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 אודות לירם

מובילה בפיתוח תוכנות ייעודיות למשרדי רו"ח,  והיא 1985לירם הוקמה בשנת  חברת

כבר קרוב  וללקוחותיהם לשכות שירות מס, יועצי 

 .מיסים וניהול ,בחשבונאות מתקדמים פתרונות במתן מתמחה החברה שנה. 30 ל

 לעדכן וכן תוכנה, פתרונות ולפתח לתכנן ,לאפיין ללירם מאפשרים המצטבר והניסיון המקצועי ידעה

קלה, פשוטה  עבודה מאפשרות לירם תוכנות שמציעות הרבות האפשרויות קיימות. תוכנות ולשפר

 .אותן המיישם לארגון ומשמעותי מוסף ערך וחסכונית, ונותנות

  

ביקורת ועריכת  הנהלת חשבונות כפולה, ות בתחומים הבאים:לירם מפתחת ומשווקת מגוון תוכנ

ניהול לקוחות  הפקת חשבוניות, צידית,-הנהלת חשבונות חד הפקת דוחות שנתיים, דוחות כספיים,

 הצהרת הון. ניהול רכוש קבוע, ועובדים,

  

 תוכנות לירם

מערכת רמפלוס הכוללת מגוון מודולים להנה"ח, אשר ניתן לשלב את כולם או חלקם, בהתאם 

 לצרכי הלקוח:

 רמפלוס הנה"ח כפולה 

 כספיים דוחות ועריכת ביקורת  - רמפלוס מאזנים 

 לקוח יתרת וניהול חשבוניות הפקת  - חשבונט() רמפלוס מסמכים 

 ותשלומים תקבולים ספר ,צידית חד ח"הנה  - תקבולית() צידית-רמפלוס חד 

 הפקת צ'קים 

 ניהול מלאי 

 

החדשה  לתקינה מותאמים מודולים כוללת התוכנה .פחת וחישובי שנתיים דוחות הפקת  - רמניהול

 . קיימת גם גרסה מיוחדת לחברות.SOX  ,IFRSגושן,  כמו: ועדת

aPlan - עובדים. וניהול לקוחות ניהול   

  - אורטל

לתקינההח מותאמים מודולים כוללת התוכנה .וגדולות בינוניות לחברות מצאי וניהול קבוע כושר ניהול

 .SOX ,IFRSגושן,  דשה כמו: ועדת

  ,אורכות ניהול  ,נוכחות שעון ,שעות איסוף  כגון: ,ארגונים במגוון הנדרשות פונקציות כוללת התוכנה

 ,קבצים קישור  ,הודעות

 .ועוד משימות ניהול

 .הון ייחודית ופשוטה להצהרת תוכנה  - הונית

  

 תוכנות לירם מסונכרנות באופן אוטומטי ומשייכות קבצים ללא צורך בקבצים מקשרים.

 

 לקוחות 

בין לקוחות החברה נמנים אלפי משרדי רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, עורכי דין, משרדי 

ברות גדולות, כמו: חברות ממשלתיות, בנקים, מהנדסים ואדריכלים, חקירות, ביטוח, פרסום ומאות ח

רשתות שיווק, תעשייה, הייטק, מחקר ברפואה, תיירות, רכב ותחבורה, תקשורת, ביטוח, קיבוצים, 

 מלכ"ר ועוד.
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 כניסה למערכת

בכניסה לתוכנת רמפלוס מתקבל מסך ה"כניסה למערכת" ,מסך זה מאפשר למערכת לזהות את 

המשתמש באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים ולפיהם להציג למשתמש את התכנים המתאימים 

 י מנהל המערכת במשרדו.שנקבעו עבורו באמצעות הרשאות שונות ע"

 

רמפלוס יש לקלוט לשדות המתאימים את שם המשתמש  התחברות למערכת לביצוע 
 והסיסמה שניתנו לך ממנהל המערכת במשרדך ולאחר מכן יש ללחוץ על "אישור".

ב"שמור סיסמה כברירת  Vיש לסמן , הבאה מאותה עמדה כניסהב תאוטומטי התחברותל 
לדלג על שלב זיהוי המשתמש  לתוכנהפעולה זו תגרום שור".לאחר מכן ללחוץ "איומחדל" 

 הקבועה של המשתמש. ת העבודהבאותה עמדה.לכן מומלץ לשמור סיסמה רק בעמד

במסך כניסה    אימות עובד  יש להיכנס לתפריט ניהול  הזיהוי האוטומטילביטול  
ת אופציית מבלי לסמן א "אישור"למערכת יש לקלוט את שם המשתמש והסיסמא וללחוץ 

 שמירת הסיסמה.
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 הגדרות מערכת

במסך זה יש לקבוע הגדרות לטובת שמירת קבצי גיבוי שהמערכת תייצר במהלך העבודה על 

 התוכנה,פרטי מייצג,אופן עבודה וכדומה.

 מערכת" "הגדרות  "הקמה" תפריט

 הגדרות עסק

 

 
 שהתוכנה תייצר צי יצואיש לקלוט את הנתיב למיקום שמירת קב "מחיצת עסקים"בשדה  

הימני של השדה  לחצן זה יפתח חלון בו  צידוב ,יש ללחוץ על וכו' (   PCN874, 856)כגון
 שנבחרה. יש לנווט אל המחיצה

 בכל פעם שהמערכת תיצור קובץ תתקבל אופציה לבחור במידה ולא יוגדר נתיב,
 .היכן הוא ישמר

בעבור כל תיק בנפרד ע"י  וד עובדיםבשדה "קידוד לפי" יש להגדיר לפי איזה סוג קיד 
חשבשבת תוכנת לתיקים מיובאים מ "עץ הקידוד" או "קודי מיון" –סימון אחת מהאפשרויות 

 .יש לבחור ב "קודי מיון"

 

 הגדרות משרד

 

שהתוכנה  בשדה "מחיצת גיבוי" יש לקלוט את הנתיב למיקום שמירת קבצי הגיבוי 

 ולנווט אל המחיצה שנבחרה.  השדה הימני של  צידוב תייצר,יש ללחוץ על 
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אותה ברצונך להוסיף לתוכנה  הרסליד הג Vיש לסמן  –הוספת מודולים נוספים לתוכנה  
 רסת פרויקטים(.מוצרים, הדפסת צ'קים, ג –רסת מלאי )ג

 לשדות שם משרד,מס' עוסק מורשה וכו' . יש לקלוט את פרטי המייצג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות תבנית

 

 

 שרת שמירה של תבנית עץ הקידוד לצורך שימוש עבור עסקים שונים.לשונית זו מאפ

 

 (17העץ ע"י שינוי מבנה עץ הקידוד )הסבר מפורט בעמ'   תחילה יש ליצור את תבנית 

 .ניתן להישתמש בה בעבור עסקים חדשים שיוקמולאחר שקיימת התבנית  

ללשונית   "הגדרות מערכת"   יש להיכנס לתפריט "הקמה"  התבנית הקמתלאחר  

"שמור  על  שיצרנו וללחוץ יש לקלוט שם לתבניתבשדה "שם תבנית"  "הגדרות תבנית" 

 תבנית"

( ובשדה "תבנית תיק" ניתן יהיה 7,יש להקים עסק חדש )הסבר בעמ'  לשימוש בתבנית 

 לראות את התבנית ששמרנו ולבחור בה מתוך הרשימה המוצעת.

על אותה רוצים למחוק, וללחוץ  תבנית שםלבחור מרשימת תבניות  –מחיקת תבנית  

 מחיקת תבנית

 לא ניתן לשנות תבנית לעסק לאחר שנבחרה כזו. :הערה חשובה 
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 המסך הראשי

 רשימת העסקים. - המסך הראשייוצג  לאחר כניסה לתוכנת רמפלוס ,
 

שנמצא בחלקו העליון של  "בחירת תיק" כניסה למסך זה אפשרית גם ע"י לחיצה על: "ראשי" 

 תפריט הראשי.ה

 

מיון וסינון רשימת הלקוחות על פי חתכי  ,חיפושהמאפשר  גמישמסך רשימת הלקוחות הינו מסך 

 . השדות המופיעים בו

  .יש לקלוט בשדה הלבן בעמודת שם העסק את שם הלקוח לפי שםלחיפוש לקוח  

פר לחיפוש לקוח לפי מספר ח.פ/עוסק יש לקלוט בשדה הלבן בעמודת מספר העסק את מס 
 ה ח.פ./עוסק של הלקוח.

  .ב יש ללחוץ על כותרת העמודה שם העסק-למיון הרשימה לפי א 

 למיון הרשימה לפי מספר ח.פ./עוסק יש ללחוץ על כותרת העמודה מספר העסק. 

