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מדריך למשתמש:
תהליך תיקון דמי רישום PSCD
ADMISSION
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 .1תיאור כללי של המסמך
חוברת זו נכתבה במטרה לשמש כמדריך למשתמש בעת תפעול מערכת ה SAP-במסגרת פרויקט משכל ,ולהנחות את
תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה.SAP-
חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא רישום והתאמה של דמי רישום ב .PSCD
בחוברת מספר פרקים ,כל פרק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט התהליך כפי
שמתבצע טכנית במערכת ה.SAP-
הערה:
הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר ,אך היא מיועדת לכולם .השימוש בלשון זו נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 .2סמלים מוסכמים בחוברת
לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:
• תפריטים :מופיעים בגופן מודגש .לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט בגופן מודגש ואחריו 
המציין את המעבר לתפריט הבא.
• טרנזקציה (קוד פעולה) :תופיע בסוגריים ,בסוף מסלול התפריטים.
• לחצנים :מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
• כותרת פרק :מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
• כותרת סעיף בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת ,אך קטן מכותרת פרק ,וכוללת את מספר הפרק.
• סטאטוס שדה :לשדה שלושה מצבי הזנה במסך:
 oחובה :יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
 oרשות :אפשרי להזין שדה זה ,אך אי הזנתו אינה מעכבת את המשך התהליך .מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי
להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר.
 oאוטומטי :שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת .לא להזנת המשתמש.
• חלקי המסך  -בלוקים :כאשר המסך מחולק למספר חלקים ,כל חלק נקרא 'בלוק' .בהנחיות לפעולה ,תופיע הפנייה
לבלוק המתאים.

•

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

טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.
לדוגמא :כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים.

•

תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:
 oלאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
o
o

או . F8
לביצוע  -לאישור הקש על הכפתור
למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים ,החיצים מסמלים את המעבר בין המסמכים .לדוגמא
 -חשבונאות  ניהול נדל"ן גמיש  נתוני אב  נווט נדל"ן

o

והקשה על  Enterאו

ניתן לעבור גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה
להמשך.

 .3פירוט פרקי המדריך
 .3.1צפיה בדמי רישום שנרשמו לכרטיס חשבון סטודנט
( )1היכנס לטרנזאקציה  FPL9הצגת חשבון – ראה מדריך הצגת כרטיס חשבון
( )2דוח הצגת חשבון לסטודנט יתקבל ע"י הקשה על ENTER
הדוח מציג את מסמך החיוב (סוג מסמך  ) FCואת מסמך התקבול בכרטיס אשראי (סוג מסמך ) CC
תאריכי רישום ופירעון של כל מסמך
סכום החיוב וסכום התקבול
קטגורית אובייקט חוזה ( ATעבור דמי רישום)
מטבע
תנועה ראשית ותנועה משנית
עבור דמי רישום תנועה ראשית תמיד FEEC
תנועה משנית בהתאם לתכנית הלימודים:
דמי רישום מכינה אוקטובר
דמי רישום מכינה מרץ
דמי רישום קדם מכינה
דמי רישום כל התארים

0114
0115
0116
0117

טקסט תנועה משנית
טקסט חופשי – בעמודה זו מוצג תיאור קטגורית אובייקט חוזה
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בהמשך הצגת חשבון מוצג מסמך התקבול בעמודה מסמך התאמה תאריך התאמה מספר חשבון החוזה
ואובייקט החוזה .צפיה במסמכים באמצעות דבק קליק.

