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צור חברה רגילה
תפריט ראשי – הגדרות > הקמת חברה רגילה > צור חברה רגילה (הכפתור המרכזי)
על מנת לעבוד על חברה חדשה יש להקימה תחילה.
הגדרת חברה:
 .1קבע מספר סידורי בעל  1ספרות לפחות לחברה החדשה1 .
ספרות > ,090 = 90 ,006=6
מומלץ לבדוק ראשית האם המספר שבחרתם פנוי ברשימת
החברות הקיימות בלחיצה על החץ משמאל לשדה מספר
סידורי.
 .1זיהוי חברה – רשום קוד שיוך לחברה זו.
באמצעות קוד שיוך זה ניתן לנתח בדוח אחד מספר חברות
בעלות קוד שיוך זהה.
 .1קביעת שם לחברה – שם החברה יופיע תמיד בראש החלון
לרשותך שדה אלפא-נומרי בן  40תוים .
 .4מומלץ לקבוע שמות הכוללים את שם החברה ואת שנת העבודה לדוגמא :בותיקי .1001
 .5קביעת שנת המס – למשל1001 ,
 .6קביעת מחיצה – כל חברה נמצאת במחיצה נפרדת בתוך התוכנה
כך שיש לבנות את נתיב הקובץ מן הכונן דרך כל התיקיות ועד למספר החברה.
לדוגמא :אם הקמנו את חברת בותיקי שמספרה הסידורי ברשימת החברות הוא  900וה
 Managerמותקן בכונן  Hבתיקיית  Mangerאשר נמצאת בתוך תיקיית creative
 .7המחיצה תהיהH:\creative\ Manager\ 900 :
 .8קביעת סיסמא – ניתן לקבוע סיסמת כניסה לחברה הסיסמא הנה אלפא-נומרית בעלת  10תוים.
 .9יצירת קבצי החברה – לשם יצירת קבצי החברה יש ללחוץ על הכפתור צור את קבצי החברה.
שים לב ,ללא יצירת קבצי החברה ,לא ניתן לעבוד על החברה.

במידה והחברה כבר קיימת ויש צורך רק בעדכון פרטים בחלונית
יש ללחוץ רק על כפתור שמירה.
על מנת לעבוד בחברה שזה עתה הוקמה ,יש לחזור לתפריט הראשי וללחוץ על
.51
השמאלי ביותר בסרגל העילי בראש החלונית.
כפתור החלפת חברה לעבודה
בחר את החברה המבוקשת מרשימת החברות.
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פרטי החברה
תפריט ראשי – הגדרות > הקמת חברה רגילה > פרטי חברה
זהו הכרטיס המאפיין את החברה ומפרט תכונותיה למעט מספר העוסק פרטים אלו אינם מודפסים
על גבי המסמכים .להגדרת שורות הדפסה יש לגשת
להגדרות מסמכים.
שם החברה :להבדיל משם החברה שהגדרנו במסך
הגדרת חברות זהו המקום לציין את השם הפורמלי
של החברה.שם זה ישמש לידיעה בלבד.
כינוי החברה יקבע בהגדרת חברות ויופיע בראש
המסך .שם החברה במסמכים יקבע בהגדרת שורות
עריכה.
כתובת :רשום את כתובת החברה .
מספר ח.פ :רשום את מספר החברה
מספר עוסק :רשום את מספר העוסק המורשה של
החברה
מספר תיק ניכויים :רשום את מספר תיק הניכויים
של החברה
שם המנהל :רשום את שמו המלא של מנהל החברה
טלפון :רשום את מספר הטלפון של החברה
פקס :רשום את מספר הפקס של החברה
אתר אינטרנט  :רשום את שמו של אתר האינטרנט של החברה
דואר אלקטרוני  :רשום את תיבת הדואר האלקטרוני של החברה
קוד מט"ח:לכל ח ברה אפשרות לבחור שני קודי מטבע שאיתם היא נוהגת לעבוד והם יופיעו בכל
המקומות הרלבנטיים בתוכנה.
משרד מע"מ :רשום את משרד המע"מ אליו החברה משויכת
טלפון :רשום את מספר הטלפון של משרד המע"מ
פקיד שומה :רשום את פקיד השומה
 %מע"מ  :רשום את  %המע"מ על פי חוק
דיווח אחת ל  ___ -חודשים :רשום כל כמה חודשים החברה מדווחת למע"מ
אם החברה מדווחת למע"מ אחת לחודש רשום .1
 %מקדמות  :רשום את שיעור המקדמות שנקבע לחברה ע"י מס הכנסה
 %מס הכנסה  :רשום את שיעור מס ההכנסה בו מחויבת החברה
שנת המס  :מתאריך  :רשום את התאריך בו מתחילה השנה שנת המס לדוגמא 01/01/1001 :עד
תאריך :רשום את התאריך בו מסתיימת שנת המס לדוגמא. 11/11/1001:
תאריכי ערך  :תחום ערכים אפשריים לתאריכי הערך.
מומלץ לרשום את תחום שנת המס ועוד שנה קדימה עבור תאריכי ערך עתידיים.
דגל תיאום :במידה ואתם לא מעוניינים לקבל מסך התאמות בקבלת תשלום מלקוח סמנו  ,0במידה
ואתם מעוניינים לסמן את החשבוניות שהקבלה סוגרת לפני הדפסת הקבלה בחרו ( 1מומלץ) במידה
ואתם מעוניינים לסמן לאחר ההדפסה סמנו .1
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הגדרות מסמכים
תפריט ראשי – הגדרות > הקמת חברה רגילה > הגדרות מסמכים
הגדרת לוגו חברה:
על מנת לצרף לוגו חברה – יש להיכנס להגדרות > עריכת הגדרות קיימות > הגדרות מסמכים >
לוגו:
ללחוץ על הכפתור טען לוגו חברה (פינה שמאלית עליונה) ולקשר את קובץ הלוגו מהמחשב.
על קובץ הלוגו להיות מסוג  JPEGבגובה  100פיקסל וברוחב  400פיקסל.
קובץ הלוגו יופיע משמאל ואילו פרטי החברה יופיעו מימין.
ניתן להדפיס קובץ דוגמא לבדיקה.
הגדרת לוגו נאמן למקור:
לוגו נאמן למקור יוצמד להעתקי מסמכים ויאפשר הפקת נאמן למקור בקלות.
על מנת לצרף לוגו נאמן למקור יש להיכנס להגדרות > עריכת הגדרות קיימות > הגדרות מסמכים >
לוגו:
ללחוץ על הכפתור טען לוגו חברה (פינה ימנית עליונה) ולקשר את הקובץ מהמחשב.
על קובץ הלוגו להיות מסוג  JPEGבגובה  100פיקסל וברוחב  400פיקסל.
ספרור מסמכים
תפריט ראשי – הגדרות > הקמת חברה רגילה > הגדרות מסמכים > ספרור מסמכים
המסמכים במערכת מסודרים בפנקסים ממוספרים.
ניתן לקבוע את המספר שממנו יתחילו המספרים הרצים
בפנקס.
לפניך רשימת כל פנקסי המסמכים במערכת.
לכל פנקס קוד ,מספר העתקים וערך המופיע כמספר
הראשון בפנקס.
בלחיצה על הגדרות מתקדמות
ניתן לבחור לשלוח מקור למייל  /לחתום את המסמך
בחתימה חכמה (יש צורך במנוי קומסיין) לתייק עותק
 PDFבתיקייה ולקבל הודעה קופצת (מתוך כרטיס החשבון).