את  לסינון רשימת הלקוחות לפי שנת תיק הנה"ח יש לבחור בשדה  
 תצומצם לתיקים אלו בלבד. שנת המס לתיק הנה"ח עליו נרצה לעבוד ורשימת הלקוחות

לסינון רשימת הלקוחות לתיקי הנה"ח חד חודשיים בלבד יש לבחור בשדה   

 ורשימת הלקוחות תצומצם לתיקים אלו בלבד. 

ולבחור בקליק  לבחירת תיק הנה"ח ללקוח יש ללחוץ על ה + ליד שם הלקוח )ראה תמונה( 
חרה לעבודה יופיעו בחלק העליון שם הלקוח ושנת המס שנב  .כפול על התיק הרצוי לעבודה

 של המסך.
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 הקמת עסק חדש

 ל המסך"עסק חדש" שנמצא בפנל העליון ש  לחצן  יש ללחוץ על לקליטת עסק חדש  

 

 .מסומנים בכוכבית אדומה שדות חובה*

 

השם יוחלף בשם  דוסאת שם העסק, בתיקים שמיובאים מחשבשבת יש לקלוט   -שדה "שם"  
 בת.חשבשתוכנת המיובא מ

המספר  ./עוסק, בתיקים שמיובאים מחשבשבת דוס ח.פ יש לקלוט מספר – "מספר"שדה  
 יוחלף במספר התיק המיובא.

  טית ע"י התוכנהאוטומ מספריקבל  "קוד"שדה  

מאפשר הגדרת סיסמה לחברה נבחרת כך שרק בעל הסיסמה יוכל  לחצן  
 לפתוח ולהציג את הנתונים לאותה חברה.

 
קליטת פרטים נוספים לגבי סוג החברה, אופי הפעילות וכו' יש לבחור ל –פרטים כלליים  

 לחברה. בשדות הרלוונטיים את ההגדרה המתאימה
 

בחלק זה יש למלא את מספרי התיק לדיווח החיוניים בהפקת הדוחות ושידור  –דיווח  
 הקבצים למע"מ ומס הכנסה.

אלו החיוניים לחישוב דוח  חובה לקלוט נתונים לשדות –"סוג מקדמות" ו"אחוז מקדמות"  
 מקדמות.

בשדה "עסק  Vבמידה ולעסק חברות קשורות  המנוהלות בנפרד בתוכנה יש לסמן  -עסק אב  
 .אב" 

במסך שנפתח יש   עליהיש ללחוץ  –ללשוניות מימין תתווסף לשונית "עסקים מקושרים"  
מתוך רשימת יש לבחור את החברות הקשורות   ללחוץ על "הוסף עסק" שיוסיף רשומה

 (בעת הפקת דוחות מע"מ מערכת תאפשר דיווח מע"מ בעבור כולן יחד)העסקים המוצעת. 
 ___הסבר:  איחוד עסקים משפיע על דוח מע"מ . ראה סבר בדו"ח מע"מ עמ' 
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 ניתן לקלוט פרטים נוספים על החברה. –לשוניות מימין )כתובת, בנק, בעלי מניות וכו'(  
 

"שמירה" בחלקו העליון הימני  דש יש ללחוץ על האייקון ח לסיום תהליך הקמת עסק 
 של המסך.

 "הקודם".  לחצן ללא שמירה של העסק החדש יש ללחוץ על  לחזרה למסך הקודם 
 

יש לסמן את העסק באמצעות העכבר וללחוץ  לעדכון פרטי עסק מתוך מסך רשימת עסקים 

 "עדכון פרטי עסק".  לחצן  על
 
יש ללחוץ דאבל קליק על העסק מתוך מסך רשימת עסקים  העסק ותיק לעבודלבחירת  
על מנת לבחור בתיק מסויים יש  פעולה זו תציג תחתיו את רשימת התיקים שהוקמו עבורו ,,

  התיק ושם העסק יסומנו בירוק. לאחר שנבחרו ,  ללחוץ דאבל קליק על התיק הרצוי 
 
ת העסק באמצעות העכבר יש לסמן א /תיקים מתוך רשימת העסקים /תיקלמחיקת עסק 

 –, או בפרטי העסק לסמן את התיק וללחוץ על "מחיקת תיק"  "מחיקת עסק" וללחוץ על 
 התוכנה תבצע גיבוי לפני ביצוע המחיקה.  

 
  הגדרות מערכת במסך  הקמה  -: יש לוודא הגדרת מיקום מחיצה לגיבויחשובה הערה

   הגדרות משרד.
צה )לא הוגדר נתיב למחיצת גיבוי( מחיקת העסק/תיק לא במקרה שאין הגדרה למיקום המחי

 יבוצע.
 

   
 
 לעסק יש לעבור לעמ' הבא.... להקמת תיק חדש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 הקמת תיק חדש
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 :לאחר שנקלטו כל פרטי העסק החדש ,ניתן להקים עבורו תיק

 

 

פרטי  לקליטתומה פעולה זו תגרום ליצירת רש "תיק חדש" יש ללחוץ על  להקמת תיק חדש 
 בחלק התחתון של המסך. התיק

  ולקלוט תאריכי תחילה/סיום. בעבור התיק"סוג מע"מ" יש לבחור  

 ."שמירה וייבוא"  בעבורו יש ללחוץ על  בוא נתוניםלשמירת התיק ולי 

 " אישור" יש ללחוץ על ללא יבוא נתונים  לשמירת התיק 

 "מחיקת תיק". ל יש לסמן את התיק הרצוי וללחוץ ע למחיקת תיק 
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 נתוני הנה"ח יבוא

 לאחר הקמת תיק חדש ולחיצה על שמירה ויבוא יפתח מסך "יבוא נתוני הנה"ח".

 נוכחית תקופה הנה"ח

 נוכחית תקופה הנה"ח  "הנה"ח נתוני "יבוא  "ראשי" תפריט

 

 יבוא הנה"ח תקופה נוכחית

 

לפי יעד היבוא )חשבשבת דוס, חלונות,  במסך היבוא ניתן לבחור באפשרות היבוא הרצויה 

 קובץ אחיד(

 . Vמשמאל לבחירה ניתן לראות את כל הפרטים אשר יועברו ביבוא מסומנים ב  
בתוכנת רמפלוס קיימים קודי מיון פנימיים. על מנת שלא  –אפשרות "מחק קודי מיון קיימים"  

שהוקמו בתוכנה ממנה  יוןיוצרו כפילויות של קודי מיון במקרה של יבוא, ושימוש בקודי המ
המערכת תמחק את קודי המיון הקיימים ברמפלוס לתיק הריק ותקלוט את קודי מייבאים, 
 התוכנה ממנה מייבאים.המיון של 

 יבוא מחשבשבת דוס

 ."ישיר חשבשבת דוס"יבוא יש לסמן את אפשרות  
 . Vמשמאל לבחירה ניתן לראות את כל הפרטים אשר יועברו ביבוא מסומנים ב  
 לחץ "בצע". 
 מחיצת הלקוח בחשבשבת ממנה ניבא את נתוני הנה"ח.יש לבחור את בחלונית החיפוש  
 בחלונית ההודעה שנפתחה בחר ב "אני מסכים" ולחץ "המשך". 
 היבוא. ביצועחץ "אישור" לאחר אימות התיק ליבוא לל 

 

 

 

 

 Accessיבוא חשבשבת חלונות 
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 " Accessיש לסמן את אפשרות "יבוא חשבשבת חלונות  
 . Vמשמאל לבחירה ניתן לראות את כל הפרטים אשר יועברו ביבוא מסומנים ב   
 לחץ "בצע". 
 –לדוגמה  Mdbשם החברה עם סיומת בחלונית החיפוש יש לבחור בקובץ כעת   

dogma.mdb  
 לביצוע היבוא יש ללחוץ על "פתח". 

  SQLיבוא חשבשבת חלונות 

 "SQL יש לסמן את אפשרות "יבוא חשבשבת חלונות 
 . Vמשמאל לבחירה ניתן לראות את כל הפרטים אשר יועברו ביבוא מסומנים ב  
 לחץ "בצע". 

 

 
 

כעת בחלונית "חיבור למסד נתונים" יש לבחור בשדה "שם מסד הנתונים" בחברה שאת  
 נתוני הנה"ח שלה נרצה לייבא .

 .ליבוא לחץ "אישור" 

 יבוא מקובץ במבנה אחיד

בוא של חשבונות אפשרי מכל תוכנת הנה"ח ומאפשר י אחידבוא נתונים מקובץ במבנה י
 והכרטסת שלהם.