( )3במידה והתקבלה שגיאה ברישום מסמך התקבול מסמך החיוב שנרשם מבוטל .ניתן לראות את המסמך
המבוטל בתצוגת חשבון FPL9
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 .3.2תיקון ידני של תקבול דמי רישום שגוי
במידה ונמצא שהתקבלה שגיאה והוחלט לבצע תקבול ידני לתיקון דמי רישום בכרטיס אשראי יש לבצע את
השלבים הבאים (המפורטים בהמשך):
• צפיה בלוג השגיאות בתהליך דמי רישום בטרנזאקציה  SPPFPוקבלת מספר notification
• הפעלת טרנזאקציה  zcm_pscd_admissionוקבלת נתונים לפי מספר notification
• תיקון הנתון השגוי והפעלת תכנית התיקון אשר מבצעת רישום מסמך חיוב תקבול והתאמה של דמי
רישום בכרטיס אשראי
• לצורך ביצוע הרישומים יש להכין את הנתונים הבאים:
 oמספר פניה –מספר הפניה שלא נקלטה תקין ))notification
 oמספר סטודנט  /שותף עסקי
 oסוג כרטיס אשראי
 oמספר אישור טרנזילה
 oתאריך חיוב
 oסכום
 oשם מסוף (מרשימה)
 4 oספרות אחרונות של כרטיס אשראי
 oתכנית לימודים (מרשימה)
 oקוד תקופה (שנה)
 oקוד תקופה (סמסטר)
( )1צפיה בלוג השגיאות בתהליך דמי רישום בטרנזאקציה  SPPFPוקבלת מספר notification
יש להיכנס לטרנזאקציה  SPPFPלכפתור קבלת וריאנט >--ייפתח מסך וריאנטים יש לבחור ADMISSION-
FEES
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יש לבחור טווח תאריכים להצגת הלוג (נוצר מ – נוצר עד) ולאחר מכן להפעיל באמצעות כפתור בצע

יתקבל לוג הפעולות שבוצעו
סטאטוס אדום
סטאטוס צהוב

 עובד עם שגיאות -אינו מעובד (יש להתייחס כשגיאה)

 עובד בהצלחהסטאטוס ירוק
יש לעמוד  /לסמן את השורות השגויות וללחוץ על כפתור "יומן עיבוד"
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יתקבל מסך עם פירוט השגיאות (בדוגמא זו הסכום שהועבר לא היה תקין) ומספר ה  notificationאותו יש
לשמור להמשך פעולת התיקון .לצורך התיקון יש לוודא שיש ברשות המשתמש את הנתון הנכון במקום הנתון
השגוי.

( )2יש לנסות לבצע עיבוד חוזר באמצעות כפתור "תהליך" במידה והעיבור החוזר היה תקין השורה תקבל סטטוס
ירוק במידה והעיבוד החוזר לא תקין השורה תישאר אדומה ויש להמשיך למסך תיקון ידני (טראנזאקציה
)zcm_pscd_admission

( )3לפני ביצוע תיקון ידני יש לבדוק שאכן לא בוצע רישום בכרטיס הסטודנט .יש לקחת את מספר הסטודנט מלוג
השגיאה ולבדוק בטרנזאקציה  FPL9שלא בוצע חיוב דמי רישום

( )4במידה ואכן לא אין חיוב בכרטיס הסטודנט  -טרנזאקציה  zcm_pscd_admissionהיא ייעודית לביצוע תיקון
ידני לדמי רישום שגויים בלבד ואיננה מיועדת לשימוש אחר.
במסך התיקון יש להקליד את מספר הפניה  notificationשהתקבל בלוג השגיאות וללחוץ  Enterאו בצע
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יתקבל מסך קלט עם נתוני הפניה .במידה ואחד מהנתונים שגוי יתקבל יידוע מהו הנתון השגוי
לדוגמא – סוג כרטיס אשראי לא תקין

יש לבצע תיקון של הערכים השגויים (בהתאם לרשימות ערכים של השדות במסך) לדוגמא תיקון סוג הכרטיס:
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לאחר תיקון השגויים ולחיצה על כפתור בצע תופעל תכנית התיקון ולאחר מכן יתקבל מסך הודעות.
ייתכנו שגויים גם לאחר הפעלת התכנית לדוגמא – במידה ותקבול עם אותו מספר אישור טרנזילה כבר קיים
(מצב זה אפשרי למשל במידה וכבר בוצע תיקון ידני לאותו רישום )

כאשר התקבול נוצר בהצלחה תתקבל הודעה ללא שגיאה עם מספר מסמך התקבול שנוצר

בסיום תהליך התיקון בדוח הצגת חשבון  FPL9ניתן לראות שמסמך החיוב נסגר והותאם למסמך התקבול
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