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  ממשק לקליטת פקודות יומן -יבוא נתונים לריווחית ניהול עסק 

  .)Text Tab Delimited(קובץ הממשק יהיה קובץ טקסט מופרד טאבים 

  

  : ותסוגי שד

String(X) – באורך  שדה מחרוזתX . לדוגמא ההגדרהString(15)  תווים  15מייצגת מחרוזת באורך

  .לכל היותר

Number(A,B) – הספרה הראשונה . שדה מספרי)A (מייצגת את אורך המספר לפני הנקודה ,

מייצגת  Number(3,0)לדוגמא ההגדרה . מייצגת את אורך השדה אחרי הנקודה) B(והספרה השניה 

ספרות לפני  9ת מספר עשרוני בן מייצג Number(9,2)ההגדרה . ספרות לכל היותר 3מספר שלם בן 

  .ספרות אחרי הנקודה 2-הנקודה ו

Date –  שדה תאריך בפורמטDD/MM/YY  אוDD/MM/YYYY.  31/12/2009או  31/12/09לדוגמא.  

  

  :מבנה הקובץ 

   .ללא כותרות וללא שורות ריקות, הקובץ יכיל רשומות תנועה בלבד. TXTשם הקובץ יהיה מסוג 

  .כל רשומה בשורה חדשה , CR+LF - הרשומות יופרדו ב

  .)9שמספרו  Asciiקוד ( Tabהשדות ברשומה יופרדו בתו המייצג 

  

  :רשומה המבנה 

שדה   )אורך(סוג שדה   תיאור שדה  #
  חובה

  הערות

י רשימת קודי המיון שבתוכנה ראה "עפ  כן  Number(3,0)  מיון קוד  1
  הערה א

  ראה הערה ב  כן  Number(9,0)  חובה חשבון  2

  ראה הערה ב  כן Number (9,0)  זכות חשבון  3

  1= ח "ש  כן Number (3,0)  מטבע קוד  4

  ח"חובה עבור קוד מטבע שאינו ש  - Number (9,4)  חליפין שער  5

סכום תנועה   6
 כוללח "בש
  מ"מע

Number (9,2) כן    

סכום תנועה   7
 כולל ח"במט
  מ"מע

Number (9,2) -    

 תאריך  8
  אסמכתא

Date -    

    - Date  ערך תאריך  9

    - String(15)  1 אסמכתא  10

    -  String (15)  2 אסמכתא  11

    - String (80)  פרטים  12

    - Number (4,0)  פרוייקט קוד  13

  ראה הערה ג  - Number (9,0)  .ז.ת/  מ.ע  14
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  :אופן קליטת הקובץ בריווחית 

  )Excel(קובץ טקסט  ←נתונים מתוכנה זרה יבוא  ←באמצעות תפריט תחזוקה 

  

  : הערות

 ) :ייתכנו קודי מיון אחרים לפי הגדרת המשתמש(להלן טבלה כללית עבור קודי מיון   .א

  מ"מע%  שם קוד מיון  מספר 

  0%  זכות/חובה  3

  16%  הכנסות  100

  16%  קניות  200

במידה  .מתוך רשימת כרטיסי החשבון המוגדרים במערכת -מספרי חשבונות החובה והזכות   .ב

נפתח "הממשק יפתח כרטיס חשבון כללי עם אותו מספר בשם , והחשבון לא קיים בריווחית

 .ללא פרטים נוספים" י קליטה מתוכנה זרה"ע

בקובץ מ "יש להעביר בהתאם לכללים החדשים של דיווח מקוון למע. ז.ת. / מ.את מספר הע  .ג

PCN874 .ח ועבור קודי מיון המציינים הלקו. מ.עבור קודי מיון המציינים הכנסות יועבר ע

אין צורך לרשום מ "מעחשבונות עבור קודי מיון שאינם מערבים . הספק. מ.הוצאות יועבר ע

 .מ.מספר ע

חשבונות אלו . לא נכללים ברישום פקודת היומן) ציוד, תשומות, עסקאות(מ "חשבונות המע  .ד

מ יחולץ מתוך הסכום "המעסכום . יעודכנו באופן אוטומטי לפי הגדרת קוד המיון שבריווחית

 .מ"הפקודה הכולל מע

 .במבנה הקיים ועפגלשלא  דיכבשדות חדשים במבנה הרשומה יתווספו בסוף הרשומה   .ה

  