לעדכון מספר המסמך התורן יש ללחוץ לחיצה כפולה על תיאור הפנקס
המבוקש .ולסמן  Vעל השדות המבוקשים:
המספר הראשון בפנקס נקבע רק פעם אחת למעט מונה פקודות.
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שורות להדפסה
תפריט ראשי – הגדרות > הקמת חברה רגילה > הגדרות מסמכים > שורות הדפסה
באמצעות מסך זה ניתן לעצב את מסמכי המקור של החברה
בחלקו העליון של המסמך ממוקמות
 4שורות מלל בהן ניתן לכתוב את פרטי
החברה כפי שהיית רוצה שיופיעו על כל
מסמכי המקור.
שורות לוגו אנגלית:
לרשותך  4שורות מלל באנגלית לתיאור פרטי
החברה באנגלית שורות אלה יופיעו במסמכים
באנגלית.
חלקו התחתון של המסמך כולל מלל הרלבנטי
למסמך המסוים בשתי וריאציות :
וריאציה ראשונה – מסמכי מקור:
חשבונית  / Credit note /תעודת משלוח  /קבלה  /מכתבים לחייבים
בכל אחד מהמסמכים הנ"ל עומדות לרשותך  4שורות מלל חופשי אשר יופיעו בחלקם התחתון
(כמסומן בדוגמא ) לכשיודפסו לדוגמא:

תמונת לוגו

לכבוד:
ישראל ישראלי
ת.ד 200
רמת מצליחים 90500

מקום
להוספת מלל
הרלבנטי
למסמך.
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וריאציה שניה  -הצעות מחיר  /הזמנות
בכל אחד מהמסמכים הנ"ל עומדות לרשותך  4שורות מלל חופשי לפני טבלת הפריטים 6 ,שורות
מלל חופשי אחרי טבלת הפריטים ו 1-שורות בפינה שמאלית תחתונה לשם חתימה (יורדים בתוך
התא באמצעות קונטרול ואנטר) לדוגמא:

 4שורות מלל חופשי
שתופענה לפני טבלת
הפריטים .
שורות  1.4- 1.1בעיצוב
המסמך.

 6שורות מלל חופשי
שתופענה אחרי טבלת
הפריטים.
שורות  2.1-2.6בעיצוב
המסמך.

לכבוד:
ישראל ישראלי
תל אביב

מקום לחתימת המסמך ,יש
לכתוב בשורה אחת בשורת
החתימה בעיצוב המסמך.

ניתן לשנות את השורות להדפסה במסמך מסוים וזאת תוך שימוש בכפתור ערוך שורות
להדפסה שעל גבי אותו מסמך.
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גרסאות למסמכים:
במערכת  Managerגרסאות רבות למסמכי המכירה המתאימות לענפי המשק השונים.
הגרסאות מתעדכנות באופן תדיר ולכן ההמלצה היא לשתף את צוות התמיכה בצורך ולקבל את
ההצעה להתאמה מיטבית לצורך שלכם.

לצפייה בקטלוג הגרסאות לחץ כאן
להוספת הבחירה לתפריט האישי אנא היעזר בצוות התמיכה.
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כרטיסי חשבון:
תפריט ראשי – הגדרות > הקמת חברה רגילה > כרטיסי חשבון
יש להגדיר כרטיס חשבון ללקוחות וספקי החברה .לחברות המנהלות גם הנהלת חשבונות בתוך
החברה יש צורך על פי רוב להגדיר כרטיסי חשבון מסוגים נוספים.
בחברה רגילה רשימת הכרטיסים כבר מובנית ובלחיצה על כפתור לקוח חדש או ספק חדש המערכת
תציע את המספר הפנוי הבא .ניתן לשנות את טווח החשבונות בחשבונות האוטומטיים בשינוי
הערכים לקוח ראשון/אחרון.
ניתן לפתוח קבוצות שיוך כמפורט בהמשך ולקבל את המספר הפנוי בקטגוריה על ידי בחירת קבוצת
שיוך ולאחר מכן לחיצה על הכפתור לקוח חדש.
ניתן לקלוט את כל כרטיסי החשבון במרוכז מקובץ אקסל במבנה קבוע מראש (ראה כפתור משמאל
לכותרת)