 
יבוא מתוכנה רב במידה ומדובר ב קבצים במבנה אחיד",סמן אפשרות "יבוא  –במסך יבוא  

רב  קובץ במבנה אחיד יבואאת אפשרות "שנתית כמו למשל חשבשבת חלונות יש לסמן 
 .שנתי" 

 OPENFRMTבמחיצת ( TXT . BKMVDATAיומת בוא ) סקובץ היהחיפוש בחר ב בחלונית 

 בוא.ל הקובץ והמערכת תתחיל בתהליך היקליק ע ץ פתיחה ,או דאבללחו 

במידה ובתהליך הייבוא יש הפרשים הנובעים מיתרות פתיחה ,המערכת תודיע על כך וניתן  
 יהיה לבצע פקודה אוטומאטית שתסגור אותן.

 

. שיובאו אל מסך הקידוד ,לצורך קידוד הח"ן לעבור ישיבוא מכל תוכנה שנבחרה לאחר סיום ה***

 .ראה בהמשךלהסבר על תהליך הקידוד 
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 יבוא פקודות
 פקודות  הנה"ח" נתוני "יבוא  "ראשי" תפריט

 

 

 

 Movein.datמקובץ יבוא 

 .Movein.datיבוא פקודות לתוכנת רמפלוס מתאפשר ע"י קובץ  
 

 "."פקודות בלשוניתיבוא פקודות יש לבחור ל 
  יש לסמן ב , גרסת הדוסלנוצר אם הקובץ- V  את שדה "גרסא/קידודDos." 
 

" ולבחור מתוך הרשימה המוצעת  Movein.datיבוא בוא יש ללחוץ על "להתחלת תהליך הי 
 באחת מהאפשרויות הבאות:

  יבוא קובץ רגיל: יבוא קובץ פקודות רגיל בסיומתMovein.dat. 
  :מות הפקת קובץ מסויבתוכנות יבוא קובץ לפי פרמטריםmovein.dat  יוצרת גם

"יבוא  את קובץ הפרמטריםתחילה בא ייש ליבמקרה זה  (PRM.)קובץ פרמטרים 
 לו פרמטים לקלוט את החומר המיובא,שהתוכנה תדע לפי א על מנת "PRMקובץ 

  -בא את קובץ היוליולאחר מכן לבחור באפשרות יבוא "קובץ לפי פרמטרים" 
Movein.dat. 

 
 וללחוץ על פתיחה. movein.datהרצוי לדוגמה   קובץבר ובחיש ל ן הניווטבחלו 
 V,יש לסמן בעמודת "אשר"  מתוך הקובץ לפני ביצוע היבוא על המסך תוצג רשימת פקודות 

 בא.ייעבור הפקודות שברצונך ל
 "בפתח מנה חדשה". Vליבוא הפקודות למנה חדשה יש לסמן  
 באפשרות זו. Vיש לסמן ודה מורכבת אחת לפקאסמכתא זהה  בעלילאיחוד פקודות  
 מתנועה מסוימת על מנת שלא תיובא בקובץ פקודות היומן. V -ה סימון הסיר אתניתן ל 
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במידה ויובאו פקודות שכבר קיימים להן ח"ן ,התוכנה תדע לשייך את הפקודות אל הח"ן  
 המתאימים.

תייבא את הפקודות ולכל חשבון חדש  במידה ויובאו פקודות שלא קיימים להם ח"ן, התוכנה 
 "לא מוגדר"–שהיא מקימה ניתן שם 

 לתת שם חדש/לשנות שם לחשבון .  להיכנס לפרטי חשבון 1המשתמש יכול : 
 לסנן לפי שם ח"ן "לא מוגדר"  ולתת שמות לכל  . להיכנס לספרים2                           

 ת הנ"ל.החשבונו                               
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 עדכון יתרות פתיחה

 

 ,עדכון יתרות פתיחה משנה קודמת ברמפלוס ניתן לבצע מספר פעמים במהלך השנה 

 ( ליתרות הפתיחה. -1המערכת תיצור מנה )

יש אפשרות להוריד את הסימון מחשבונות שלא מעוניינים להעביר את יתרת הפתיחה  

 שלהם.

 יתרות פתיחהיבוא 

  movein.datועדת ליבוא יתרות פתיחה מחשבשבת או מכל תוכנה המייצרת קובץ אפשרות זו מי

 ליתרות פתיחה.

 ב"גירסה/קידוד דוס". Vבמידה ומיבאים מקובץ בגירסת הדוס יש לסמן  

 .( Movein.dat)סיומת בחלון שנפתח יש לנווט אל קובץ היבוא 

 דאבל קליק על הקובץ או סימונו ולחיצה על פתיחה. 

 יבא את יתרות הפתיחה.והמערכת ת –לחץ אישור  
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 יבוא חשבונות
 חשבונות לשונית  הנה"ח" נתוני "יבוא  "ראשי" תפריט

 אחרתיבוא משנה 

 ורוצים ליבא עבורו חשבונות.או תיק קודם אפשרות זו רלוונטית כאשר מקימים תיק המשך 

 

 .ה קודמת""יבוא משנ לחצןלחץ על להעברת אינדקס החשבונות משנה קודמת  
 . ליבאתרצה  ממנובמסך שנפתח בחר את התיק  
, אולם ניתן להסיר את הבחירה Vכברירת מחדל כל החשבונות משנה קודמת מסומנים ב  

 .מחשבונות שלא נרצה להעביר )כגון ספקים שהחברה הפסיקה לעבוד מולם(
 באפשרות "יבוא יתרות פתיחה". Vבא כולל יתרות פתיחה ע"י סימון יניתן לי 
 .לחץ "אישור"להעברת החשבונות לשנה נוכחית  
  אינדקס החשבונות יועבר כולל קידוד לקודי המיון וסעיפי המאזן. 

 יבוא חשבונות מעסק אחר

 ."מעסק אחר"יבוא  לחצןלחץ על  ליבוא אינדקס החשבונות מעסק אחר )כגון עסק כללי(  
הבחירה מחשבונות שלא , אולם ניתן להסיר את Vכברירת מחדל כל החשבונות מסומנים ב  

 נרצה להעביר.
 עסק והתיק מהם תרצה להעתיק את אינדקס החשבונות.במסך שנפתח בחר את ה 
 להעברת החשבונות לתיק הנוכחי לחץ "אישור". 

 אחר /תיקיבוא קידוד מעסק

 בשני עסקים ניתן ליבא את קידוד החשבון לעסק. חשבונות זהיםבמקרה שבו ישנם 

 

 ללחוץ על "קידוד מעסק/תיק אחר"במסך יבוא חשבונות יש  

 במסך שנפתח יש לבחור את העסק והתיק  

להעתקת הקידוד, אולם ניתן להסיר את  Vכברירת מחדל כל החשבונות  מסומנים ב  

 לא פעילים יותר(.-הבחירה מחשבונות שלא נרצה להעתיק את הקידוד שלהם )לדוגמה 

 לתחילת היבוא יש ללחוץ "אישור". 
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 עדכון ספקים

 .ביבוא לכרטיסי הספקים שלא הועברו םפרטיהאת יבוא נתונים מחשבשבת דוס ניתן לעדכן  לאחר

 ."עדכון ספקים" לעדכון פרטי הספקים לחץ על לחצן  

 א )קובץ וורד( שיוצא מחשבשבת דוס.במסך שנפתח יש לנווט אל קובץ היבו 

 לתחילת היבוא יש ללחוץ "פתיחה" או דאבל קליק על הקובץ. 

 

 תעדכון לקוחו

את הפרטים שלא הועברו לכרטיסי הלקוחות לאחר יבוא נתונים מחשבשבת דוס ניתן לעדכן גם 

 .ביבוא

 לעדכון פרטי הלקוחות לחץ על לחצן  "עדכון לקוחות". 

 א )קובץ וורד( שיוצא מחשבשבת דוס.במסך שנפתח יש לנווט אל קובץ היבו 

 לתחילת היבוא יש ללחוץ "פתיחה" או דאבל קליק על הקובץ. 

 

 

 מאקסל יבוא

,לקבלת מבנה קובץ ליבוא נתונים יש  בהתאם למבנה קובץ אקסל מתאים יבא נתונים מאקסליניתן ל
 .09-7624444ליצור קשר עם מחלקת התמיכה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Heshin.datיבוא 

 יבוא כרטיסי לקוחות חדשים שהוקמו בחשבשבת לאחר יבוא נתוני הנה"ח שבוצע לרמפלוס

 

 ".Heshin.datות יש לבחור בלשונית "יבוא ליבוא קובץ החשבונ 
 אם הקובץ נוצר בגרסת הדוס , יש לסמן ב- V  את שדה "גרסא/קידודDos." 

