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31/03/2010 

  2.030-3.10שינויים עיקריים בעדכון גרסא 

  הנהלת חשבונות

י מס במקור מלקוחות באמצעות אפשרות להזין ניכו נוספה - כפולההנהלת חשבונות ב .1

מס  כרטיס הניכוישל  בפרטים הבסיסיים  ביש להגיד . י הקופה"ולא רק ע ת יומןפקוד

ניכוי מס "בשדה  "מס במקור מלקוחות .נחשבון "כ) בברירת המחדל 15כרטיס (מלקוחות 

 ."במקור

   – 2009לשנת  856קובץ  .2
 . fhttp://www.rivhit.info/guides/856_Guide.pd: במדריך הסבר 

חשבונית או (אם התנועה שבכרטסת נובעת ממסמך  –בדוח כרטסת הנהלת חשבונות  .3

 של התנועה האסמכתאשמאלי עם העכבר על מספר  פעמיים קליקניתן להקיש , )קבלה

 .או הקבלה החשבוניתלהצגת העתק 

   – למנהלי חשבונות PCN874עריכת קובץ מודול להוספת  .4

 . http://www.rivhit.info/guides/pcn874/edit_pcn874.pdf: הסבר במדיך 

של חשבוניות תשומה מהקופה הקטנה בדוח אוטומטית הפרדה  -  PCN874הפקת קובץ  .5

 .להחזר

יפתח  - סכום השורה כאשר עושים פעמיים קליק על  -בהתאמת בנקים והתאמת כרטיסים  .6
 ."איתור תנועות בהנהלת חשבונות"ן חלו

י הקשה על מקש "ע התנועות בקלותאת ניתן לסמן  –בהתאמות בנקים והתאמות כרטיסים  .7

 .רווח

עבור  נפרדת לרשום פקודת יומןנוספה תיבת סימון חדשה המאפשרת  –בהתאמת בנקים  .8

". פקודת יומן עבור כל שורה"תיבת הסימון נמצאת בתחתית המסך  .תנועה שסומנהכל 

האפשרות . לאחר סימון התיבה יש לבחור את כרטיס החשבון שכנגדו ירשמו פקודות היומן

" השיקים לפרעון"מתאימה מאוד להתאמות סוף שנה כאשר רוצים לפרט את תנועות 

 ".שיקים לקבל"ו

  –דוח התאמות בנק ב .9

 .לדוח מיון לפי אסמכתא הוספה של  .א

נוספה האפשרות להציג את התנועות לפי שנים או לפי  –בדוח לא מתאימים   .ב

הן בצד הספרים והן בצד , היתרות שלא הוצגו בדוח יופיעו כיתרת פתיחה. תאריכים

 .הבנק

 .חודשים לפינוספה אפשרות להציג את הדוח  –בדוח ניכוי מס במקור מספקים  .10

  

 שיווק

 :הפקת קובץ לרשתות שיווק  .11

י הקשת קליק שמאלי עם העכבר על "במסך ען למיין את רשימת התעודות שנית  .א

 .כותרות הטורים שבטבלה

 .י הקשת פעמיים קליק שמאלי על שורת התעודה"ניתן לצפות בהעתק התעודה ע  .ב

 הפקת לפי תאריך חיתוךנוסף פרמטר  ← "איתור תנועות בספר קופה" ←" קופה"תפריט ב .12

 .הקבלה

נוספים  פרמטרים של הוספה ←" דילר/סוכן פריטים לפי מכירות דוח" ←" סוכנים"בתפריט  .13

 .ח"מטובנוסף אפשרות להציג את סכומים ב, דוחל
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  פריטים ומלאי

לפי עלות אחרונה או את שווי המלאי לדוח המרוכז אפשרות להציג  נוספה – בדוח מחסנים .14
 .לפי עלות ממוצעת

כך שניתן להציג את , יתרת פתיחה תעמודנוספה  –דוח מחסנים ודוח תנועות מלאי ב .15
 הדוחות לפי תאריכים

  
  כללי

 

 ←" הנהלת חשבונות"בתפריט  – ישראל מבנק אוטומטי באופן ח"שע עדכוןאפשרות ל .16
 ."ח אוטומטי בכניסה לעסק"עדכון שע"יש לסמן את תיבת הסימון  ←" ח"קליטת שערי מט"
  


