקסט

חובה

הזן טקסט קצר .

לחץ על

לשמירת הבקשה למקדמה.

תתקבל ההודעה

תאריך עדכון אחרון
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בשלב הבא נבדוק כי בקשת המקדמה אכן נרשמה לזכות הספק.
פעולה זו מתבצעת בדו"ח הצגת יתרות ספק – אשר מציג את השורות שנרשמו בחשבון הספק.
החיפוש יתמקד בשורות פתוחות אשר נוצרו כמקדמה.
.6

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õחשבון Õהצגת/שינוי יתרות )(FBL1N
יתקבל המסך הבא:

.7

הזן את השדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

חשבון ספק

חובה

הזן את מספר הספק.

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

בבלוק בחירת שורה:
חובה

שורות פתוחות

בחר בצפייה בשורות פתוחות בלבד.

בבלוק סוג:
פריטים רשומים
לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

חובה

סמן

בפריטים רשומים.

להפקת הדו"ח.
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יתקבל המסך הבא:

ניתן לראות כי מסמך דרישת המקדמה אכן מופיעה בדו"ח זה )תחת  4מסמכי מקדמות נוספים שנוצרו(.
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6

הצגת מסמך ספק

בפעולה זו ניתן לצפות בכל מסמך שנוצר כנגד ספק .
.1

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאיםÕמסמך Õתצוגה )(FB03
יתקבל המסך הבא:

.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

מספר מסמך

חובה

הזן את מספר המסמך להצגה.

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

שנת כספים

חובה

הזן את שנת הכספים.

שים < -
ניתן לבחור לצפות במספר מסמכים ע"י לחיצה על
.3

.

הקש  ENTERלהמשך.

תאריך עדכון אחרון
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יתקבל המסך הבא:

נתקבל מסמך בעל  2שורות.
.4

לחץ לחיצה כפולה על שורה ספציפית על מנת לצפות בה.
יתקבל המסך הבא:
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תאפשר ביצוע שינויים בפרטי השורה.

לחיצה על כפתור

תאפשר מעבר בין שורות המסמך )במקרה זה –  2שורות בלבד(.

לחיצה על
לחיצה על

תציג את נתוני כותרת השורה.

יתקבל החלון הבא:
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 7תשלומים לספקים
 7.1תשלום ידני לספק
פעולה זאת במערכת ה SAP -מבוצעת כאשר התשלום נעשה באמצעות שיק ידני.

לרוב לא יהיה שימוש באופן תשלום זה ,אלא באופן אוטומטי כפי שמופיע בפרק תשלום אוטומטי לספק
.1

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õהזנת מסמך Õתשלום Õרישום +הדפס
טפסים )(F-58
יתקבל המסך הבא:

.2

.3

הזן את השדות הבאים:
שדה

סטטוס

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

שיטת תשלום

חובה

הזן את שיטת התשלום ) -2לצ'ק ידני(.

בנק הבית

חובה

הזן קוד לבנק הבית)מקושר לחשבון  G/Lממנו מבוצע התשלום(.

מספר מנת המחאה

חובה

הזן את המספר של חבילת הצ'קים.

מדפסות עבור טפסים

אוטומטי

) LOCLהמדפסת ממנה יופק הצ'ק פיזית(.

לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הסבר

.
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יתקבל המסך הבא:

.4

הזן את השדות הבאים:
שדה

סטטוס

טקסט כותרת מסמך

חובה

הסבר
הזן טקסט המתאר את המסמך.

בבלוק פרטים רישום בבנק:
סכום

הזן את הסכום לתשלום.

חובה

בבלוק מוטב:
ספק

.5

לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

הזן את מספר הספק.

חובה

.
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יתקבל המסך הבא:

בחלון זה יש לבצע פעולת התאמת השורה )סגירת שורת הספק הרלוונטית(.
שים <  2 -שורות מסמכי החשבונית מודגשות בכחול ,כלומר שתיהן מוכנות לפעולת התשלום.
.6

לחץ על

.7

לחץ על

.8

בחר ע"י לחיצה כפולה את השורה הדרושה להתאמה.

.9

להמשך בחר בתפריט מסמך Õהדמיה.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

)בחירת הכל( .
)הפסק פריטים( כדי "לנטרל" את שני הפריטים.
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יתקבל המסך הבא:

.10

לחץ על

.