" ולבחור מתוך הרשימה המוצעת  Heshin.datלהתחלת תהליך היבוא יש ללחוץ על "יבוא  
 באחת מהאפשרויות הבאות:

  יבוא קובץ רגיל: יבוא קובץ פקודות רגיל בסיומתHeshin.dat. 
  :מות הפקת קובץ בתוכנות מסוייבוא קובץ לפי פרמטריםHeshin.dat  יוצרת גם

במקרה זה יש לייבא תחילה את קובץ הפרמטרים "יבוא  (PRM.)קובץ פרמטרים 
על מנת שהתוכנה תדע לפי אלו פרמטים לקלוט את החומר המיובא,  "PRMקובץ 

  -בא את קובץ היליולאחר מכן לבחור באפשרות יבוא "קובץ לפי פרמטרים" ו
Heshin.dat. 

 
 וללחוץ על פתיחה. Heshin.datבחלונית החיפוש יש לבחור בקובץ הרצוי לדוגמה   
מתוך הקובץ לפני ביצוע היבוא ,יש לסמן בעמודת "אשר"  החשבונותעל המסך תוצג רשימת  

V יבא.יעבור הפקודות שברצונך ל 
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 שרות

 . 6111פי הסבר נוספים מעבר לחוברת וכן לייבא קודי בלשונית שרות ניתן לשחזר תבנית, למצוא ד

 

שיחזור תבנית מאפשר להחזיר את תבנית ברירת המחדל של הרמפלוס לקודי המיון וסעיפי  

 המאזן במקום התבנית שיובאה מחשבשבת או שונתה לאותו עסק ע"י המשתמש.

לון מונחים , מיPCN874ניתן להדפיס את המדריכים ליצירת  –חוברות והנחיות עבודה  

 וחוברת הדרכה מקוצרת.

 

 

 

 

 

 

  6111יבוא שדות 

 6111על מנת שניתן יהיה לקודד את החשבונות לקודי  6111יבא את האינדקס לדוח ימאפשר ל

 לצורך הגשת/שידור הדוח.

 

 יש לבחור בשנת התיק לו נרצה לייבא את האינדקס. 6111לצורך יבוא קודי  

 ".6111לחץ על לחצן "יבוא שדות  

 . shared\rep6111לונית החיפוש שנפתחה יש לעבור למחיצת בח 

 

 
 

 

יש לשים לב  –לפי שנת המס המתאימה  Titles6111_2011.txtכעת יש לבחור בקובץ   

 לשנת המס הרשומה בשם הקובץ.

 , ובסיומו תתקבל הודעה שהיבוא בוצע בהצלחה.לביצוע היבוא לחץ על פתח 

במסך חשבונות  6111לבצע קידוד חשבונות לקודי  יש 6111לאחר יבוא אינדקס הקודים ל  

 וקודי מיון.
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 קידוד חשבונות 

 חשבונות וקודי מיון
 מיון" קודיו חשבונות"  "וחשבונות "קידוד  "הקמה" תפריט

 שיובאו. המיון וקודי החשבונות קידוד לצורך זה מסך יפתח הנה"ח נתוני יבוא לאחר

 

 

קודי המיון והחשבונות המשויכים אליהם לצורך המשך קידוד לסעיפי מסך חשבונות וקודי מיון יציג את 

 .מאזן והגדרת סוגי חשבון

לאחר יבוא נתוני הנה"ח מחשבשבת יוצגו רק חשבונות/קודי מיון שלא שויכו לחשבונות ראשיים 

 בחשבשבת והמערכת לא יכלה לזהות קידוד לסעיפי מאזן וסוגי חשבון.

 ה וקיימים קודי מיון ניתן לצאת ממסך זה ולהציג מאזן בוחן תקין.:  לאחר היבוא במידחשוב להבין
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 שיוך סעיפים מאזניים לקודי מיון 

 

על מנת שניתן יהיה להציג דוח רווח והפסד יש צורך לבצע קידוד חשבונות לסעיפי מאזן מתאימים 

 )בנוסף הקידוד הינו הכנה לעבודה בביקורת(.

ישויכו באופן  תוכנה האחרתב ושויכו לחשבונות ראשיים תוכנה אחרתיובאו מחשבונות וקודי מיון ש

 וד מיון./סוג קסוג חשבוןמטי לסעיף מאזני ברמפלוס ויוגדר להם אוטו

ולכל הלקוחות בקבוצה יוגדר סוג  "לקוחות"ישויך לסעיף מאזני  – "לקוחות"לדוגמה: קוד מיון  

 " . 857"לקוחות ט' חשבון 

 ונות וקודי מיון שאינם משויכים לסעיף מאזני יש לשייכם לפי ההנחיות הבאות:במידה וישנם חשב

ולחץ בשדה מוגדר  /תוצאתיללא סעיף מאזניים מסובחר באחד החשבונות השייכים לקוד מיון  
 שבאותה השורה. " סעיף מאזני/תוצאת"
ניתן  –בחר בסעיף המאזני המתאים לקוד המיון והחשבונות המשויכים לו ברשימה שנפתחה  

 לבצע חיפוש לפי שם סעיף בשורה הריקה העליונה .
והסעיף יוגדר לכל  באותו קוד מיון לחץ על שורה של חשבון אחר לאחר בחירת סעיף מאזני 

 .בקבוצההחשבונות 
המשך בשיוך סעיפים לכל קודי המיון ללא הסעיף המאזני )ניתן לחזור למסך זה בכל שלב  

 ולשייך סעיפים גם מאוחר יותר(.
 

 הגדרת סוג קוד מיון/סוג חשבון
 PCN874, 856הגדרת סוג קוד מיון או סוג חשבון נועדה לאפיין את החשבונות לצורך הדוחות מע"מ, 

 ומקדמות.

לדוגמה יש להגדיר לקוחות או ספקים בסוג חשבון לקוח או ספק לדיווח/לא לדיווח על מנת שיזוהו 
 (.)לקוח, ספק PCN874)ספקים( או בדוח  856בדוח 

 ז"א שאין התייחסות מיוחדת מבחינת הזיהוי בדוחות.  רגיל –מרבית החשבונות יוגדרו כסוג חשבון 

 כרטיס / חשבון סוג חשבון  קבוצת מיון

 
 

 הכנסות

 הכנסה חייבת  מחזור חייב מע"מ ומקדמות מ"ה

 הכנסה פטורה ממע"מ בלבד מחזור חייב מקדמות מ"ה

 מחזור חייב מע"מ ופטור ממקדמות
 מ"ה

הכנסה חייבת מע"מ ופטורה 
 ממקדמות מ"ה

מחזור חייב מע"מ ופטור ממקדמות 
 מ"ה

הכנסה פטורה ממע"מ ומקדמות 
 מ"ה

 לקוחות  857לקוחות, ט'  לקוחות

 856ספקים לדיווח  856ספקים, ט'  ספקים

 856ספקים לא לדיווח  856ספק לא לדיווח 

 
 

 מוסדות

 מע"מ עסקאות מע"מ עסקאות

 מע"מ רשומון יצוא עסקאות רשומון ייצוא מע"מ

 מע"מ תשומות אחרות מע"מ תשומות אחרות

 מע"מ תשומות ציוד מע"מ תשומות ציוד

 ניכוי במקור ספקים ניכוי במקור מספקים

 ניכוי במקור לקוחות ניכוי במקור לקוחות

 מע"מ תשומות רשומון ייבוא מע"מ תש' רשומון ייבוא מוניםמוסדות / רשו

 מע"מ תשומות ציוד רשומון ייבוא מע"מ תש' רשומון ייבוא ציוד
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 מה ההבדל בין סוג קוד מיון לסוג חשבון ??

 לכל החשבונות באותו קוד מיוןבחשבון מסוים תעדכן את סוג החשבון  סוג קוד מיוןהגדרת  
 )הגדרה קבוצתית(.

התייחסות מיוחדת  תבוצע  לחשבונות באופן פרטני במקרים בהם יש סוג חשבוןהגדרת  
 )ראה טבלה( לכל חשבון בקבוצה.

במידה ויש לנו הכנסות חייבות והכנסות פטורות, במקרה  - הכנסות חשבונות מסוג  לדוגמה: קבוצת
 כזה נגדיר לכל חשבון בנפרד סוג חשבון תואם.

לכל הקבוצה יש לנו סוגי מע"מ שונים, ולכן ראשית נגדיר סוג קוד מיון  מוסדות: בקבוצת דוגמה נוספת
)מע"מ עסקאות, מע"מ  לחשבון עצמו ולאחר מכן  רק בחשבונות המע"מ נגדיר סוג חשבון תואם

 תשומות וכו'(.