מספר עוסק  :בשדה זה יש להזין את מספר העוסק מורשה של הלקוח או הספק
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שם הכרטיס :בשדה זה יש להזין את שם הכרטיס .שם הכרטיס יכול להכיל עד  15תוים מומלץ
לקרוא לכרטיס בשם שיאפשר זיהוי קל של הכרטיס בכל שלבי העבודה.
כתובת ,טלפון – ,פירוט ללקוח או ספק הערות – ניתן לכתוב הערות שילוו את המשתמש על המסך
אך לא יודפסו במסמכים השונים.
קבוצות שיוך :ניתן לשייך את החשבון למספר קבוצות אליהן הוא משתייך.
בשלב העבודה ניתן יהיה לפלח ולחתוך את האינפורמציה .בכרטיס החשבון ששה שדות לקבוצות
שיוך .חמישה מתוכם מבוססים על רשימת קבוצות השיוך ואילו איפיון הוא שדה בעל מלל חופשי של
עד  10תוים (עברית  /אנגלית  /מספר ) שבאמצעתו ניתן לאפיין את הכרטיס.
כלומר ,ניתן לתאר חשבון מסוים כתמונה רב מימדית משש זויות שונות.
על מנת להשתמש באפשרות זה יש להגדירה תחילה.
מס .מחירון :לכל פריט ניתן לקבוע אלפי מחירים שונים ללקוחות שונים או לספקים שונים או לסוגי
עסקאות מסוימים על פי העקרונות הבאים :כל המחירים אינם כוללים מעמ שכן המסמך עצמו מוסיף
מעמ בתחתית המסמך.
מחירוני בסיס –מחירונים  10 -1המופיעים בכרטיס הפריט שקליים או מט"חיים.
מחירון  1הוא מחיר המכירה ללקוח שיופיע כברירת מחדל של מחיר הפריט במערכת.
מחירוני הנחה – מחירונים  499 -11מעניקים הנחה בהתבסס על מחירוני הבסיס .
מחירונים מיוחדים – מחירונים  500-999מאפשרים קביעת מחירונים ספציפיים .
על מנת להשתמש במערכת זו יש להגדירה תחילה – ראה פרק מחירונים.
 %הנחה:במידה וברצונך לתת הנחה גורפת ללקוח ללא קשר לסוג הפריט מלא שדה זה במספר מ
 1-100כאשר  100מסמל  100%הנחה כלומר ללא חיוב.
סוכן:במידת הצורך נקבע את הסוכן המשויך לחשבון זה  .בהמשך נוכל לפלח את הפעילות
המכירתית לפי סוכנים .על מנת להשתמש באפשרות זו יש להגדיר תחילה את רשימת הסוכנים.
תנאי אשראי :בשדה זה נציין את הסדר התשלומים לספק או התקבולים מלקוח.
לדוגמא ש .10 +במידה והתשלום אינו שוטף אלא  15יום מיום הוצאת החשבונית נקיש אנטר על
השדה הראשון ונמלא בשדה השני  .15ר = רבעוני .לדוגמא:
מסגרת אשראי :על מנת לנהל את הסיכונים בצורה מושכלת מומלץ לרשום לכל לקוח מסגרת
אשראי בש"ח .במערכת הגביה ניתן לעקוב אחרי האובליגו ולנתח את החוב מבחינת גילו והסיכון
הכרוך בו.
פטור ממע"מ :במידה והלקוח אינו חייב במע"מ ,לדוגמא ,נמצא באילת  -יש לבחור כ (כן).
הגדרת לקוח משלם:

שדה זה מיועד למצב בו כרטיס לקוח אחד מחויב ואחר מקבל את הסחורה.
למשל – המועצה היא הלקוח המשלם את חשבונותיו של בית הספר ,לכן החשבונית תשלח למועצה
ותעודת המשלוח והסחורה  -לבית הספר .דוגמא נוספת היא רשת כלקוח משלם על סניף.
על מנת להשתמש באפשרות זו יש להגדירה תחילה באמצעות המנורה .אפשרות זו מתאימה
לשימוש בחשבונית תקופתית .מומלץ לקרוא את המדריך הייעודי בנושא.
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מקט"ים חליפיים :ניתן ליצור רשימות של מקט"ים חלופיים המקבילים למק"טים של החברה.
דוגמאות לשימוש במקט"ים חלופיים:
לקוח שלך משתמש במק"ט משלו עבור מוצריך אתה משתמש במק"ט אחר מהמק"ט של הספק או
היצרן על מנת להשתמש באפשרות זה יש להגדיר תחילה את רשימת החשבונות שלהם .הדפסת
המקטים החלופיים באות לידי ביטוי במסמכים ייעודים לנושא ומומלץ לקבל הדרכה לפני השימוש
בהם.
יתרות פתיחה בכרטיס :ניתן להזין בשדה זה יתרת פתיחה שיקלית או מט"חית באופן ידני.
אפשרות זו אינה מומלצת ותמיד נכון יותר לרשום יתרת פתיחה בפקודת יומן.
חשבון כותרת :חשבון זה משמש ככותרת לקבוצת החשבונות שאחריו עד לכותרת הבאה.
חשבון כותרת אינו כרטיס רגיל אלא משמש כחוצץ בכרטסת.
תנועות לא תוזרמנה אליו והוא יודגש במאזן הבוחן ככותרת.
לדוגמא :במידה וארגנו את הכרטסת כך שחשבונות  1-1000יהיו קבוצת הלקוחות.
חשבון מספר  1יהיה חשבון כותרת שנקרא לו לקוחות .במידה והחשבון שהוגדר מיועד להיות כותרת
יש לסמן בשדה זה "כ"
רמת סיכום :בהפקת מאזן בוחן מסוכמים הכרטיסים לפי ההיררכיה שלהם .לשם קביעת ההירכיה
נשתמש בשדה רמת סיכום .בשדה רמת סיכום יש להקיש מספר בין  . 1-9כאשר  9מסמל את
הרמה הגבוהה ביותר לסיכום – למשל קבוצות החייבים והזכאים יקבלו רמת סיכום זו .כל קבוצה
שהיא תת קבוצה תקבל רמת סיכום משל עצמה.
חסימה לקליטה :במידה וברצונך שכרטיס זה יחסם לקליטת תנועות הקש כ (כן )
במידה וסימנת את הכרטיס ככרטיס כותרת הוא יחסם לתנועה אוטומטית.
שערוך למדד :במידה וברצונך שכרטיס זה ישוערך למדד יש להקיש כ (כן )
על מנת להשתמש באפשרות זה יש להגדיר תחילה את טבלת המדדים.
חובת נושא :נושא הוא קבוצת שיוך ברמת התנועה המיועד לניתוח יחידות רווח.
בשדה זה ניתן לקבוע האם המשתמש יחויב לשייך את תנועותיו של הכרטיס לנושאים.במידה
וברצונך שתהיה חובת נושא רשום כ (כן ).על מנת להשתמש באפשרות זו יש להגדירה תחילה.
איפיוני רו"ה :לטובת עבודה במערכת רב שנתית יש לתייג את הכרטיס  = 1הכנסות = 1 ,הוצאות,
 1עודפים.
איפיוני הספק:חלק זה מיועד אך ורק לכרטיס ספק .במידה והכרטיס איננו כרטיס ספק יש לדלג על
חלק זה.
פקיד שומה :בשדה זה יש להזין את פקיד השומה המטפל בתיק
 %ניכוי על פי חוק :בשדה זה יש להזין את אחוז ניכוי מס במקור על פי החוק
 %ניכוי על פי אישור :בשדה זה יש להזין את  %ניכוי המס במקור כפי שמצוין באישור מס במקור
של הספק.
תוקף האישור :בשדה זה יש להקיש את התאריך ממנו חל אישור הניכוי במקור
ובשדה שלאחריו יש להזין את תאריך פקיעת אישור זה.