תתקבל ההודעה:
.
במקביל על פי הדרישה יתקבל פלט של הצ'ק הידני במדפסת המוגדרת.

תאריך עדכון אחרון
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 7.2תשלום אוטומטי לספק
תהליך ביצוע התשלום האוטומטי לספק כולל ארבעה שלבים :
א.

יצירת הצעת התשלום – בחירת החשבונות והפריטים אותם תכלול תוכנית התשלומים.

ב.

הרצת הצעת התשלום – המערכת בודקת את המסמכים וההצעות שהוזנו בהצעה ,מקבצת פריטים
למועדי תשלום ובוחרת בשיטות התשלום הרלוונטיות.

ג.

הרצת התשלום – המערכת מבצעת רישום של מסמכי התשלום ,מבצעת התאמה של פריטים פתוחים
ומכינה נתונים להדפסת אמצעי התשלום.

ד.

הפקת אמצעי התשלום – הדפסה בפועל של אמצעי התשלום לספק.
שים < -
על מנת להצליח להריץ תוכנית תשלומים ,יש לעמוד בשני תנאים בסיסיים:

.1

•

זמן הפירעון של חשבונית הספק עבר או מתקיים היום.

•

לא קיימת חסימת תשלום לספק מבחינה פיננסית או לוגיסטית.

פתח את התיקיות הבאות על מנת ליצור הצעת תשלום:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õעיבוד תקופתי Õתשלומים )(F110
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
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.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

תאריך הרצה

חובה

הזן את התאריך בו תבוצע ריצת התשלומים.

זיהוי

חובה

הזן קוד אשר יזהה את הריצה )הקוד הינו יומי ,לא ניתן להזין את אותו
הקוד יותר מפעם אחת ביום(.

.3

עבור ללשונית פרמטר.
יתקבל המסך הבא:

.4

הזן את השדות הבאים:
הסבר

שדה

סטטוס

תאריך רישום

חובה

מסמכים הוזנו עד

חובה

הזן את התאריך שעד אליו נרשמו חשבוניות/זיכויים לספק.

קוד חברה

חובה

הזן את קודי החברה מהם ייאספו החשבוניות לתשלום.

שיטת תשלום

חובה

הזן את שיטת התשלום לספק )מס"ב,צ'קים וכו'(.

תאריך רישום )בטבלת

חובה

הזן את תאריך הרישום של ריצת התשלום הבאה )התאריך ממנו

הזן את התאריך בו יירשמו המסמכים שתיצור ריצת התשלומים
)ברירת המחדל תהיה התאריך של היום(.

יוזנו החשבוניות לריצה הבאה ,בד"כ זהו התאריך שלמחרת תאריך

בקרת תשלומים(

ההרצה הנוכחי(.
ספק

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

חובה

הזן את מספרי הספקים להם תבוצע ריצת התשלומים הנוכחית.
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שים <  -בעת בחירת שיטת התשלום תיפתח תיבת דו שיח.
סמן בצד שמאל את שיטת התשלום הרצויה ולהעבירה בעזרת הלחצן

לצד ימין של תיבת

הדו שיח.

לחץ כאן כדי
להעביר את
הבחירה.

הקש  Enterאו לחץ על
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.5

עבור ללשונית בחירה חופשית.
יתקבל המסך הבא:

במסך זה ניתן לבחור קטגוריות על פיהן ייקבעו הספקים שעליהם תחול ריצת התשלומים.
.6

עבור ללשונית יומן נוסף.
היומן ) (Logמיידע את המשתמש על שגיאות אפשריות בהצעת התשלום.
לא ניתן יהיה להפיק את התשלומים במקרה של שגיאות.
על כן במקרה שקיימות שגיאות ,יש לתקן קודם את השגיאות ,למחוק את הצעת התשלום וליצור הצעת
תשלום חדשה.
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יתקבל המסך הבא:

.7

הזן את השדות הבאים:
שדה

סטטוס

הסבר

בדיקת תאריך פירעון

רשות

סמן

על מנת שהמערכת תאתר תאריכי פירעון

בחירת שיטת תשלום בכל

רשות

סמן

על מנת שהמערכת תאתר את שיטות התשלום

המקרים

בכל החשבוניות.

