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  קובץ במבנה חשבשבת מפורטל העברת נתונים

  

  ניתן לייצא נתונים בפורמט חשבשבת מפורט. 3.10-02.01החל מגרסא 

  הממשק מכיל שלושה קבצים : 

• Movein.DAT – נתוני הנהלת החשבונות 

• Heshin.DAT – נתוני החשבונות 

• Heshin.PRM – קובץ פרמטרים לנתוני החשבונות  

  

  הסבר כללי :  - מספר זר

 מנהל החשבונותמספרי כרטיסי החשבון בריווחית אינם בהכרח תואמים את מספרי החשבונות אצל 

מספרו  מנהל החשבונות, אצל 1בחשבשבת. לדוגמא, כרטיס מע"מ עסקאות שבריווחית מספרו 

גדיר לכל כרטיס חשבון בריווחית בשדה "מספר זר", את מספרו של הכרטיס . ולכן יש לה4001

  המקביל בחשבשבת.

מספרי החשבונות שירשמו בקובץ  מנהל החשבונותלאחר הגדרה זו כאשר נפיק את קובץ הממשק 

Movein.dat .יהיו המספרים הזרים  

המספרים  את את אינדקס החשבונות מהחשבשבת ולהגדיר מנהל החשבונותלצורך כך יש לבקש מ

"כרטיסי חשבון מקוצר" או  ←הזרים עבור כל החשבונות באמצעות תפריט "הנהלת חשבונות" 

  "כרטיסי חשבון מפורט".

  

  יש להגדיר את המספרים הזרים גם עבור : -הנהלת חשבונות חד צידית ב הערה :

 "קודי מיון". ←קודי המיון באמצעות תפריט "הגדרות"  •

  "פרטי עסק" ←תפריט "הגדרות"  חשבונות המע"מ באמצעות •
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  הסבר כללי : – סוג תנועה זר

כרטיסי החשבון, קוד המיון בריווחית אינו בהכרח תואם לסוג התנועה בבדומה למספר הזר 

 ←באמצעות תפריט "הגדרות"  את סוג התנועה המשמש בחשבשבת בחשבשבת. ולכן יש להגדיר

  ייתכן כי סוג התנועה יהיה באותיות, לדוגמא "הכנ" לציון הכנסות. "קודי מיון" בשדה "סוג תנועה זר".

  

  

  אופן יצוא נתונים :

  בכדי לייצר את קובצי הממשק :

 "יצוא נתונים לתוכנה זרה" ←גש לתפריט "תחזוקה"  .1

 מנהל החשבונותבחר את החודש והשנה המכילים את הנתונים שברצונך להעביר  .2

 "מפורט"בחר באפשרות  .3

 לשמירת קובצי היצוא בחר את היעד .4

 הקש על הכפתור "צור קובץ יצוא" .5

 בלבד Movein.Datהקובץ שיווצר הוא  –תופיע הודעה "קובץ הממשק נוצר"  .6

אם ברצונך לייצא גם את ממשק החשבונות, ענה "כן" לשאלה "האם להעביר ממשק  .7

 .Heshin.prm - ו Heshin.datחשבונות ?" ויווצרו גם  הקבצים 

  לצורך קליטה בחשבשבת. מנהל החשבונותיש להעביר אל בצי הממשק ואת ק

  : חשובה הערה 

, יועבר החשבון עם מספר המשתתף ביצוא באם לא הוגדר מספר זר לכרטיס חשבון מסויים •

 ן כללי" שבמסך היצוא.- שדה "חאו כפי שיוגדר ב 99999זר 

או   000התנועה באם לא הוגדר סוג תנועה זר לקוד מיון מסויים המשתתף ביצוא, יועבר סוג  •

  כפי שיוגדר בשדה "ס"ת כללי" שבמסך היצוא.


