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  הוראות להעברת נתוני� מחשבשבת לריווחית באמצעות קוב� פרמטרי�
  

  .לפני העברת פקודות יומ� יש להעביר את כרטיסי החשבו�

  :העברת כרטיסי חשבו� 

  :פעולות בתוכנת חשבשבת. א

 ←מחולל מאזני�  F7 ←מאז�  F3 ←דוחות /כרטסת F4 ←הנהלת חשבונות  F3בחר  .1

F3        תכנו� מאז� חדש← F3 כנו� טורי�ת.  
  

  :יש לבחור שדה מרשומת חשבו�  �י המפרט הבא "והכ� את הדוח עפ

    תכנו� הטורי�    

� 'מס הטור תוכ� רוחב כותרת ?להדפיס ?לסכ� ?לעדכ� ?לשער

 1 חשבו� מפתח 8 חשבו� מפתח כ�      

 2 חשבו� ש� 30 חשבו� ש� כ�      

 3 טלפו� 30 טלפו� כ�      

 4 כתובת 30 כתובת כ�      

 5 שכונה 15 שכונה כ�      

 6 עיר 15 עיר כ�      

 7 מיקוד 5 מיקוד כ�      

 8 עיסוק 12 עיסוק כ�      

 9 ספק/לקוח 1 ספק/לקוח כ�      

 10 הנחה כללית% 5 הנחה כללית% כ�      

 11 מרכז חשבו� 8 מרכז חשבו� כ�      

 12 סוכ� 4 סוכ� כ�      

 13 ממעמ פטור 1 ממעמ פטור �כ      

 14 ניכוי במקור% 5 ניכוי במקור% כ�      

 15 תארי� עד בתוק" 8 תארי� עד בתוק" כ�      

 16 מורשה עוסק מספר 12 מורשה עוסק מספר כ�      

                

    204 מצטבר  רוחב            

   

2. F10 לסיו�.  

3. F2 חשבונות � , ↓דלג בי� השדות ע� כפתור בחלו� שנפתח יש ל, חת

  כ� ←הא� להדפיס כרטיסי� ביתרת אפס       
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  כ� ←הא� להדפיס כרטיסי� ביתרת זכות       

  כ� ←הא� להדפיס כרטיסי� ביתרת חובה       

4. F4 3לקוב*  ←היכ� להדפיס , נתוני� נוספי�  

  ALFON874: ש� הקוב*             

  כ� ←? רתהעברת נתוני� לתוכנה אח             

  ,↓יש לדלג בי� השדות ע� כפתור , 874אלפו� : כותרת             

  לא ←? הא� להדפיס כותרת לקודי מיו�             

5. F5  העברה לריווחית: ש� המאז� ←שמירת הגדרת הדוח  

6. F6  כ� ←? הא� להפיק ←הפקת הדוח  

  

  :פעולות בתוכנת ריווחית . ב

 63המערכת מגיע מוגדרת ע� , הנהלת חשבונות כפולהלאחר התקנת ריווחית והקמת העסק ע� 

  .כרטיסי הוצאות וכדומה, מ"כרטיסי מע, כגו� כרטיסי הכנסות, כרטיסי מערכת כללי�

  

�לרשו�  ,לפני העברת החשבונות, א� ברצונ� להשתמש בכרטיסי המערכת של ריווחית יהיה עלי

כל אחד מכרטיסי המערכת של " מספר זר"את מספרי הכרטיסי� המקבילי� בחשבשבת בשדה 

  .המוגדרי� מראש בריווחית

במידה וברצונ� למחוק את כרטיסי ברירת המחדל של ריווחית ולהשתמש בכרטיסי� אות� 

במקרה . יהיה באפשרות� למחוק את כרטיסי ברירת המחדל במהל� הקליטה, תייבא מחשבשבת

: דרי� שבאתר ריווחית י המ"זה יהיה עלי� להגדיר מחדש את הגדרות החשבונות שיובאו עפ

  ".שינוי הגדרות מערכת בריווחית"

נית� יהיה לשמור על מספרי החשבונות המקוריי� מחשבשבת רק במידה ומפתח  :שי� לב 

לצור� שמירה על המספור המקורי יש לסמ� ). ולא אלפאנומרי(החשבו� בחשבשבת הינו נומרי 

 ".ל מספרי החשבונותשמור ע: "את תיבת הסימו� ) הסבר בהמש�(במס� הקליטה 

  

פרטי� בסיסיי� של  ←כרטיסי חשבו� מפורט  ←לדוגמא יש להיכנס לתפריט הנהלת חשובנות 

  .יש להזי� את מספרו בחשבשבת" מספר זר"בשדה , 1מ עסקאות שמספרו בריווחית "כרטיס מע

  

  :לאחר מכ� בצע את השלבי� הבאי�

מחולל "יש לסמ� ". קסטיבוא כרטיסי חשבו� מקוב* ט" ←" תחזוקה"בחר בתפריט  .1

הנמצא בתיקיה של העסק  ALFON874בחר בקוב* , יבא קוב* ←" מאזני� חשבשבת

". סגור"ו" שמור"לאחר שהחשבונות הועברו לח* על כפתור , "פתח"בחשבשבת ולח* על 

המספר המקורי של חשבשבת  ירש� בשדה , כל הכרטיסי� שנקלטו ימוספרו מחדש

  ".מספר זר"