ניתן להיעזר ב"מערכת ( "5111ראה כפתור בפינה שמאלית עליונה)
לקליטה מרוכזת של כל נתוני הניכוי העדכניים מאתר מס הכנסה
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מערכת  CRMלתיעוד קשרי לקוחות
לכל כרטיס חשבון ניתן לנהל את המידע הבא:
(ראה כפתורים בפינה השמאלית העליונה של מסך הגדרת חשבון)
 כל המסמכים הקשורים אליו  -הצעות מחיר ,הזמנות ,תעודות תיקון ,קריאות פתוחות וכו
 מצב החשבון שלו מבחינה כספית – יתרת החוב ,לחיצה כפולה מובילה להעתק המסמך,
דו"ח גבייה ,הצגת מסמכים שנסרקו.
 אנשי קשר – לכל כרטיס חשבון ניתן לנהל את כל אנשי הקשר שלו לפרטי פרטים ולנהל את
המידע באמצעות שאילתות הניתנות לסינון ולייצוא קל וננוח לאקסל.
 תיק כרטיס – באמצעות תיק הכרטיס ניתן לתעד כל התקשרות עם החשבון ברמת תאריך,
מלל וקובץ מצורף .כמו כן ,ניתן לקבוע תזכורת ואירועים ביומני גוגל ואאוטלוק.
 הודעה קופצת – ניתן להוסיף הודעה קופצת לכל לקוח שתקפוץ בכל מסמך חדש שייבחר.
 חיפוש בגוגל ובמפה לפי שם החשבון באינטרנט.
דוגמא למסך תיק כרטיס:
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דוגמא למסך איש קשר:
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דוגמא למסך מצב חשבון:
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הגדרות נוספות
פרטי חברה – ראה עמוד 4
הגדרות מסמכים ראה עמוד 5-9
כרטיסי חשבון ומערכת  CRMראה עמודים 10-11

הגדרות קופות
תפריט ראשי > הגדרות > עריכת הגדרות קיימות > הגדרות קופות
הגדרת קופות
כאשר מבצעים קבלה ללקוח מתרחשות שתי פעולות מרכזיות שיש להגדירן מראש:
 .1הכסף נכנס לקובץ הקופה לטובת ההפקדות
 .1מתבצעת פקודת יומן לזכות הלקוח ולחובת הקופה המתאימה
לשם כך יש להגדיר את הקופות השונות כמודגם:
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הגדרת אמצעי תשלום
תפריט ראשי > הגדרות > עריכת הגדרות קיימות > הגדרות קופות > הגדרת אמצעי תשלום
לאחר שהוגדרו הקופות יש לשייך את
אמצעי התשלום לקופות המתאימות
כמודגם:
שדה מיון אינפורמטיבי בלבד.
ניתן להוסיף אמצעי תשלום חדש יש לרשום
את שם אמצעי התשלום ולשמור.

הגדרת ימי זכאות לכרטיס אשראי:
ניתן לערוך את ימי הזכאות
כמודגם:
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הגדרות מכירות
לקוחות וקשרי לקוחות  –CRMראה עמוד 11

הגדרת פריטים:
מספר פריט :מספר הפריט הוא תעודת הזהות של הפריט .במידה ולפריט יש מק"ט יצרן מומלץ
לקבוע מספר זה כמספר הפריט
במידה ולפריט אין מספר יצרן ניתן לקבוע מספר רץ לפריט אשר ממנו ניתן יהיה לדעת לאיזה קבוצת
פריטים הוא שייך למשל 1000-1999 :מקדחות 1000-1999 ,צבעים.
שדה זה מכיל  14תוים ) עברית  /אנגלית  /מספר )

שם הפריט :בשדה זה יש לקבוע את השם הפורמלי של הפריט אשר יופיע בכל המסמכים בשפה
העברית של המערכת .בשדה זה מומלץ להימנע מהתו ' (גרש עליון)

