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שינויים עיקריים בעדכון גרסא 3.12-11.01

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
 .1קליטת שערי מט"ח מאתר בנק ישראל – השירות חזר לפעילות רגילה גם עבור תאריכים
הסטוריים וטווח תאריכים.
 .2בדיקת חשבון מוגבל  -השירות חזר לפעילות רגילה.
 .3בהנהלת חשבונות כפולה נוספה אפשרות הצגת כרטסת ללא יתרת פתיחה ,כך ניתן
לראות את נטו סיכום התנועות של חשבון מסויים לתקופה מסויימת .שימושי מאוד עבור
חשבונות רווח והפסד.

קופה
 .4דוח ספר קופה לפי מטבעות – ניתן להציג את פירוט ויתרת הקופה במטבעות שונים.
 .5הדפסת שיק ידני בתשלומים – לקוחות שמדפיסים שיקים ממוחשבים באמצעות תוכנת
ריווחית יכולים לחלק באופן אוטומטי תשלום גדול למספר תשלומים שווים.
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פריטים ומלאי
 .6ניהול מספרי אצווה – בשונה למספרים סידוריים בהם מוגדר לכל יחידה מספר ייחודי,
מספר האצווה משוייך למספר רב של יחידות בעלות מכנה משותף )בד"כ תאריך הייצור(.
בשעת הצורך ניתן להפיק דוח עם רשימת הלקוחות אליהם נמכרו פריטים השייכים לאצווה
מסויימת.
שיווק

 .7במסך סגירת מסמכים ידנית נוספה אפשרות לציין את סיבת הסגירה .לאחר מכן ניתן
לצפות בהערות בדוח מסמכים לתשלום ← ששולמו  /נסגרו.
 .8בקליטת חשבונית קניות למלאי  /חשבונית קליטה מפנקס נוספה התראה לפני ההדפסה
במקרה שהתעודה נקלטה או שנרשמה עבורה פקודת יומן ,למניעת קליטת תנועות כפולות.
 .9קובץ רשתות שיווק – התאמת קובץ  StoreNextלרשתות נוספות  :מגה ,שופרסל ,טיב טעם,
כמעט חינם ,רמי לוי ,חצי חינם.
כללי
 .10אפשרות לשנות את צבע הרקע של התוכנה )למרות שהכחול המקורי הכי יפה !!(

את השינוי ניתן לבצע באמצעות תפריט הגדרות ← פרטי עסק ← והקשה כפולה עם העכבר על
השדה "צבע רקע".
ניתן לחזור לצבע הכחול המקורי ע"י הקשת קליק ימני עם העכבר על השדה "צבע רקע".
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