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מדריך למשתמש:
PSCD Payment run and Masav
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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 ריצות תשלומים והחזרים ב  PSCDעבור השלב הקדם אקדמי.
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
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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.

•

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
 .3.1ריצת תשלומים וקובץ מס"ב
( )1תיאור כללי:
בשלב העלייה לאוויר של הקדם אקדמי נשתמש בטרנזקציה הסטנדרטית  fpy1לצורך ריצת תשלומים גביה
והחזרים לסטודנט.
בשלב זה אין אפשרות להרצה לפי אוכלוסיות .ניתן להריץ לפי פרמטרים של  PSCDבלבד (לדוגמא ) COT
יש להפריד בין ריצת גביה לריצת החזרים (לפי שיטת תשלום  )H Gובין ריצת שכר לימוד ושכר דירה (לפי
קטגורית חשבון חוזה .)29 99
ניתן להגדיר ריצות בסיס עם כל ההגדרות ולבצע העתקה של הריצה בכל פעם.
ניתן לבצע ריצת סימולציה.
ריצת התשלומים אוספת פריטים לא נעולים ,אשר הגיע תאריך הפירעון שלהם ומבצעת התאמה ורישום של
מסמך תשלום וכן יוצרת קובץ במבנה מס"ב ( גביה  /תשלומים) אשר נשמר בספריה ייעודית.
העברת הקובץ למערכת מס"ב – באחריות הטכניון.
בשלב העלייה לאוויר המלאה  2023תפותח תכנית מעטפת אשר תאפשר ריצת תשלומים לפי אוכלוסיות.
( )2טרנזאקציה  FPY1ריצות סימולציה וריצות אמת:
זיהוי ריצה:
זיהוי ריצת תשלומים (בדומה לריצות מסיביות אחרות ב  PSCDיתבצע באמצעות שילוב של תאריך  +זיהוי
(מזהה ריצה) .בשדה תאריך יש לבחור את תאריך הריצה (תאריך של אותו יום)
בשדה זיהוי יש לבחור זיהוי המייצג את סוג הריצה באורך  5תווים להלן הצעה למזהה:
 2תווים ראשונים (מקום  : )1-2שיטת התשלום  Gגביה או  Hהחזר  +קטגורית חשבון חוזה ( Rשכר דירה T
שכר לימוד )
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 2תווים נוספים (מקום  )3-4קטגוריית אובייקט חוזה –במידה והריצה היא ל  COTמסוים או קבוצה של
COTים (לדוגמא  – ) AAריצה ייעודית ל COTרלוונטית רק עבור שיטת תשלום  Hהחזר .עבור גביה G
תבוצע ריצה אחת ברמת חשבון חוזה
במידה והריצה היא כללית לכל חשבון חוזה יהיו במקום  3-4אפסים
נומרטור :לאפשרות של יותר מריצה אחת מאותו סוג באותו יום (מתחיל ב  0אחריו  1עד  9ובמידה ואין COT
 001עד ) 999
כפתור העתק מאפשר העתקת ריצה עם כל הפרמטרים ויצירת מזהה חדש .במידה והריצה החדשה היא
באותו תאריך יש לקדם את הנומרטור ,במידה והריצה החדשה בתאריך אחר יש לתת מזהה עם נומרטור 0

שיטת תשלום

קטגורית חשבון
חוזה

זיהוי ריצה ללא
:COT

ריצות נוספות
ללא  COTבאותו
תאריך יש לקדם
את הנומרטור עם
אותה תחילית

 - Gגביה

 99שכ"ל ללא
COT

GT000

GT001

 - Gגביה

 29שכ"ד ללא
COT

GR000

GR001

זיהוי ריצה ל
 COTלדוגמא
AA

זיהוי ריצה ל
 COTלדוגמא
 AAעם
נומרטור

 - Hהחזר

 99שכ"ל ללא
COT

HT000

HT001

HTAA0

HTAA1

 - Hהחזר

 29שכ"ד ללא
COT

HR000

HR001

HRAA0

HRAA1

העתקת ריצה:
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ניתן להגדיר ריצות בסיס מכל סוג ואז אין צורך לשנות פרמטרים אלא רק לבצע העתקה והרצה.
לשונית בחירות כלליות:
פריטים פתוחים :יש לסמן על מנת שריצת התשלומים תאסוף פריטים פתוחים
שותף עסקי  /חשבון חוזה :ניתן להריץ לשותף בודד או לקבוצה של שותפים עסקיים  /חשבונות חוזה.
במידה וריק הריצה תיקח את כולם.
קוד חברה 3000 :חובה למלא
מועד פירעון :יש למלא בשדה עד ולהשאיר שדה מ ריק על מנת שלא יוגבלו פריטים פתוחים עם תאריכי פירעון
בעבר.
שיטת תשלום G :גביה או  Hהחזר
תאריך רישום מסמך התשלום :ברירת מחדל תאריך הריצה
מפתח התאמה :מכיל את מזהה הריצה ( 5תווים אחרונים)
הרצת הדמיה :במידה ומסומן תתבצע ריצת סימולציה (ללא רישום והתאמה וללא קובץ מס"ב)
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לשונית בחירות מותאמות:
מאפשר חיתוכים נוספים לאוכלוסיית הפריטים שהוגדרה בלשונית בחירות כלליות.
יש אפשרויות נבחרות לבחירה כגון בחירה לפי  , COTמספר מסמך בודד  ,תנועה ראשית ומשנית ,מטבע ,סוג
מסמך ,קטגוריית חשבון חוזה חשבון  GLועוד.
בריצות הבסיס יש לבצע כאן בחירה לקטגוריית חשבון חוזה לבדל בין ריצות של שכר לימוד ושכר דירה וכן
בחירה של  COTעבור ריצות החזרים.