 פעולות נוספות שניתן לבצע במסך חשבונות וקודי מיון:

 ".תאור קוד מיוןבאמצעות שדה " ניתן לשנות/לעדכן את שמות קודי המיון 

וד מיון )יש לשים לב שהמספר החדש אינו קיים כבר בעמודת ק –ניתן לשנות מספר קוד מיון  
 בקודי המיון האחרים(.

 ."קוד מיון חדש"   בעזרת לחצן קוד מיון חדש  יףלהוסניתן  

)ניתן למחוק רק קודי מיון ללא  "מחיקת קוד מיון"  בעזרת לחצן קוד מיון  וקלמחניתן  
 .חשבונות(

 ."חשבון חדש" עזרת לחצן  אשר ישויך  לקוד מיון בחשבון חדש  יםלהקניתן  
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 הקמת אינדקס חשבונות במסך חשבונות וקודי מיון

 במקרה של עסק חדש ללא יבוא נתוני הנה"ח ניתן להקים את אינדקס החשבונות ישירות ממסך זה.

על מנת להציג את קודי  ולחץ על  מ   V -הסר את סימון ה 
 המיון של רמפלוס.

 

    

 

המיון ברמפלוס מרובים. ניתן למחוק קודי מיון, לשנות שם, ולשנות מספר בהתאם קודי  
 לצרכים שלכם. היתרון בקודי המיון הקיימים הוא שהם כבר משויכים לסעיפים מאזניים.

 הערה חשובה: ניתן למחוק/לשנות רק קודי מיון שלא משויכים אליהם חשבונות
 

 את החשבונות לכל קבוצת מיון: לאחר עדכון רשימת קודי המיון ניתן להקים

  סמן את שורת קוד המיון ולחץ על  
 שאר פרטי החשבון: במפתח החשבון יופיע מספר החשבון הבא לאותה קבוצה, כעת מלא את

 .שם החשבון 
 .סוג החשבון המתאים במידה וברירת המחדל אינה מתאימה 
  סוג רשומהPCN874  על פי ההנחיות ליצירת קובץ הPCN874 . 
 ר זהות/תיק במידה ומדובר בלקוח או ספק מזוהה.מספ 

 מיון ברצף עד לסיום הקמת האינדקס.ה ידוהחשבונות לכל קיש להקים את       

לשימוש בעסקים  כלשהו  בשם תבניתולשמור את הכדאי לבנות אינדקס וקודי מיון בעסק : המלצה
 . שמירת תבנית ראה הנחיות בהמשך(ל) חדשים

 אינדקס מלא כולל חשבונות מעסק לעסק.כמו כן ניתן להעתיק 
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 )אפשרות נוספת לקידוד( נותקידוד חשבו

 קידוד חשבונות קידוד וחשבונות  הקמה 

 

 עבור החשבון/ות המיועד לקידוד. )בעמודת בחר( Vיש לסמן  מתוך רשימת החשבונות 

יו אל שבצד השמאלי של המסך הפרוטקוד המיון/לאחר מכן יש לסמן באמצעות העכבר את  

לסנן את עץ קודי המיון שמשמאל לתצוגת אקטיב, פאסיב ורווח ניתן ) ו החשבון/ות.יקודד

 .(ע"י לחיצה על אחת מאפשרויות אלו מעל עץ הקידודוהפסד 

 "קידוד ח"ן" )בצידו השמאלי העליון של המסך(. על לקידוד החשבון יש ללחוץ 

 
 
 

המיועדים לקידוד באמצעות  החשבוןעל תצוגת להקל על תהליך הקידוד ניתן לבצע סינונים שונים כדי 
 "הצג סינונים": לחצן 

 

 
 

 טווח. ולבחור "חשבון" בשדה V לסמן יש מפתח לפי חשבונות טווח לבחירת 

 בשדות V לסמן יש אפס יתרות ובעלי בזכות בחובה חשבונות תצוגת לבחירת 

 אפס". ו"יתרות "חובה","זכות"

 מקודדים". לא "הצג אפשרותב V לסמן יש קודדו שטרם חשבונות לתצוגת 

 יש לסעיף שויכו שלא מיון קודי וקיימים במקרה  : מאזני לסעיף שויכו שלא חשבונות לתצוגת 

 לסעיף".    שויכו לא "הצג באפשרות V לסמן

 השונים הדוחות עם השוטפת העבודה בשביל לסעיפים המיון קודי את לשייך שי :הסבר

 וכו'( ,856 ,מע"מ מקדמות, והפסד, )רווח

 סינונים". "בצע ללחוץ יש הנבחרים הסינונים לפי הנתונים הצגתל 
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 ולגרור החשבונות תצוגת בשולי לעמוד יש כך לשם, לקידוד חשבונות של רב מס' לסמן ניתן 

 באקסל(: רשומות סימון החשבונות)כמו רשימת שולי לאורך העכבר את

  

 ,בכחול יסומנו החשבונות

 

 או "בחר" באפשרות ולבחור העכבר באמצעות ימני קליק ללחוץ יש ,שבונותהח לבחירת 

 "בחר".  על לחוץל

 במידה רלוונטית זו הכל",אפשרות "בחר   ללחוץ יש המוצגים החשבונות כל לבחירת 

 פרוט. לאותו לקידוד מיועדים המוצגים החשבונות שכל כך סונן והמסך

 שורתב שםהמ חלק או הפרוטהמיון/ קוד םש את קלוטל יש הקידוד בעץ חיפוש לביצוע 

 הקידוד. עץ מעל החיפוש

 "נקה". ללחוץ יש הקידוד בעץ הסינון לביטול 

 "מחק" על ולללחוץ בחר( בעמודת V )החשבון את ולבחור לסמן יש חשבון של קידוד לביטול 

 "(חשבון ל"קידוד )מימין

 מפתח על לחיצה יע" חשבון להגדרות להיכנס ניתן לקידוד החשבונות רשימת מתוך 

 החשבון. יתרת על לחיצה ע"י החשבון לכרטסת או החשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עץ הקידוד /עדכוןישינו
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יש לסמן את הפרוט וללחוץ קליק ימני באמצעות העכבר  לשינוי שם או הגדרות לפרוט 
 טקסט,סוג טקסט וביאור": "הגדרותמתוך הרשימה את אפשרות ולבחור 

 
 

 באמצעות שדה "טקסט/שם".יים ק שם לפרוט שנותניתן ל 
 סוג חשבון" ע"י בחירה מתוך הרשימה המוצעת בשדה "סוג חשבון" בחורניתן ל", 

 כל החשבונות המקודדים לאותו פרוט יעודכנו אוטומטית בסוג הקוד שנבחר.
  באמצעות שדה "קוד מיון". מיוןהקוד מספר לניתן לבחור 

 שמירה". יש ללחוץ  לסיום ההגדרות ולשמירה" 
 
ללחוץ קליק ימני באמצעות העכבר    יש לסמן ענף מסויים  להוספת ענפים לעץ הקידוד 

 ולבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
 יוסיף ענף לעץ הקידוד באותה רמה שסומנה,לדוגמה אם סומן  -הוספת חדש: שכן

 .סעיףיתווסף  - סעיף
 נה לדוגמא יוסיף ענף בעץ הקידוד ברמה אחת פחות מזו שסומ -הוספת חדש: ילד

 .לאותו סעיף /קוד מיוןפרוטיתווסף  - סעיףקוד אם סומן 
 

 :יש  למחיקת ענף מעץ הקידוד 
 בחירה באפשרות "מחיקה".    לסמן את הענף  קליק ימני    

 : יש לשים לב שהאופציה קיימת רק במידה ולא שייך לענף תת סעיף )ילד(הערה חשובה
בעץ  רצויההמיקום ד על הפרוט ולגרור אותו אל יש לעמולשינוי מיקום פרוט בעץ הקידוד  

 הקידוד.
בחירה  קליק ימני   ,יש לסמן את הפרוט להוספת חשבון חדש ישירות לפרוט 

 באפשרות "חשבון חדש".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספריית הקוד
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וכן כאפשרות נוספת לביצוע  ,תצוגה במבנה עץ של אינדקס החשבונות וקודי המיוןל מיועדמסך זה 
 כון במבנה עץ הקידוד.שינוי/עד

 
 ספריית הקוד קידוד וחשבונות  תפריט הקמה 

 
בחלקו הימני של המסך מוצגת ספריית הקוד .בצידו השמאלי של המסך יוצגו פרטי החשבון שעליו 

 נעמוד.

