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שינויים עיקריים בעדכון גרסא 3.13-06.01

ריווחית \ קופה רושמת
כעת ניתן לחבר לריווחית מדפסת תרמית  80מ"מ ומגירת כסף למעשה להפוך את ריווחית לקופה
רושמת.

מדפסת קופה

קורא ברקוד

מגירת קופה

קורא כרטיסים

לפרטים נוספים http://www.rivhit.info/guides/register_print_definitions.pdf :

ריווחית \ Online
מודול חדש ומהפכני – שידור חשבוניות הוצאה באמצעות
סמארטפון למערכת הנהלת החשבונות !
מודול חדש ומהפכני המאפשר לקצר את המרחק בין בית העסק לרואה החשבון ומנהל החשבונות.
באמצעות המערכת תוכלו לשלוח את חשבוניות ההוצאה של בית העסק אל רואה החשבון ישירות
מהנייד  -כך תוכלו לחסוך את השליחות לרואה החשבון לקראת ה 15-לחודש.
המערכת משולבת כחלק מתוכנת ריווחית \  Onlineובכך מאפשרת לבית העסק להישאר תמיד מעודכן
בפעולות שמבצע רואה החשבון.
רואה חשבון/מנהל חשבונות
 מתקבלת התראה בתוכנת
ריווחית  Onlineכאשר בית
העסק שולח חשבונית חדשה
 ממשק נוח להזנת חשבוניות
הוצאה בעת קבלתן
 מתחילים לעבוד על ה 15-כבר
ב 1-לחודש ! )אין צורך לחכות
לבית העסק שישלח את
החשבוניות(
 אפשר להכין את דוח המע"מ
מכל מקום

בעל עסק
 חיסכון בשליחות לקראת ה 15-של
חשבוניות ההוצאה
 להישאר תמיד מעודכן בהנהלת
החשבונות עם ריווחית Online
 ריווחית  : Onlineמערכת ניהול עסק
מתקדמת )שיווק ,מלאי ,סוכנים ,קופה
ועוד !(

זמין כעת ב-
לפרטים נוספים אודות ריווחית \ : Online
http://www.rivhit.co.il/he/Content.aspx?t=13&p=&iid=68
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בקרוב גם ב-
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הנהלת חשבונות
.3

עדכון מע"מ אוטומטי ל18%-
החל מתאריך  02/06/2013השתנה אחוז המע"מ ל.18%-
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

כללי
 .4הורחבו אפשרויות ההדפסה במערכת וכעת ניתן להגדיר מדפסות שונות לשיקים ומסמכים
שאינן מדפסת ברירת המחדל ,באמצעות תפריט הגדרות ← הגדרות הדפסה.
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שינויים עיקריים בעדכון גרסה 3.13-04.01
הנהלת חשבונות
 .5התאמת כרטיסים יעילה יותר – במסך התאמת כרטיסים נוסף כפתור סינון להצגת כרטיסי
חשבון עם תנועות פתוחות בלבד :

 .6בקליטת רשימון יבוא נוספה אפשרות הדפסה של דוח רשימון יבוא.
 .7ביטול שיקים מודפסים – לתפריט הנהלת חשבונות נוספה אפשרות לבטל שיקים מודפסים
בלחיצת כפתור.

פריטים ומלאי
 .8קליטת רצף מספרים סידוריים למלאי – אין צורך לקליד כל מספר סידורי בנפרד.
 .9הדפסת מדבקות ברקוד לפריטים בפורמט : EAN-13
)מתאים לברקודים עם ספרות בלבד(

) EAN-13חדש(

) Code39קיים(

כללי
 .10למסך ניהול דיווחים תקופתיים למנהלי חשבונות נוספה אפשרות להוסיף תזכורות לעסק.
 .11עדכון אוטומטי של מיקוד ל 7-ספרות :
באמצעות תפריט תחזוקה ← תוכניות שירות ← עדכון מיקוד  7ספרות אוטומטי.
)התהליך עשוי להמשך מספר דקות בהתאם למספר כרטיסי החשבון(.
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