עבור בחירת קטגוריית חשבון חוזה יש להוסיף לבחירות הדינאמיות :סוג אובייקט חוזה בחירה זו חייבת
להיות תמיד מסומנת על מנת להפריד בין ריצות שכר לימוד לשכר דירה
עבור בחירת קטגוריית אובייקט חוזה יש להוסיף לבחירות הדינאמיות :סוג אובייקט
ניתן לבחור מרשימה
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לשונית בחירת בנק:
משמשת לבחירת בנק הבית
זיהוי בחירה – עבור ריצת גביה  Gיש לבחור מס"ב תקבולים
עבור ריצת החזרים  Hיש לבחור מס"ב החזרים
בהתאם לבחירה יתקבלו אוטומטית פרטי בנק הבית

לשונית הגדרות טכניות:
משמשת להגדרות עיבוד מאסיבי וחלוקה לאינטרוולים
לא נראה שיהיה צורך בהגדרות מיוחדות בשלב הקדם אקדמי
יש להשאיר הגדרות ברירת מחדל:
סימון חלוקת עומס אוטומטית
מספר עבודות = 1
אובייקט עיבוד במקביל = GPART
בשלב זה לא נראה שיש צורך בהגדרת וריאנטים לעיבוד במקביל
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לשונית יומנים:
משמשת לתיעוד הריצה ,יומן עבודה (ג'וב) ויומן יישום (לוג הריצה)
סיווג הבעיה :יש לבחור מידע נוסף על מנת לקבל תיעוד מלא.
יומן עבודה :סקירת העבודה (ג'וב)
יומן יישום :מידע על שגיאות  /הצלחות  /מסמכים שנבחרו

דוגמא ליומן יישום:

הרצת תכנית :
לאחר מילוי כל הפרמטרים יש לבצע שמירה ולאחר מכן "תזמון הרצת תכנית"
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ניתן לבחור בריצה מיידית או בג'וב

סטטוס הפעלה מהווה אינדיקציה האם הריצה הסתיימה וניתן להשתמש בכפתור "ריענון" ניתן להפסיק את
התוכנית באמצעות כפתור "הפסק את התוכנית"

בסיום הריצה ניתן לראות את תוצאות הריצה בתפריט סביבה – רשימת תשלום
או בדוח ריצות מאסיביות ( ZCM_PSCD_MAS_REPראה מסמך הדרכה לדוח זה)
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בפרמטרי הבחירה ניתן לבחור מזהה ריצה (ברירת המחדל הריצה הנוכחית)
בחירת תשלומים – יוצגו כל התשלומים באותה ריצה .במידה ובריצת סימולציה נמצא תשלום לא תקין ניתן
לבצע נעילה ידנית על מנת להחריג מריצת התשלומים.
בחירות חריגות – יוצגו כל המסמכים שנאספו לריצה אך לא שולמו מסיבות שונות (לדוגמא נעילות ,פרטי בנק
חסרים ועוד) ניתן לבדוק מדוע לא שולמו ולבצע תיקונים בהתאם.
במידה ומדובר בריצת סימולציה ניתן לאחר התיקונים לבצע הרצה חוזרת עם אותו מזהה.

דוח תוצאות ריצתה הדמיה  /סימולציה יתקבלו ללא מסמך התשלום
ברמת השותף העסקי בכותרת יוצגו פרטים כללים ,פרטי הבנק ,שיטת התשלום והדמיה של הסכום הכולל של
מסמך התשלום
בשורות יוצגו כל שורות החיוב שנאספו למסמך התשלום.
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מדריך למשתמש – ריצת תשלומים ומס"ב

בדוח תוצאות ריצת אמת יוצג גם מסמך התשלום שנרשם וניתן להיכנס אליו בדבל קליק

דוח תוצאות בחירות חריגות (בריצת סימולציה ואמת)
יוצגו בכותרת נתוני השותף העסקי ובשורות כל הפריטים שהוחרגו
סיבת ההחרגה בעמודה "סמן" וניתן לעמוד על הערך ולפתוח רשימה באמצעות f4

מעבר בין ריצת סימולציה לריצת אמת:
לאחר אישור תוצאות הסימולציה ניתן להסיר את סימון "הרצת הדמיה" מלשונית בחירות כלליות ,לבצע שמירה
ולאחר מכן תזמון הרצת תכנית
אפשרי להעתיק את הריצה לריצה חדשה ואז להסיר את הסמן
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הגדרות ווריאנטים ליצירת קובץ מס"ב
בתפריט סביבה – אמצעי תשלום
הגדרות אלא יבוצעו פעם אחת בריצות הבסיס הראשונות ולאחר מכן יועתקו לריצות החדשות

הוגדר פורמט אמצעי תשלום לקובץ מס"ב תשלומים ומס"ב החזרים
ATL/PAYM_MASAV_INCOMING/
ATL/PAYM_MASAV_OUTGOING/
הוגדרו וריאנטים:
 MASAV_INCOMINGלשיטת לשחום G
 MASAV_OUTGOINGלשיטת תשלום H
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כניסה לאחזקת וריאנטים – ניתן להגדיר פרמטרים להדפסה וכן את מיקום הקובץ בספריה

שמות הקבצים יוגדרו במבנה הבא:
תחילית בהתאם לקוד מוסד IN OUT
תאריך – יום חודש שנה
שעה –  HHשעה  MMדקה
OUTDDMMYYHHMM
INDDMMYYHHMM
לאחר יצירת הקבצים בספריה באחריות הטכניות המשך התהליך של קליטת הקובץ במערכת מס"ב

סקירת הקבצים שנוצרו:
סביבה –  DMEניהול
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יתקבלו פרטי הקבצים שנוצרו בריצת התשלומים:
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