 
 

 

יש לסמן ענף מסויים בעץ וללחוץ על אחת מהאפשרויות  להוספת ענפים לעץ הקידוד 
 הבאות:

 " יוסיף ענף לעץ הקידוד באותה רמה שסומנה,לדוגמה אם הוספת חדש: שכן "
 סומן פרוט אז יתווסף פרוט.

 יוסיף ענף בעץ הקידוד ברמה אחת פחות מזו שסומנה "הוספת חדש: ילד "
 לדוגמא אם סומן סעיף אז יתווסף פרוט.

 .אפשרויות אלו קיימות גם בסימון ענף ולחיצה על קליק ימני באמצעות העכבר 

"מחיקה". אפשרות זו קיימת   וללחוץ על  יש לסמן את הענף מעץ הקידודלמחיקת ענף  
 בחירה באפשרות "מחיקה". קליק ימני  גם בסימון הענף 

 
ולגרור אותו אל המיקום הרצוי בעץ  ענףיש לעמוד על הבעץ הקידוד  של ענףלשינוי מיקום  

 הקידוד.
 

שתחתיו יופיע  קוד המיוןסמן את ,יש למסוים פרוטקוד מיון/להוספת חשבון חדש ישירות ל 

  קוד המיון/פרוטאפשרות זו קיימת גם ע"י סימון  "חשבון חדש", החשבון וללחוץ על 
 חדש". חשבוןקליק ימני ובחירה באפשרות "

 

 ,יש לסמנו באמצעות העכבר וללחוץ על לעדכון חשבון קיים מתוך ספריית הקידוד  
קליק ימני ובחירה באפשרות  סימון החשבון  "עדכון חשבון".אפשרות זו קיימת גם ע"י

 "עדכון חשבון".
 

 :"הגדרות" וללחוץ על  את הענףיש לסמן  ענף בעץלשינוי שם או הגדרות ל 
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 באמצעות שדה "טקסט/שם". ניתן לקלוט שם חדש לפרוט 
 " סוג " ע"י בחירה מתוך הרשימה המוצעת בשדה "סוג חשבוןניתן לקלוט

 המקודדים לאותו פרוט יעודכנו אוטומטית בסוג הקוד שנבחר.",כל החשבונות חשבון
 באמצעות שדה "קוד מיון". ניתן לבחור קוד מיון 

 שמירה". יש ללחוץ  לסיום ההגדרות ולשמירה" 
  אפשרות זו קיימת גם בסימון ענף קליק ימני   הגדרות  בחירה באפשרות"

 טקסט,סוג טקסט וביאור".
 

 "שמירה". יש ללחוץ לסיום הגדרות ספריית הקוד  
 
 
 
 
 

 הקמת חברה ללא יבוא

 שלב הקמת החברה זהה להקמת חברה עד לשלב היבוא.

 )גם אם לא נייבא נתונים(. שמירה ויבואלאחר שהקמנו חברה ויצרנו תיק לשנת המס נלחץ על 

 מייד לאחר השמירה יש להקים אינדקס חשבונות על מנת שנוכל להתחיל לקלוט פקודות יומן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חשבונות וכרטסת
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 חשבונות

 של האינדקס. הצגה/הקמה/עדכוןמסך אינדקס החשבונות מיועד ל 

 חשבונות  ספרים  "שוטף" תפריט

 

שם פרוט/קוד ", "מפתח חשבון", "שם חשבון"בטבלת אינדקס החשבונות יופיעו העמודות הבאות: 

 ."יתרה" ו "מיון

למיון  -ת העמודה לפיה נרצה למיין לדוגמהניתן לבצע מיון של הטבלה ע"י לחיצה על כותר 

 פתח החשבון נלחץ על עמודה "מפתח חשבון".הטבלה לפי מ

ע"י לחיצה על לחצן הסינון שבפינה  ,ניתן לבצע סינון של הטבלה ולהציג רק חלק מהנתונים 

 השמאלית שבכותרת העמודה אותה נרצה לסנן, ובחירת הפריט לתצוגה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :פרטי חשבון מסך"חשבון חדש" שיציג את  יש ללחוץ על  להקמת חשבון חדש 
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 .יופיעו עם כוכבית אדומה בצידם: שדות חובה*

 תחילה יש לבחור את קוד המיון אליו ישויך החשבון. 

באופן  אחריוהבא חשבון היתקבל מפתח  ,במידה וקיימים כבר חשבונות לקוד מיון זה 
 ח החשבון.אוטומטי, במידה ולא יש לקלוט את מפת

 יש למלא את שם החשבון. 

 הסבר מפורט ראה לפי טבלת סוגי החשבון ) סוג חשבוןיש לקלוט  סוג חשבוןבשדה  
 .חשבונות וקודי מיון(ב
באמצעות מסך הקידוד  בצורה מסיבית למס' רב של חשבונות סוג חשבוןלקלוט ניתן  

 .(ראה ב חשבונות וקודי מיון)הסבר מפורט 
 

 .פרטי הלקוח/ספק גםיוצגו  ספקיםאו  ותלקוחמסוג ונות חשבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :לדוגמא לקוח חשבון
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 .יש ללחוץ על  לסיום הקמת החשבון ושמירתו 
 

 .ביטול וחזרה למסך "רשימת חשבונות" יש ללחוץ על לביטול הקמת החשבון 
 

יש לסמן את החשבון באמצעות העכבר  רשימת החשבונותמתוך  לעדכון פרטי חשבון 

 "עדכון חשבון". וללחוץ 
 

"הצג סינונים" שיציג אפשרויות סינון  ברשימת החשבונות יש ללחוץ על  לביצוע סינונים 
לביצוע הסינון יש ללחוץ על    או מקוד מיון עד קוד מיון חשבוןעד מפתח  חשבוןמפתח מ

 "בצע סינונים".
 

על וללחוץ  באמצעות העכבר החשבוןיש לסמן את  מתוך רשימת החשבונות למחיקת חשבון 

 "מחיקת חשבון". 
 

 : ניתן למחוק חשבון רק במידה ולא נקלטו תנועות לחשבוןהערה חשובה

ברשימה  החשבונותציג דוח של כל י"תצוגה" ש יש ללחוץ על  להדפסת דוח חשבונות 
 .HTML,ניתן להדפיס את הדוח ,לשלוח אותו כקובץ מצורף במייל או לשמור אותו כקובץ 

 

 .חשבונות לאקסל יש ללחוץ על ליצוא אינדקס ה 
 

 .לפתיחת קוד מיון חדש יש ללחוץ על  
 

 .בעמודת יתרה חשבוןמסויים יש ללחוץ על הרשומה של אותו  למעבר לכרטסת של חשבון 
 

 

 כרטסת
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 תנועות. ואיתור כרטסת נתוני להצגת מיועד זה מסך

 "כרטסת"  "ספרים"  "שוטף" תפריט

 

 ל שדה חשבון שיציג את רשימת החשבונות הקיימים במערכת.יש ללחוץ ע חשבון לבחירת 

 יש ללחוץ על החיצים הכחולים.בין החשבונות  למעבר 
 בשדה "כרטסת חשבון אחד בלבד". Vבכל פעם ,יש לסמן   אחד בלבד חשבוןלתצוגת  

לתחימה של טווח עבודה על קבוצת חשבונות כפי שניתן לראות תציג אפשרות  Vהסרת ה 
 בצילום הבא:

 
לפי מבנה "רכוש שוטף" עד מבנה "השקעות"  1017עד חשבון  1010לדוגמא ניתן להגדיר מחשבון 

 ,כך תראה הגדרת הסינון :
  

 
 

  לביצוע הסינון לחץ על  
כל כרטיס בדף בהדפסה  בשדה " Vיש לסמן  כל כרטיס בדף נפרד  דפיסעל מנת לה 

 נפרד".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיבוץ לפי עמודה
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קיבוץ הינו מיון הנתונים לפי קטגוריה  –לפי עמודה נתונים" קיבוץ "יתן לבצע במסך הכרטסת נ
 נבחרת.

שורת  –אל שורת הקיבוץ  "מנה"יש לגרור את עמודת  "מנה" לקיבוץ המסך לפי עמודתלדוגמא ,
 .Drag a column header to group by that columnהקיבוץ היא השורה עליה מופיע הכיתוב 

 ת בצילום:כפי שניתן לראו
 

 
 

יש לפתוח את ה +  הכרטסת לפי מנה תנועותעל מנת לצפות ב לפי מנות, יוצגו נתוניםה 
 מימין למס' המנה.

 .לכל מנה יוצג סיכום של חובה, זכות ויתרה 
בחלק התחתון של המסך יוצג סיכום של סה"כ חובה/זכות ויתרה כוללת של כל המנות  

 המוצגות.
 