שורות של מסמכי התשלום

רשות

ספקים )מ/-עד(

חובה

סמן

על מנת שהמערכת תאתר שורות של מסמכי

תשלום.

.8

לחץ על

הזן את מספרי הספק כפי שהזנת בלשונית פרמטר.

לשמירה.

תתקבל ההודעה:
.
.9

עבור ללשונית סטטוס וודא שכתוב בה "פרמטרים הוזנו".

תאריך עדכון אחרון
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.10

עבור ללשונית תדפיס/אמצעי נתונים.
יתקבל המסך הבא:

.11

בחר בלשונית זו בתוכנית ההרצה המתאימה ובואריאנט ההרצה הרצוי.
לכל שיטת תשלום מוגדרת תוכנית נפרדת ולכל תוכנית ישנו הואריאנט הרצוי.
הואריאנט מגדיר את פורמט ההדפסה של אמצעי התשלום.

.12

לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה:
.
.13

חזור ללשונית סטטוס ע"י הקשה על

.14

לחץ על

.

במסך תנועות תשלום אוטומטי :סטטוס שהתקבל.

יתקבל החלון הבא:

תאריך עדכון אחרון
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.15

סמן

או הזן תאריך ושעה לתחילת ההרצה.

בשדה

תתקבל ההודעה:
.
בלשונית סטטוס יהיה רשום:

.
.16

אשר ע"י לחיצה על מקש

.

לשונית סטטוס תשתנה ל: -

.
.17

הצג את יומן ההצעה ע"י לחיצה על

.

יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

חוברת ספקים  -נוצר על-ידי amosa

מודול FI

גרסה מס' 1

עמוד  49מתוך 76

זכאים -תשלומים לספקים

.18

בדוק אם ישנן הסתייגויות של המערכת )שגיאות בהצעה(.
לשם כך חזור למסך קודם ע"י

ולחץ על

.

יתקבל המסך הבא:

במידה וישנן שגיאות בהצעת התשלום תופיע הסתייגות.
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.19

לחץ פעמיים על השורה על מנת לפרט את מסמכי השגיאה .יתקבל המסך הבא:

.20

לחץ לחיצה כפולה על השורה על מנת לגלות את פרטי השגיאה.
יתקבל החלון הבא:
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שים <  -במקרה כזה יש לתקן את כל הטעויות ואז ליצור הצעה חדשה !

.21

לחץ על

.22

לחץ על

על מנת לערוך את פרטי הצעת התשלומים.
כדי לבצע הרצת תשלום.

תתקבל תיבת דו שיח הבאה:

תאריך עדכון אחרון
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.23

סמן

או הזן תאריך ושעה לתחילת ההרצה.

בשדה

תתקבל ההודעה:
.
בלשונית סטטוס יהיה רשום:

.
.24

הקש

.25

לחץ על

לאישור.
להדפסת התשלומים.

יתקבל חלון תיבת דו שיח:

.26

תקן את סימן השאלה לשם שתקבע עבור עבודת ההדפסה.

.27

סמן

או הזן תאריך ושעה לתחילת ההרצה.

בשדה

תתקבל ההודעה:
.
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8

התאמות Clearing -

התאמה היא קישור של מסמכים בחובה ובזכות הקשורים במהותם.
ההתאמות מבוצעות ב 2 -רמות בלבד:
.1

בחשבונות  G/Lמאזניים בספר החשבונות הראשי.

.2

בחשבונות ספק ולקוח בספרי העזר.

התאמה יכולה להתבצע בכמה אופנים:
א.

התאמה אוטומטית – המערכת מאתרת שורות בעלות סכום זהה לזכות ולחובה אשר הן בעלות
אסמכתא זהה )כלומר מתייחסות לאותה עסקה(.

ב.

התאמה ידנית -מבוצעת באופן יזום ע"י המשתמש.
המשתמש מאתר שורות שנותרו פתוחות ומבצע סגירה ידנית.

 8.1התאמה ידנית
.1

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים Õחשבון Õהתאמה )(F-44
יתקבל המסך הבא:
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.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

הסבר

סטטוס

חשבון

חובה

הזן את חשבון הספק אשר על שורותיו תבצע התאמה.