מומלץ לקרוא לפריט בשם מלא ולכלול את יחידת המידה שמתומחרת למשל:
 100גרם בלונים כחולים גומי לופי לופ
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קבוצת שיוך : 2 / 1 / 5
ניתן לשייך פריט זה לשלוש קבוצות אליהן הוא שייך
למשל לקבוצת הפריטים האדומים או לחילופין המתכלים או לכל קבוצה אחרת שתוגדר.
בשלב העבודה ניתן יהיה לחתוך ולפלח את הפריטים.
על מנת להשתמש באפשרות זו יש להגדיר תחילה את קבוצות השיוך של הפריטים.
חסימה לקליטה :במידה והפריט לא פעיל יותר ניתן להוסיף את השם מבוטל להתחלת השדה תיאור
הפריט ולסמן כ בשדה חסימה לקליטה.
מחירון בסיסי :על גבי כרטיס הפריט מפורטים  10מחירים הנקראים מחירי בסיס .מחיר  1הוא
ברירת המחדל למחיר הפריט במסמכי המכירה אלא אם צוין אחרת במסמך או בכרטיס הלקוח.
מחיר  8הוא מחיר הקנייה האחרון והוא מתעדכן באופן אוטומטי ממסכי הרכש.
עוד בנושא ניתן למצוא בפרק מחירונים .ניתן לתמחר את פריט מסוים באמצעות שדה פרמטר רווח ב
 %ולחיצה על כפתור עדכן מחירון  1ממחירון  .8כך למשל אם מחירון  8המתאר את עלות המוצר =
 100ופרמטר רווח רשום  10אזי מחירון  1יתעדכן להיות  .110לעדכון מחירים גורף או סלקטיבי ניתן
להשתמש במערכת המחירונים.
שדות הפעילים במהדורות המסמכים ובשדרוגי המערכת:
שם הפריט באנגלית הוא שמו המדויק של הפריט אשר יופיע בכל המסמכים בשפה האנגלית.
יחידת מידה :יחידת המידה במכירה למשל יחידה ,מ"ר ,ק"ג ,ליטר וכו'
איפיון א' :שדה מלל חופשי בן  6תוים אשר באמצעותו ניתן לאפיין את הפריט – בד"כ משמש
לאיתור הפריט למשל אות מדף.
איפיון ב'  :שדה מלל חופשי בן  8תוים שגם באמצעותו ניתן לאפיין את הפריט – בד"כ משמש
לאיתור הפריט למשל קומה  /שורה במחסן.
משקל  /שטח :בשדה זה יש למלא את משקלה  /שטחה  /נתון אחר המתאר את יחידת פריט זה.
מספר ברקוד :במידה ולפריט יש ברקוד אחד ניתן לרשום כאן במידה ויש יותר מברקוד אחד יש
להשתמש באפשרות ברקודים במסך הגדרות המלאי.
אחריות בחודשים :למשל 14
פטור ממעמ :במידה והפריט פטור יש לציין כ ,מתאים למשל לפירות וירקות.
מלאי מינימום :רשום את יתרת המלאי לפריט המהווה נקודת הזמנה .לדוגמא כשפריט  1001מגיע
ליתרה  5המלץ לי להזמין .משפיע על דו"חות המלצה לרכש
מלאי אופטימום:רמת המלאי המיטבית של הפריט
כמות מינימום להזמנה:רשום את כמות המינימום להזמנת רכש
זמן כניסה למלאי:רשום את מספר הימים המשוער עד שההזמנה תיקלט במלאי.
חן הכנסות:על ידי לחיצה על החץ יש לבחור את חשבון ההכנסות שיזוכה בתנועת הנה"ח במעמד
הפקת מסמך מכירה.
חשבון הכנסות :ניתן לשייך חשבון הכנסה לפריט למשל ניתן לקשר מקדחה לכרטיס הכנסות מכלי
עבודה.
נושא הכנסות :הוא מכנה משותף אפשרי לקבוצת התנועות הקשורות לפריט זה.
למשל – פריט מסוים שייך לנושא הכנסות ממחלקת אספקה טכנית
חשבון קניות  :ניתן לשייך חשבון הוצאה לפריט למשל ניתן לקשר מקדחה לכרטיס הוצאות תחזוקה.
נושא קניות :נושא קניות הוא מכנה משותף אפשרי לקבוצת התנועות הקשורות לפריט זה.
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ספקים:לרשותך  4מקומות למלא ספקים אשר מהם ניתן לרכוש פריט זה
תמונת הפריט :ניתן לקשר את תמונת הפריט לכרטיס הפריט ולנהל כך את קטלוג הפריטים במקום
אחד בלבד .מאד מתאים לחברות המוכרות גם באתר אינטרנט או מסופונים המקושרות למערכת
.Manager
שאילתא כרטיס פריט :שאילתא זו מציגה את מצב הפריט ומפרטת את כל התנועות שהיו בו.
טבלת פריטים – באמצעות מסך זה ניתן לעדכן הרבה פריטים בתצורת טבלה – ירידת שורה גורמת
לשמירת השינוי בכרטיס הפריט.
תיק פריט – זה המקום לתיעוד פנים הקשור לפריט לרבות קבצים סרוקים ותזכורות.
רישום כניסות מלאי -ניתן לבצע כניסות  /יציאות של הפריט באופן יזום ללא מסמך.
שאילתא פריט תאריך יורד -שאילתא מצב פריט כאשר התנועות העדכניות למעלה
הגדרת נושאים
נושא הוא תגית ברמת התנועה .ניתן לנתח פעילות או פרויקט ברמה של הכנסות והוצאות על ידי
שימוש בשדה זה מומלץ לנהל את רשימת הפריטים בצורה מושכלת תוך חלוקה היררכית שתאפשר
ניתוח מתקדם.
הגדרת סוכנים
ניתן להגדיר סוכנים במערכת כמודגם :ירידת שורה גורמת לשמירה.
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לכל סוכן ניתן להגדיר הסכם עמלות שבא לידי ביטוי בדוח ניתוח מכירות לפי סוכנים.

לכל סוכן ניתן להגדיר יעדי מכירות ולהיעזר בדוח עמידה ביעדים:
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הגדרת מחירונים
המחירונים נחלקים לשלוש קבוצות כדלקמן:
מחירונים בסיסיים
לקבוצה זו ישויכו עשרת המחירונים הראשיים של החברה אשר יופיעו בכרטיס הפריט.
בכרטיס הפריט ניתן לשייך למחירוני הבסיס גם מט"ח.
לדוגמא:
מחירון  = 1מחיר ללקוח כללי
מחירון  = 1מחיר קניה אחרון
מחירון  = 1מחיר קניה לפי FIFO
מחירון  = 4מחיר קניה ממוצע
מחירון  = 5מחיר לעובד
מחירון  = 6מחיר לסניף
מחירון  = 7מחיר למפיץ
מחירון  = 8מחיר ל Free Lancer
מחירון  = 9מחיר ללקוח VIP
מחירון  = 10ריק
במסגרת מחירון זה ניתן לייצר ולשמור מחירון המבוסס על מחיר ממוצע משוקלל נע ,מחיר ,FIFO
מחיר קניה אחרון ועוד.
מחירוני הנחה
לקבוצה זה שייכים מחירונים . 11-499
מחירונים אלו מקושרים למחירוני הבסיס אך
כוללים גם  %הנחה קבוע .אחוז הנחה זה ילווה
את כל החשבונות בכל החיובים שיבוצעו.
לדוגמא:
מחירון  = 11הנחת מזומן ללקוח כללי
מחירון  = 15הנחת מזומן לעובד
מחירונים מיוחדים
לקבוצה זו שייכים מחירונים . 500-999
מחירונים אלו מוסיפים מאות מחירונים למחירוני
הבסיס וכן ניתן לשייכם לסוגי מטבעות.
במידה ולקוח מסוים משתמש על פי רוב במטבע
מסוים ניתן לשייך לו את סוג המטבע באופן קבוע.
לדוגמא:
מחירון  = 500מחירון כללי בפרנק שוויצרי
מחירון  =501מחירון מפיץ ביין יפני
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מחירוני בסיס
 Managerמציעה עשרה מחירוני בסיס אשר נרשמים
בכרטיס הפריט .מנגנון הטיפול בהם מפורט לעיל:
קביעת כותרת למחירון
ניתן לקבוע כותרת לכל אחד מהמחירונים
לפניך מסך קביעת כותרת למחירון:

עדכון מחירים
מסך זה משמש לקליטת מחירים במחירונים 10-
.1
שינוי מחירים ב% -
ניתן ליצור מחירון המבוסס על  %שינוי מסוים.
לדוגמא  :ברצוני ליצור מחירון למפיצים שמספרו
יהיה .5
מחיר מפיץ הוא  15%פחות ממחיר לקוח.
מחירון לקוח הוא מחירון מספר .1
כיצד נעשה זאת ?
העתק את מחירון  1ל 5 -באמצעות מסך
העתקת מחירון בסיס למחירון בסיס ( ראה
הסבר בעמוד הבא).
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במסך שינוי מחירי שדות רשום  5בשדה פעל על מחירון בסיס מספר ורשום  15בשדה  %השינוי.
לסיום הקש בצע.
שינוי מחירים לפי נוסחא
מסך זה מיועד למצב בו אתה מעונין ליצור מחירון המתבסס על מחירון מסוים בשינוי של נוסחא.
במידה וברצונך להיעזר באפשרות זו אנא פנה למרכז השירות והתמיכה.
העתקת מחירון בסיס למחירון בסיס
ניתן להעתיק מחירון בסיס על כל ערכיו למחירון בסיס אחר
לפניך מסך העתקת מחירון בסיס למחירון בסיס

העתק מחירון בסיס מספר :רשום את מספר מחירון הבסיס אותו ברצונך להעתיק
למחירון בסיס מספר :רשום את מספר המחירון אליו ברצונך שיועתקו המחירים ממחירון הבסיס
מפריט ..עד פריט :באפשרותך לתחום את הפריטים לקבוצת פריטים מסוימת
מקבוצת שיוך  :על מנת לחזק את החיתוך באפשרותך לתחום את הפריטים שבחרת לשלוש קבוצות
שיוך שונות ורק להן לשנות מחיר.
הכפל בפקטור :ניתן להשתמש גם להורדה וגם להוספה של .%
למשל הפחתה של  15אחוז תירשם בשדה זה כ 0.85 -ואילו תוספת של  15אחוז נרשום 1.15
בשדה.
העתקת מחירון בסיס למחירון מיוחד
ניתן להעתיק מחירון בסיס על כל ערכיו למחירון מיוחד
לפניך מסך העתקת מחירון בסיס למחירון מיוחד
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העתק מחירון בסיס מספר :רשום את מספר
מחירון הבסיס אותו ברצונך להעתיק
למחירון מיוחד מספר :רשום את מספר
המחירון אליו ברצונך שיועתקו המחירים
ממחירון הבסיס
מפריט ..עד פריט :באפשרותך לתחום את
הפריטים לקבוצת פריטים מסוימת
מקבוצת שיוך  :על מנת לחזק את החיתוך
באפשרותך לתחום את הפריטים שבחרת
לשלוש קבוצות שיוך שונות ורק להן לשנות
מחיר.
הכפל בפקטור :ניתן להשתמש גם להורדה
וגם להוספה של .%
למשל הפחתה של  15אחוז תירשם בשדה
זה כ 0.85 -ואילו תוספת של  15אחוז
נרשום  1.15בשדה.
העתקת מחירון מיוחד למחירון בסיס:
ניתן להעתיק מחירון מיוחד על כל ערכיו למחירון בסיס
לפניך מסך העתקת מחירון מיוחד למחירון בסיס
העתק מחירון מיוחד מספר :רשום את מספר מחירון
המיוחד אותו ברצונך להעתיק
למחירון בסיס מספר :רשום את מספר המחירון אליו
ברצונך שיועתקו המחירים ממחירון הבסיס
מפריט ..עד פריט :באפשרותך לתחום את הפריטים
לקבוצת פריטים מסוימת
מקבוצת שיוך  :על מנת לחזק את החיתוך באפשרותך
לתחום את הפריטים שבחרת לשלוש קבוצות שיוך שונות
ורק להן לשנות מחיר.
הכפל בפקטור :ניתן להשתמש גם להורדה וגם להוספה
של .%
למשל הפחתה של  15אחוז תירשם בשדה זה כ 0.85 -ואילו תוספת של  15אחוז נרשום 1.15
בשדה.
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העתקת מחירון הנחות למחירון בסיס
ניתן להעתיק מחירון הנחות על כל ערכיו למחירון בסיס
לפניך מסך העתקת מחירון הנחות למחירון בסיס

העתק מחירון הנחה מספר :רשום את מספר מחירון
ההנחה אותו ברצונך להעתיק
למחירון בסיס מספר :רשום את מספר המחירון אליו
ברצונך שיועתקו המחירים ממחירון ההנחה
מפריט ..עד פריט :באפשרותך לתחום את הפריטים
לקבוצת פריטים מסוימת
מקבוצת שיוך  :על מנת לחזק את החיתוך
באפשרותך לתחום את הפריטים שבחרת לשלוש
קבוצות שיוך שונות ורק להן לשנות מחיר.
הכפל בפקטור :ניתן להשתמש גם להורדה וגם
להוספה של .%
למשל הפחתה של  15אחוז תירשם בשדה זה כ-
 0.85ואילו תוספת של  15אחוז נרשום 1.15
בשדה.