 עמודות בו זמנית.צור עץ נתונים על מספר ליפעולת הקיבוץ ניתן  בעזרת
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 איתור תנועות

 לאיתור תנועות יש ללחוץ על  
 

  
 
 

את הפרמטרים שלפיהם רוצים לסנן ולבחור מתוך הרשימה המוצעת את אופי הסינון  Vיש לסמן ב 
 לדוגמא:

 

 
 

 לפי מנה ,
 המנה שצוינה תוצג. יש לציין את מס' המנה המבוקשת ורק במידה ונסמן שווה ל 

 כל המנות שמספרן גדול מהמנה שצוינה. גדול מ 
 כל המנות שמספרן קטן מהמנה שצוינה.  קטן  מ 

 ממס' מנה עד מס' מנה. -בחירה באפשרות זו תציג שדה נוסף שיאפשר לציין טווח  טווח 
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 יש ללחוץ "אישור". להפעלת הסינון
 

כרטסת, לשם כך יש ללחוץ על "ביטול" התנועות בשירות בטבלת ניתן לבצע איתור תנועות י 
 בחלון איתור התנועות.

 כעת יוצגו כל הכרטיסים ברצף וניתן לבצע חיפוש לפי כל עמודה בטבלה. 
 

לביצוע חיפוש בכרטסת יש לעמוד בשדה הלבן מתחת לכותרת  - חיפוש נתון בכרטסת 
יש לעמוד בשדה הלבן  חיפוש לפי מספר אסמכתא  –העמודה בה נרצה לחפש לדוגמה 

רשום את מספר האסמכתא לאיתור. המערכת  מתחת לכותרת העמודה מס' אסמכתא 
 תציג את התנועה עם המספר שנרשם בשדה החיפוש.

 יש לעמוד בשדה החיפוש הלבן מתחת לכותרת "חובה"    ום בחובהלחיפוש לפי סכ      
 ולרשום את הסכום המבוקש. הטבלה תצטמצם בהתאם למספר שירשם עד להצגת        
 התנועה המבוקשת.       

 
יש ללחוץ קליק ימני על שורת הכותרות ובתפריט שנפתח לבחור  – הוספת עמודות לטבלה 

 תחה תוצג רשימת העמודות שניתן להוסיף לטבלה.ב "בחירת שדות". בחלונית שנפ
להסרת עמודות מהטבלה יש לגרור את כותרת העמודה מחוץ  – הסרת עמודות מהטבלה 

 למסך או לחלופין ללחוץ קליק ימני על שורת הכותרות ולבחור ב "הסתר שדה".
 

 ץ לביטול תנועות בכרטסת יש לסמן את התנועה הרצויה וללחו - סטורנו-פקודת ביטול 
 יש לשמור את פקודת הסטורנו. סטרנו"  –"פקודת ביטול   "פקודה" 

 ו פקודת היומן ופקודת הביטול לא יוצגו בדוח המע"מ.  סטורנ –בשימוש בפקודת ביטול             
 

פעולה זהה לפקודת סטורנו אולם במקרה של ביטול עסקה פקודת  – פקודת ביטול עסקה 
 בדוח המע"מ. היומן ופקודת הביטול יוצגו

 
שבוצעו במסך ,לשם כך לאחר שבוצעו הסינונים  דוח כרטסת עפ"י סינוניםניתן להפיק  

,לשלוח אותו במייל HTML"תצוגה",את הדוח ניתן לשמור כקובץ  הרצויים יש ללחוץ על 
 או להדפיס אותו.

"יצוא"  יש ללחוץ על  RTFטקסט או  ,PDF, HTML אקסל, ליצוא תוכן המסך לקובץ 
 .בחור באחת מהאפשרויות המוצגותול
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 תצוגת שנים
 בנוסף לכרטסת השנה. משנה קודמת/הבאה/כל השניםמיועד להצגת הכרטסת 

 

 . לחץ על  בנוסף לכרטסת השנה משנה קודמת/הבאהלהצגת כרטסת  
 ."שנה קודמת"/"שנה הבאה"באפשרות בחר  
 טסת השנה.תפתח על המסך מעל כר שנה קודמת/הבאהכרטסת  
כל   תצוגת שנים להצגת הכרטסת במיון לפי שנים )קיבוץ נתונים לפי שנים( בחר ב 

 השנים.
על מנת להציג את  כעת בטבלת הכרטסת יוצגו התנועות במיון לפי השנים שנבחרו להצגה. 

 התנועות לכל שנה בנפרד יש לפתוח את ה + שליד שנת המס.
 

מספר שנים ביחד ינוטרלו תנועות יתרת פתיחה במנות  בהצגת תנועות כרטסת עבור הערה חשובה:
 (-עם סימן מינוס)

 התאמות
 לחצן קיצור דרך למסך התאמות הכרטיס. )הסברים בנוגע להתאמות כרטסות ראה בהמשך(.
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 אסמכתאות רציפות

 נבחר. בכרטיס אסמכתא רציפות לבדיקת מיועד

 אסמכתאות" "רציפות  "ספרים"  "שוטף" תפריט

 

 

ברשומת  Vיש לסמן   לבחירת ח"ן "חשבון"יש לבחור את החשבון לבדיקה באמצעות שדה  

 החשבון, בעמודה השמאלית  .

בשדה תאריך ובחירת התקופה  Vלהוסיף סינון לפי תאריכי אסמכתאות ע"י סימון  ניתן 
 לבדיקה. 

 ים"."בצע סינונלביצוע הבדיקה על הנתונים שנבחרו יש ללחוץ על  

"הדפס" בחלק העליון של  להדפסת דוח נתוני רציפות האסמכתאות יש ללחוץ על  
 המסך.

"הדפס" שנמצא בחלקו התחתון של  להדפסת דוח כפילות אסמכתאות יש ללחוץ על  
 המסך.
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 פקודות

 סוגי פקודה

 היומן. בפקודות לקליטה פקודות תבנית להגדרת מיועד , תנועה סוגי = פקודה סוגי
 

 פקודה" "סוגי  "פקודות"  "שוטף" תפריט

 

   על ללחוץ יש פקודה  סוג להוספת 

 נעשה ולא במידה רק תתאפשר המחיקה -  על ללחוץ יש קיים פקודה סוג למחיקת 

 היומן. פקודות בקליטת הפקודה בסוג שימוש

 . על ללחוץ יש הפקודה סוגי רשימת דוח להדפסת 
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 פקודה סוג הקמת
לדוח מע"מ מחייב עבודה לפי סוגי פקודה )סוגי תנועה( או פקודה מורכבת  PCN874שידור קובץ 

 חשבוניות תשומה  על פי הנחיות המע"מ. / בפקודות יומן של חשבוניות עסקה

 להקמת סוג תנועה חדש לחץ על  

 בחלון שנפתח הגדר את סוג הפקודה: 

 אלפביתי(. קיצור לקליטת הפקודה )מספרי או  – קוד 

 שם סוג הפקודה המזהה אותה בקליטת הפקודות. – שם 

 המלל שיופיע בשדה פרטים שבפקודה. – פרטים 

 הכרטיס שיופיע בצד החובה.   – חובה 

 במקרה של חשבונות משתנים יש לבחור ב "חשבון פתוח".       

 הכרטיס שיופיע בצד הזכות.   – זכות 

 בחור ב "חשבון פתוח".במקרה של חשבונות משתנים יש ל       

 בד"כ מע"מ או ניכוי במקור שאינם נראים בפקודת היומן. – חשבון מוסתר 

 דוגמה לסוג פקודה לחשבונית עסקה :
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 דוגמה לסוג פקודה לחשבונית תשומה:

 

 

 כעת ניתן להתחיל לקלוט פקודות יומן !!!
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 יומן פקודות

 יומן" ת"פקודו  "פקודות"  "שוטף" תפריט

 לכרטסת, ולינקים הפקודות קליטת שדות עליונים, פעולה מלחצני מורכב יומן פקודות קליטת מסך

 כרטיס. והגדרות התאמות

 

 

 יומן פקודות קליטת

 "סוג בעזרת ותשומות עסקאות לקלוט יש PCN874 לדיווח בנוגע החדשות ההנחיות לאור

 פקודות לגבי בהמשך(. ראה PCN874 ל מלאות הנחיות )לגבי מורכבת" "פקודה או פקודה"

  פקודה. סוג בעזרת לקלוט חובה אין אחרות

 העליון בחלק הפעולה לחצני בשורת המזוהה פתוחה במנה מתבצעות יומן פקודות קליטת 

  למעלה תופיע 1 מספר מנה לדוגמה: המסך של

 הפתוחות מנותמה אחת בכל במקביל יומן פקודות ולקלוט מנות מספר לפתוח ניתן :חשובה הערה

 בהמשך(. הסבר ראה מנות וסגירת מנות )פתיחת

 בעזרת או במקלדת, F6 מקש ,  לחצן בעזרת לקליטה חדשה שורה לפתוח ניתן 

 האנטר. מקש

 השדות שאר את ולקלוט הפקודה סוג את לבחור יש "סוג" בשדה החדשה בשורה 

 לדוגמה סכום.ו פרטים אסמכתא, תאריך אסמכתא, זכות, חובה, – בפקודה הפתוחים

  עסקה: חשבונית

 

 תקבל בפקודות תנועה כל תיסגר המנה וכאשר פקודה מספר ניתן פקודה שורת לכל 

 הקודמת. הסגורה מהמנה הרצף את הממשיך תנועה מספר
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 במקלדת. "F3" מקש או  לחצן בעזרת תתבצע פתוחה ממנה פקודה מחיקת 

 מקש על רציפה לחיצה  רתבעז למחיקה השורות את לסמן יש פקודות מספר למחיקת

CTRL למחוק נרצה אותן הפקודה שורות על במקביל ולחיצה במקלדת . 