יש לשיי� את הכרטיסי�  ←כרטיסי חשבו� מרוכז  ←חשבונות  בחר בתפריט הנהלת .2

 .לקוד כרטיס וסיווג מאז� מתאי�
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  :כולל סוג תנועה  –העברת פקודות יומ� 

  :פעולות בתוכנת חשבשבת . א

מחולל  F4 ←איתור תנועות  F5 ←דוחות /כרטסת F4 ←הנהלת חשבונות  F3בחר  .1

 .תכנו� טורי� F3 ←תכנו� דוח חדש  F3 ←איתור תנועות 

  :יש לבחור שדה מרשומת תנועה  �י המפרט הבא "והכ� את הדוח עפ

     הטורי� תכנו�   
 ?לשער� ?לעגל ?לסכ� ? להדפיס כותרת רוחב תוכ� הטור 'מס

     כ�  סוג 3  סוג תנועה 1

    כ� אסמכת 5 אסמכתא 2

3 �    כ� תארי� 8 תארי

    כ� אסמכת 5 2אסמכתא  4

5 �    כ� תארי� ער 8 תארי� ער

     כ�  מטב 3  מטבע 6

     כ� פרטי�  22 פרטי� 7

    כ� �1 חובה � ח 8 �1 חובה � ח  8

    כ� �2 חובה � ח 8 �2 חובה � ח 9

    כ� �1 זכות � ח 8 �1 זכות � ח 10

    כ� �2 זכות � ח 8 �2 זכות � ח 11

 לא x.12 לא כ�  1סכו� שקל חובה  12 1סכו� שקל חובה  12

 לא x.12 לא כ� 2סכו� שקל חובה  12 �2 שקל חובה סכו 13

 לא x.12 לא כ� 1סכו� שקל זכות  12 1סכו� שקל זכות  14

 לא x.12 לא כ� 2סכו� שקל זכות  12 2סכו� שקל זכות  15

 לא x.12 לא כ�  1חובה  מטחסכו�  12 1חובה  מטחסכו�  16

 אל x.12 לא כ� 2חובה  מטחסכו�  12 2חובה  מטחסכו�  17

 לא x.12 לא כ� 1זכות  מטחסכו�  12 1זכות  מטחסכו�  18

 לא x.12 לא כ� 2זכות  מטחסכו�  12 2זכות  מטחסכו�  19

       200בר טרוחב מצ 

  

  .לסיו� F10ללחו* על  .2

לצור� . הפק את הדוח והדפס אותו לקוב*) מנות השייכות לחודש מסוי�(עבור כל חודש  .3

 F4 ←לסיו�  F10 ← (*) ת ולהגדיר את טווח התאריכי�חת� תנועו F2כ� יש ללחו* על 

 .jan: למשל, הדפסה לקוב* ובחר ש� לקוב*> 3<בחר  ←נתוני� נוספי� 

שמירת הגדרות הדוח  F5 ←לסיו�  F10 ←> כ�<ענה " ?העברה לתוכנה אחרת "לשאלה  .4

ענה " הא� להפיק"לשאלה  ← הפקת הדוח F6 ←" העברה לריווחית"ש� כרטסת  ←

 .>כ�<

�ו 3שינוי דוח קיי�  ולחזור על הפעולות  F4להפיק דוח לחודש הבא יש להקיש כדי  .5 4. 

  

  : בבחירת טווח התאריכי� * 

ועד תארי�  01/01/80יש להגדיר מתארי� ) כ ינואר"בד(עבור חודש היצוא הראשו� 

31/MM/YY ) כאשרMM/YY  הנתוני�החודש והשנת מציי� את(.  
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ועד תארי�  MM/YY/01יש להגדיר מתארי� ) כ דצמבר"בד(האחרו�  עבור החודש

31/12/15.  

  .עבור כל שאר החודשי� יש לבחור מתחילת החודש ועד סופו בלבד

  

  :פעולות בתוכנת ריווחית . ב

   ).מטה 2ראה הערה (סוגי התנועה הקליטה לריווחית יש להגדיר את לפני 

  "יבוא נתוני� מתוכנה זרה" ←" תחזוקה"בחר בתפריט  .1

  "קוב* במבנה חשבשבת פרמטרי�" ה סמ� את האופצי .2

יש לשנות את , שי� לב["..."] (בחר את הקוב* דר� כפתור העיו�  MOVEIN.DATבשדה  .3

� סוג הקוב* ל *.doc בכדי לבחור אותו(  

   MOVEIN_DOC.PRMבחר את הקוב*  MOVEIN.PRMבשדה  .4

  בחר את החודש והשנה אליה� מתייחס הקוב* .5

  "אישור"הקש על כפתור  .6

  ת היומ� תופיעה על המס�רשימת פקודו .7

  "שמור"הקש על הכפתור  .8

  הפקודות ישמרו כטיוטא בריווחית .9

 ←" הנהלת חשבונות"בסיו� התהלי� יש לעדכ� את הפקודות באמצעות תפריט  .10

  "עדכו� פקודות יומ�/קליטה"

  

  :הערות 

א� נוצרו קבצי� למספר (יש לבצע את הקליטה עבור כל אחד מהקבצי� מסעי" א  .1

 ).חודשי�

גדיר את סוגי התנועה שבחשבשבת לקוד המיו� המתאי� בריווחית באמצעות יש לה .2

 ".סוג תנועה זר"והזנת הער� המתאי� בשדה  ←" קודי מיו�" ←" הגדרות"תפריט 

  .המערכת תקי� חשבונות חדשי�, א� לא הוגדרו מספרי� זרי� עבור החשבונות .3

 

 