מחירוני הנחה
 Managerמאפשרת לנהל קבוצת מחירוני הנחה.
לקבוצה זה שייכים מחירונים . 11-499
מחירונים אלו מקושרים למחירוני הבסיס אך כוללים
גם  %הנחה קבוע.
אחוז הנחה זה ילווה את כל החשבונות בכל החיובים
שיבוצעו תחת מחירון זה.
טיפול במחירוני הנחה
מסך זה משמש לקליטת מחירים במחירי הנחה .
לפניך מסך טיפול במחירוני הנחה
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מספר מחירון :רשום מספר מחירון ההנחה ( מ ) 11-499
תיאור :רשום את שם המחירון בצורה כזו שתקל את זיהויו בהמשך
מספר פריט:שלוף מתוך הרשימה את הפריט המבוקש
שם פריט :שם הפרט יישלף אוטומטית
מחירון בסיס :רשום את מספר מחירון הבסיס עליו תרצה לבסס את ההנחה
 %הנחה:רשום את שיעור ההנחה ( :מספר בין  100ל ) -100
לדוגמא:
%
הנחה
מחיר

100

10

10

0

-10

-10

-100

0

80

90

100

110

110

100

מחיר בסיס :יישלף ממחירון הבסיס
מחיר לאחר הנחה :יחושב אוטומטית מחיר הבסיס *  %ההנחה
הסבת נתוני מחירוני הנחה ישנים
במידה וברצונך להשתמש באפשרות זאת פנה למרכז השירות והתמיכה.

26

מחירונים מיוחדים
 Managerמציעה  499מחירונים מיוחדים לרשותך.
לפניך מסך טיפול במחירונים מיוחדים:
מספר מחירון  :רשום את מספר המחירון המבוקש
( ) 500-999
תיאור :רשום את שם המחירון באופן שיקל את
זיהויו בהמשך
מספר פריט :לחץ על החץ ובחר מהרשימה את
הפריט המבוקש
שם הפריט  :שם הפריט יישלף אוטומטית בעקבות
מספר הפריט
מחיר :הקש את המחיר שברצונך ליעד לפריט
מטבע :לחץ על החץ ובחר את המטבע המבוקש

שינוי מחירים ב% -
ניתן ליצור מחירון המבוסס על  %שינוי מסוים.
לדוגמא  :ברצוני ליצור מחירון ללקוח מסוים
שמספרו יהיה .569
ברצוני לקחת ממנו עלות ממוצעת . 10% +
נניח שמחירון מחיר קניה ממוצע הוא מחירון
מספר . 6
כיצד נעשה זאת ?
העתק את מחירון  6ל 569 -באמצעות מסך
העתקת מחירון בסיס למחירון מיוחד .
במסך שינוי מחירי מיוחד רשום  6בשדה פעל
על מחירון בסיס מספר ורשום  10בשדה %
השינוי .לסיום הקש בצע.
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העתקת מחירון מיוחד למחירון מיוחד
ניתן להעתיק מחירון מיוחד על כל ערכיו למחירון מיוחד אחר
לפניך מסך העתקת מחירון מיוחד למחירון מיוחד

העתק מחירון מיוחד מספר :רשום את
מספר המחירון המיוחד אותו ברצונך
להעתיק
למחירון מיוחד מספר :רשום את מספר
המחירון אליו ברצונך שיועתקו המחירים
מהמחירון ה מיוחד
מפריט ..עד פריט :באפשרותך לתחום
את הפריטים לקבוצת פריטים מסוימת
מקבוצת שיוך  :על מנת לחזק את
החיתוך באפשרותך לתחום את
הפריטים שבחרת לשלוש קבוצות שיוך
שונות ורק להן לשנות מחיר.
הכפל בפקטור :ניתן להשתמש גם
להורדה וגם להוספה של .%
למשל הפחתה של  15אחוז תירשם
בשדה זה כ 0.85 -ואילו תוספת של 15
אחוז נרשום  1.15בשדה.
העתקת מחירון בסיס למחירון מיוחד
ניתן להעתיק מחירון בסיס על כל ערכיו למחירון
מיוחד
לפניך מסך העתקת מחירון בסיס למחירון מיוחד

העתק מחירון בסיס מספר :רשום את מספר
מחירון הבסיס אותו ברצונך להעתיק
למחירון מיוחד מספר :רשום את מספר המחירון
אליו ברצונך שיועתקו המחירים ממחירון הבסיס
מפריט ..עד פריט :באפשרותך לתחום את
הפריטים לקבוצת פריטים מסוימת
מקבוצת שיוך  :על מנת לחזק את החיתוך
באפשרותך לתחום את הפריטים שבחרת
לשלוש קבוצות שיוך שונות ורק להן לשנות
מחיר.
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הכפל בפקטור :ניתן להשתמש גם להורדה וגם להוספה של .%
למשל הפחתה של  15אחוז תירשם בשדה זה כ 0.85 -ואילו תוספת של  15אחוז נרשום 1.15
בשדה.
העתקת מחירון מיוחד למחירון בסיס:
ניתן להעתיק מחירון מיוחד על כל ערכיו למחירון בסיס
לפניך מסך העתקת מחירון מיוחד למחירון בסיס

העתק מחירון מיוחד מספר :רשום את מספר
מחירון המיוחד אותו ברצונך להעתיק
למחירון בסיס מספר :רשום את מספר
המחירון אליו ברצונך שיועתקו המחירים
ממחירון הבסיס
מפריט ..עד פריט :באפשרותך לתחום את
הפריטים לקבוצת פריטים מסוימת
מקבוצת שיוך  :על מנת לחזק את החיתוך
באפשרותך לתחום את הפריטים שבחרת
לשלוש קבוצות שיוך שונות ורק להן לשנות
מחיר.
הכפל בפקטור :ניתן להשתמש גם להורדה
וגם להוספה של .%
למשל הפחתה של  15אחוז תירשם בשדה
זה כ 0.85 -ואילו תוספת של  15אחוז נרשום
 1.15בשדה.
העתקת מחירון הנחות למחירון מיוחד
ניתן להעתיק מחירון הנחות על כל ערכיו למחירון מיוחד
לפניך מסך העתקת מחירון הנחות למחירון מיוחד

