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שינויים עיקריים בעדכון גירסה 3.12-09.03
)מסמך זה מכיל גם את פירוט השינויים מגרסה  3.11-09.02מתאריך (31/07/2012

חדש! ריווחית\Online
מעכשיו ניתן לעבוד על תוכנת ריווחית\ניהול עסק באינטרנט !
מערכת ריווחית \  Onlineמאפשרת לך לעבוד בענן ולהיות מחובר
לעסק מכל מקום ובכל זמן.
יתרונות המערכת :
• זמינות מלאה מכל מחשב ובכל זמן
• ללא צורך בביצוע התקנה של המערכת
• ללא צורך ברכישת תשתיות מחשוב )שרתים(
• אפשרות לחבר מספר סניפים )סוכנים( לאותה מערכת
הנהלת חשבונות
• גישה מלאה לרו"ח  /מנהל החשבונות לנתוני עסקי הלקוחות
• אפשרות לבעל העסק להתעדכן בזמן אמת ) (Onlineבמצב
העסק
לפרטים נוספיםhttp://www.rivhit.co.il/he/Content.aspx?t=13&p=&iid=68 :

הנהלת חשבונות
.1

עדכון מע"מ אוטומטי ל17%-
החל מתאריך  01/09/2012השתנה אחוז המע"מ ל.17%-
עדכון הגירסה מבצע את שינוי המע"מ באופן אוטומטי.
לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לפורום השאלות והתשובות בנושא עדכון המע"מ :
http://rivhit.co.il/he/Content.aspx?t=13&p=&iid=66

 .2בעקבות תיקון  42לחוק המע"מ  -דיווח על בסיס מזומן לעסקים קטנים נוסף דוח כרטסת
חיובים גם בהנהלת חשבונות כפולה )דוח שהיה קיים בהנה"ח חד צידית( .הדוח מציג את
יתרת כרטיס הלקוח על פי חשבונות החיוב והקבלות בלבד )ללא חשבוניות מס(.
הסבר נוסף על משמעות התיקון לחוק המע"מ ודיווח על בסיס מזומן ניתן למצוא במדריך
הוידאו בקישור הבא http://www.rivhit.co.il/he/Content.aspx?t=13&p=11&iid=61 :
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קופה
 .3הפקדת מזומן מהקופה בסכומים חלקיים :
מהיום ניתן להפקיד  /למשוך סכומים חלקיים של מזומנים מקופת המזומן.
הסבר מפורט ניתן למצוא במדריך http://www.rivhit.info/guides/deposit_cash.pdf :

שיווק
 .4מסך קליטת צבר הזמנות שודרג ודומה כעת לתעודה רגילה ,דבר המקל מאוד על הזנת
הנתונים.

פריטים ומלאי
 .5קליטה מרוכזת של מספרים סידוריים :
כעת קיימות שתי אפשרויות לקליטת
מספרים סידוריים לתעודה.
קליטה מפורטת – תקלוט עבור כל מספר
סידורי שורה נפרדת בתעודה עם המספר הסידורי של הפריט.
קליטה מרוכזת – תקלוט שורה אחת עבור כל המספרים הסידוריים שסומנו .פירוט
המספרים הסידוריים יופיע בתעודת האחריות.
כללי
 .6התאמה לשיטת המיקוד החדשה – מיקוד  7ספרות :
שיטת המיקוד החדשה אמורה להכנס לתוקף בתחילת דצמבר  .2012כדי להערך
למהלך ניתן כבר מהיום להזין במסכים השונים בריווחית את המיקוד החדש בן 7
ספרות.
למידע נוסף בנושא שיטת המיקוד החדשה ניתן לפנות לאתר דואר ישראל :
http://www.israelpost.co.il/postshirut.nsf/misparid/405?OpenDocument
 .7על מנת לאפשר שירות טוב יותר ,נוספו במסך הראשי כפתורים להפעלת תוכנות
התמיכה מרחוק .יש להשתמש בכפתורים אלו לבקשת נציג מוקד התמיכה.
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