תאריך התאמה

חובה

הזן את התאריך )המועד שיירשם בשורות המותאמות יירשם גם

תקופה

חובה

הזן את החודש בו מבוצעת ההתאמה.

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

מטבע

חובה

הזן את המטבע לפיו תבוצע ההתאמה.

סמן  G/Lמיוחד

רשות

מאפשר בחירת פריטים שנרשמו באופן מיוחד ,כגון – תשלום

שורה פתוח.רגילה

רשות

סמן

בחירות נוספות

רשות

בחר קריטריונים לביצוע ההתאמה ,כגון סכום,סימוכין וכו'.

כתאריך מסמך ההתאמה(.

מקדמה לספק.
להצגת שורות של הסכומים בשוטף.

ברירת המחדל היא סימון "כלום".
.3

או על . ENTER

לחץ על

שים <  -אם לא קיימות שורות פתוחות ,או אם החשבון לא מוגדר להתאמה ,תתקבל ההודעה
.
יתקבל המסך הבא:

סכומים שנבחרו
להתאמה

תאריך עדכון אחרון
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במסך זה מתבצע תהליך התאמת השורות.
ניתן להבחין כי במקרה זה קיימים  5פריטים פתוחים.
מתוכם נבחר את שני הפריטים אשר הינם זהים בסכומיהם לחובה ולזכות.
)בחירת הכל( .

.4

לחץ על

.5

לחץ על

.6

בחר ע"י לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה.

.7

לחץ על

)הפסק פריטים( כדי "לנטרל" את כל הפריטים.

.

תתקבל ההודעה :
.
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 8.2התאמה חלקית
במידה ונדרשת התאמה בין שורות אשר אינן שוות בסכום ,ישנה אפשרות לבצע התאמה חלקית ביניהן.
במסך ההתאמה מופיעה לדוגמה התצוגה הבאה:

במקרה זה קיימים  2פריטים פתוחים.
נתאים חלקית את שורת הזכות בסך  -5,000מול שורת החובה בסך . 4,700
)בחירת הכל( .

.1

לחץ על

.2

לחץ על

.3

לחץ על לשונית

.4

בחר ע"י לחיצה כפולה את שתי השורות הדרושות להתאמה.

תאריך עדכון אחרון
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.
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בשורות המיועדות להתאמה תיפתח עמודה נוספת שתוכנה צבוע באדום:

.5

תקן את הסכום המופיע בשורת התחתונה לסכום שיאזן את השורה מעליו כפי שמופיע בדוגמה זו:

.6

הקש  ENTERלאישור ההזנה.

.7

לחץ על

.

תתקבל ההודעה :

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

חוברת ספקים  -נוצר על-ידי amosa

..

מודול FI

גרסה מס' 1

עמוד  58מתוך 76

זכאים -התאמות Clearing -

 8.3התרת התאמה
.1

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים Õמסמך Õהתרת שורות מותאמות )(FBRA
יתקבל המסך הבא:

.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

.3

הסבר

סטטוס

מסמך התאמה

חובה

הזן את מספר מסמך ההתאמה.

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

שנת כספים

חובה

הזן את שנת הכספים.

לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

לביצוע התרת ההתאמה.
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יתקבל החלון הבא:

המערכת מאפשרת לבחור בין האפשרויות של:
•

התרת שורות בלבד.

•

התרת השורות יחד עם פעולת סטורנו לפקודה שיצרה את השורות.

.7

בחר באפשרות הרצויה.
תתקבל ההודעה :
.
שים < -
בעת בחירת מסמך ההתאמה ניתן להשתמש במספר לחצנים :
 מפרט אילו חשבונות כלולים במסמך ההתאמה.-

מפרט את השורות הכלולות במסמך ההתאמה.
 -מפרט תכתובת הנוספת למסמך ההתאמה.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

חוברת ספקים  -נוצר על-ידי amosa

מודול FI

גרסה מס' 1

עמוד  60מתוך 76

זכאים -דו"חות ושאילתות ספקים

 9דו"חות ושאילתות ספקים
הדוחות אשר יוצגו בפרק זה הם:
.1

הצגת יתרות ספק.