העתק מחירון הנחה מספר :רשום את מספר מחירון
ההנחה אותו ברצונך להעתיק
למחירון בסיס מספר :רשום את מספר המחירון אליו
ברצונך שיועתקו המחירים ממחירון ההנחה
מפריט ..עד פריט :באפשרותך לתחום את הפריטים
לקבוצת פריטים מסוימת
מקבוצת שיוך  :על מנת לחזק את החיתוך באפשרותך
לתחום את הפריטים שבחרת לשלוש קבוצות שיוך שונות ורק להן לשנות מחיר.
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הכפל בפקטור :ניתן להשתמש גם להורדה וגם להוספה של .%
למשל הפחתה של  15אחוז תירשם בשדה זה כ 0.85 -ואילו תוספת של  15אחוז נרשום 1.15
בשדה.
יצירת מחירון לפי מחיר FIFO
אפשרות זאת רלבנטית במידה וברצונך ליצור מחירון אשר יציג את מחיר המלאי לפי שיטת First In
). First Out (FIFO
מחיר זה מבוסס על החישוב הבא עבור כל פריט:
המערכת מסדרת רשימה מתוארכת של כל הקניות לפריט:
תאריך קניה
01.08.1001
01.07.1001
01.06.1001

כמות
10
10
15

מחיר קניה
10.50
9.99
7.80

נניח שעד ה –  01.08.1001נמכרו  10יחידות.
אם כך :
במלאי נותרו לי  15יחידות (  ) 15 + 10שעלו לי בממוצע 10.194 :
)10*10.50 + 15*9.99) / 25 = 10.194
תאריך קניה
01.08.1001
01.07.1001
01.07.1001
01.06.1001

כמות
10
15
5
15

מחיר קניה
10.50
9.99
9.99
7.80

נמכר
ו

במידה וזוהי שיטת העבודה ניתן ליצור מחירון בסיס  FIFOכבסיס תמחירי.
שים לב ,במידה ואחד הפרמטרים הנחוצים לחישוב מודל זה חסרים
יופיע במחירון מחיר קניה אחרון.
יצירת מחירון ממוצע משוקלל נע
מחירון זה יחשב עבור כל פריט את מחיר הקניה הממוצע לפי שיטת ממוצע משוקלל נע.
יצירת מחירון מחיר קניה אחרון
מחירון זה ישתול בכל פריט את מחיר הקניה האחרון שנרשם במערכת.
דו"חות
לשם עיבוד המחירונים לרשותך דו"חות המערכת בנושא מחירונים.
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קבוצת שיוך כרטיסים:
ניתן לשייך את החשבון למספר קבוצות אליהן הוא משתייך.
בשלב העבודה ניתן יהיה לפלח ולחתוך את האינפורמציה .בכרטיס החשבון ששה שדות לקבוצות
שיוך.
חמישה מתוכם מבוססים על רשימת קבוצות השיוך ואילו קבוצת שיוך ( 4א,ב ) היא קבוצת שיוך
בעלת מלל חופשי של עד  10תוים (עברית  /אנגלית  /מספר ) .כלומר ,ניתן לתאר חשבון מסוים
כתמונה רב מימדית משש זויות שונות כפי שיודגם בהמשך.
דוגמא ( :ראה טבלת קבוצות שיוך חברת "בותיקי" לדוגמא )
החשבון משויך לאיזור הצפון (קבוצת שיוך )1
הלקוח הנו לקוח סיטונאי (קבוצת שיוך )11
משויך למחלקת המכירות שלנו (קבוצת שיוך )11
ספרות דיוק:
ניתן לקבוע ספרות דיוק למחיר יחידה ולכמות כמודגם:
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הגדרת מחסנים:
 Managerמאפשרת ניהול
מחסנים פיזיים או וירטואלים.
לדוגמא :ניתן להגדיר מחסנים
פיזיים ו  /או מחסנים לאנשי
המכירות ו  /או מחסן לעסקה
מסוימת ו  /או מחסן לקבוצת
פריטים מסוימת וכו'.
לשמירה יש לרדת שורה.
כמו כן ,ניתן לבדוק את יתרות
המלאי בכל מחסן בלחיצה על
כפתור יתרות במחסנים.
הגדרת ברקודים:
הגדרות > עריכת הגדרות קיימות > הגדרות מלאי ורכש > ברקודים
מסך זה מיועד למצב של מספר ברקודים
לאותו הפריט.ההגדרה תחול רק
במהדורות המסמכים הייעודיות לנושא.

הגדרת קבוצות שיוך פריטים:
ניתן לשייך פריט זה לשלוש קבוצות אליהן הוא שייך למשל לקבוצת הפריטים האדומים או לחילופין
המתכלים או לכל קבוצה אחרת שתוגדר.בשלב העבודה ניתן יהיה לחתוך ולפלח את הפריטים .על מנת
להשתמש באפשרות זו יש להגדיר תחילה את קבוצות השיוך של הפריטים.
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הגדרת פרמטרים ל PCN874
להסבר מפורט יש להיכנס למערכת למסך הנהלת חשבונות וכספים > מערכת המעמ > הגדרות
והסברים
הגדרת סרגל קליטה להתאמות בנק
הגדרות > עריכת הגדרות קיימות > הגדרות הנה"ח > הגדרת סרגל קליטה לדף בנק
לצורך קליטת אקסל מדף בנק סרגל הקליטה צריך להיות מסונכרן לקובץ .לעיתים המבנה של הבנק
משתנה ואז יש צורך לעדכן אותו במסך זה.
רא שית יש לבחור את מספר הסרגל לפי הבנק שלכם לאחר מכן יש לוודא כי בקובץ האקסל העמודות
ממוקמות על פי הסדר שמוצג על המסך – אם לא יש לשנות את המספור ולשמור.

הגדרת בנק להתאמות
לצורך ביצוע התאמות בנק במערכת יש להגדיר את הבנקים השונים כמודגם:
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הגדרת חשבונות הכנסה לדוח מעמ
לפני הפקה ראשונה של דוח מעמ יש צורך לסווג כל חשבון הכנסה לאחת משלושת האפשרויות:
חשבון חייב במע"מ – חשבון הכנסה שכל התנועות בו חייבות במעמ
חשבון פטור ממע"מ  -חשבון הכנסה שכל התנועות בו פטורות
וחשבון מעורב – חשבון שבו יכולות להיות גם הכנסות חייבות וגם הכנסות פטורות שהמערכת מנתחת
את התנועות לפי שדה קוד מעמ.

הגדרת חשבונות אוטומטיים:
על מנת להשתמש במסמכי המערכת יש להגדיר ראשית את חשבונות המערכת .בחברות התבנית של
המערכת הגדרה זאת כבר מוכנה .אבל במידה ובוצעו הסבות או התאמה לאינדקס של רואה חשבון יש
למלא לכל חשבון את מספרו בחברה.
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