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שינויים עיקריים בעדכון גרסא 3.11-04.01
הנהלת חשבונות
 .1הפקת קובץ  856לשנת  .2010הסבר בנושא הפקת הקובץ ניתן למצוא במדריך  :הפקת
קובץ ) http://www.rivhit.info/guides/856_Guide.pdf - 856בסוף המדריך נוסף נספח
המציין את התוספות לתהליך הפקת הקובץ בשנת .(2010
 .2לחלון "פרמטרים מתקדמים לפקודת יומן" נוסף פרמטר חדש :
הפקודה לא משתתפת בדוח ניכוי מס במקור מספקים ) – (856אם נסמן הפקודה לא
תשתתף בדוח ניכוי מס במקור מספקים ובקובץ  .856הסבר מלא ניתן למצוא במדריך :
פרמטרים מתקדמים לפקודת יומן .http://www.rivhit.info/guides/acc_parameters.pdf -
 .3דיווח מקוון למע"מ : PCN874
א .שיפור ביצועים להפקת דיווח מקוון – מעכשיו הפקת הדוח מהירה יותר.
ב .אפשרות הצגה של התנועות המבוטלות כחלק מדוח השגויים.
 .4פירוט הרכב דוח מקדמות – לדוח המקדמות נוספו כפתורי
סכום "המחזור העסקי" ו"סה"כ ניכויים שנוכו בחודש/ים".

המאפשרים לצפות בהרכב

 .5דוח פקודות יומן בטיוטא – לתפריט "דוחות" נוסף דוח חדש להצגת רשימת פקודות
יומן בטיוטא הקיימות במערכת.
 .6התאמה אוטומטית לפי חלק מהאסמכתא – בפרמטרים של מסכי ההתאמה
)התאמת כרטיסים והתאמת בנק( נוספה האפשרות "ספרות באסמכתא" המבצעת
השוואה של מספר תוים חלקי בהתאמה האוטומטית .לדוגמא ,אם בצד הספרים
רשום באסמכתא  123בעוד שבצד הבנק רשום באסמכתא  ,45123ניתן להגדיר
בשדה "ספרות באסמכתא" את המספר  ,3וההתאמה האוטומטית תבצע השוואה לפי
 3התוים האחרונים.
 .7פקודות יומן קבועות  -ניתן להקיש על הכותרות של רשימת הפקודות הקבועות למיון
הרשימה לפי הכותרת .הקשה על הכותרת "√" תסמן או תבטל את הסימון של כל הפקודות
הקבועות.
שיווק
 .8למסך כרטיסי חשבון מפורט נוספה אפשרות חיפוש לפי כתובת )רחוב או עיר(.
 .9בגרסא הקודמת ) (3.11-03.01נוספה אפשרות להזנת פריטים בזמן ההקלדה המאפשרת
בחירת פריט מרשימת הפריטים בהקלדה של תיאור הפריט מבלי להקיש פעמיים קליק
לפתיחת חלון החיפוש .לקוחות שאינם מעוניינים בהצגת חלון החיפוש האוטומטי יכולים
לסמן בתפריט "הגדרות" ← "סוגי מסמכים" את תיבת הסימון "אל תציג חלון חיפוש פריטים
אוטומטי במסמכים".
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כללי
 .10נוסף פורמט הדפסה חדש למסמכים על נייר בגודל ) A5חצי מעמוד  .(A4ניתן לשנות את
הגדרת פורמט ההדפסה באמצעות תפריט "הגדרות" ← "פרטי עסק" ובחירה באפשרות
המתאימה בשדה "מבנה מסמך".
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