.2

הצגת שורות בחשבון ספק.

.3

רשימת ספקים.

 9.1הצגת יתרות ספק
.1

פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג יתרות של ספק:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õחשבון Õהצגת יתרות )(FK10N
יתקבל המסך הבא:

.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

.3

הסבר

סטטוס

ספק

חובה

הזן את מספר חשבון הספק.

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה .

שנת כספים

חובה

הזן את שנת הכספים להצגת היתרות.

לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

להצגת תוצאות החיפוש.
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יתקבל המסך הבא:

כל שורה מציגה יתרה של תקופה מסוימת -חובה ,זכות ויתרה מצטברת.
השורה העליונה בטבלה מציגה את היתרה שהועברה משנה קודמת.
השורה התחתונה בטבלה הינה שורת הסיכום.
שאר שורות הטבלה מציגות את נתוני  16התקופות במהלך השנה החשבונאית )שורות  13-16נועדו
לצורך סגירות לאחר תאריך המאזן(.
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.4

לחץ לחיצה כפולה על סכום על מנת לראות את הפעולות המרכיבות אותו.
יתקבל המסך הבא:

.5

לחץ לחיצה נוספת כדי להציג את המסמך המקורי בגינו נרשמה השורה.
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
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 9.2הצגת 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
02/02/04

חוברת ספקים  -נוצר על-ידי amosa

מודול FI

גרסה מס' 1

עמוד  64מתוך 76

זכאים -דו"חות ושאילתות ספקים

.2

הזן את השדות הבאים:
הסבר

שדה

סטטוס

חשבון ספק

חובה

קוד חברה

חובה

הזן את קוד החברה.

שורות פתוחות

רשות

סמן

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

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
02/02/04

תביא לסקירה מלאה של המסמך בגינו נוצרה השורה.
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 9.2.1כותרת 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.

 9.2.2סרגל 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 .הקשה על לחצן זה תציג את נתוני הספק כפי שמפורטבפרק הצגת נתוני ספק .

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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 9.2.2.1מיונים
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 אותו
לצד הימני ע"י

.4

לחץ על

.
.

כעת יוצגו השורות ע"פ תנאי המיון שנקבע.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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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
02/02/04
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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 :

" הערה !
ניתן לסנן גם באמצעות עמידה על עמודה ספציפית ולחיצה על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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 9.2.2.2תבניות
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
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
02/02/04
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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
02/02/04
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 9.2.2.3סיכומי ביניים
פונקציה זו מאפשרת ליצור סיכומי ביניים ברמה של תאריכים.
.1

עמוד על כותרת העמודה על פיה יבוצע סיכום הביניים ולחץ על

.

יתקבל המסך בתצורה הבאה:

.2

סמן שורת סיכום ולחץ על צמצום

כדי לצמצם את השורות ולהתיר את שורת הסיכום בלבד של

התאריך המבוקש..
.3

לחץ על הרחבה

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

כדי לחזור ולראות את השורות המרכיבות את שורת הסיכום.
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 9.2.2.4העברת 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
02/02/04

להמשך.
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יתקבל החלון הבא:

.3

.4

בחר באחת האפשרויות )רצוי טבלה( והקש

הקש  Enterאו לחץ על

תאריך עדכון אחרון
02/02/04

להמשך .יתקבל החלון הבא:

להמשך .יתקבל חלון  EXCELעם הנתונים:
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 9.3רשימת ספקים
.1

פתח את התיקיות הבאות:
חשבונאות Õחשבונאות פיננסית Õחשבונות זכאים  Õמערכות מידע Õדוחות עבור חשבונאות
חשבונות זכאים  Õנתוני אב  Õרשימת ספקים )(S_ALR_87012086
יתקבל המסך הבא:

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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.2

הזן את השדות הבאים:
שדה

סטטוס
חובה

קוד חברה

הסבר
הזן את קוד החברה .

בבלוק בחירות נוספות:
רשות
.3

לחץ על

סמן

על הבחירות בהן תרצה לצפות.

להצגת תוצאות חיפוש.

יתקבל המסך הבא:

גולל את המסך כלפי מטה על מנת לצפות בכל רשימת הספקים.

תאריך עדכון אחרון
02/02/04
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