 "F2" מקש בעזרת תתבצע הקודמת הפקודה בשורת העליון מהשדה נתון העתקת  

 במקלדת.

 ""ALT+ F2 המקשים בעזרת יתבצע תאריך או אסמכתא מספר כגון 1 ב נתון קידום 

 במקלדת.

 במקלדת.  "F4" מקש או   לחצן בעזרת עתתבצ שלמה פקודה העתקת 

 

 

 מורכבת פקודה
 

  :הבאים בתנאים היומן בפקודת רב שורות מספר קליטת מאפשרת מורכבת פקודה
 פקודה. בכל אחד מספק/לקוח יותר לקלוט ניתן לא 

 פקודה. באותה מע"מ כרטיסי שני לקלוט ניתן לא 

 מאוזנת. להיות צריכה הפקודה 

 

 הפקודה קליטת

 . לחצן על לחץ הפקודה לקליטת 

 המע"מ. שורת כולל המורכבת הפקודה מתוך תנועה שורה בכל לקלוט יש 

 חדשה ולפתוח הפקודה את לסגור האם המערכת ע"י הודעה תתקבל תתאזן כשהפקודה 

 המסך: בצילום דוגמה ראה בקליטה. להמשיך האם או

 

 
 

 פקודה מפורטת
 פורטותמ תנועות בעלת למורכבת רגילה פקודה הפיכת

 .  על וללחוץ הרצויה  הפקודה את לסמן יש 

 או להוסיף יהיה וניתן מורכבת, לפקודה בדומה מפורט באופן תוצג שנבחרה הפקודה 

 נשמרים. מורכבת לפקודה הכללים עוד כל בתנועות הנתונים את לשנות

  בנפרד תנועה לכל יתאפשר שינויה  כלומר

 הפקודה מספר על ימני קליק ללחוץ יש מורכבת/מפורטת בפקודה הפירוט לפתיחת 

 ."הצג"ב ולבחור

 ולבחור הפקודה מספר על ימני קליק ללחוץ יש מורכבת/מפורטת בפקודה הפירוט לסגירת 

 ."כווץ" ב

 

 

 

 הפקודה

 פרוט תנועות
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 הגדרות מסך
 

 מיועד להגדרת תצוגת מסך הקליטה, הגדרות העתקת שורה, והגדרות מטבע זר.

 : "F11"על  או  לפתיחת מסך ההגדרות יש ללחוץ על לחצן 
 
 

 

 הגדרות תצוגה

 ,"2"אסמכתא -ב Vלהוספת שדות אסמכתא נוספים לתצוגה וקליטה בפקודת היומן יש לסמן  
 לפי הצורך. "3"אסמכתא 

 לפי הצורך." 3"תאריך , "תאריך ערך" -ב Vלהוספת שדות לתאריכים נוספים יש לסמן  

 "מטבע".ב  Vלהוספת שדה לקליטת מטבע זר בנוסף לשקל בסכום יש לסמן  

שדות קליטה לפי  3שדות או  2כל האפשרויות הנ"ל ישנו את תצוגת מסך הקליטה ל  
 הבחירה.

 מאפשר קליטה ידנית בשדה פרטים בפקודה. – "פרטים נוספים" 

הגדרת החיפוש בשדות חובה וזכות שבפקודה לפי מפתח החשבון  – "הצג מפתח חשבון" 
 גו בשדות חובה או זכות.ז"א יש לקלוט את מפתח החשבון על מנת להצי

הגדרת החיפוש בשדות חובה וזכות שבפקודה לפי שם החשבון ז"א יש  - "הצג שם חשבון"  
 לקלוט את שם החשבון על מנת להציגו בשדות חובה או זכות.

מאפשרים בניית רשימה של מילים, אשר בשימוש  - ו  "פרטים", "מתוך רשימה" 
 חור מתוך רשימה במהלך הקליטה.נפוץ בשדה פרטים שבפקודה, על מנת לב

 "הצג רשימה".וללחוץ על  "מתוך רשימה"ליד שדה פרטים וליד שדה  Vלשם כך יש לסמן 
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 לדוגמא: יש ללחוץ על  שורת פרטים חדשה להוספת

 

 

לאחר שנקלטו פרטים קבועים ,בעת הקלדת פקודות יומן ניתן יהיה לבחור מתוך רשימת 
 עם מחדש.הפרטים,במקום להקלידם כל פ

הוספת עמודה נוספת של מוצרים לתצוגה בפקודה )הסברים לגבי הקמת מוצרים  – "מוצר" 
 ושיוכם לחשבונות ראה בפרק הנוגע למוצרים(.

 התאריך שייקלט יוצג כברירת מחדל בכל הפקודות מעתה ואילך. – "תאריך ברירת מחדל" 

 ירקרק מעל הפקודות.לאחר הסימון תתווסף שורת חיפוש בצבע  – "הצג שורת חיפוש" 

לאחר הסימון בלחיצה על אנטר בפקודה קיימת )לא חדשה(, הסמן ידלג  – "דילוג על שדות" 
 על שדות חובה וזכות , תאריכים ופרטים, שנקלטו בהם נתונים.

תתווסף שורה שלישית בפקודה על מנת לשייך פקודות לפרויקטים בחירת  – "הצג פרויקט" 
"סכום" )הסברים לגבי הקמת פרויקטים ושיוכם לחשבונות הפרויקט לשיוך תתבצע בשדה 
 ראה בפרק הנוגע לפרויקטים(.

 
 הגדרות העתקה

 העתקת שורת פקודה. F4"הגדרות המתייחסות ל  "
 

 

בנתון אותו נרצה  Vיש לסמן  – "העתק שדה פרטים", "העתק סכום", "העתק אסמכתא" 

 להעתיק לפקודה חדשה.

( בהעתקת 1ר קידום אוטומטי של מספר האסמכתא ב  )ניתן להגדי – "לקדם אסמכתא" 

 השורה )במקרה של קליטת רצף חשבוניות(.

יום( בהעתקת השורה  30ניתן להגדיר קידום אוטומטי של התאריך ב ) – "לקדם תאריך" 

 )במקרה של קליטת צ'קים דחויים(.

 בהעתקת פקודה מורכבת מספר האסמכתא יועתק – "אסמכתא זהה בפקודה ותנועה" 

 באופן זהה לכל השורות בפקודה.

יועתק  2בהעתקת פקודה מורכבת מספר אסמכתא  – זהה בפקודה ותנועה" 2"אסמכתא  

 באופן זהה לכל השורות בפקודה.
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בהעתקת פקודה מורכבת תאריך האסמכתא  – "תאריך אסמכתא זהה בפקודה ותנועה" 

 יועתק באופן זהה לכל השורות בפקודה.

בהעתקת פקודה מורכבת תאריך הערך יועתק באופן  – ותנועה""תאריך ערך זהה בפקודה  

 זהה לכל השורות בפקודה.

בהעתקת פקודה מורכבת המלל בשדה פרטים יועתק  – "פרטים זהים בפקודה ותנועה" 

 באופן זהה לכל השורות בפקודה.

 
 

 הגדרות מטבע
 

  הגדרות לקליטת מטבע זר בנוסף למטבע השקל והגדרת שיטת השערוך הרצויה.
 

 
 

 
 בעמודת "בחר" משמאל למטבע הרצוי. Vיש לסמן  –בחירת מטבע זר לקליטה בפקודה  

 מטבעות נוספים לתצוגה בפקודה. 3ניתן לבחור יותר ממטבע אחד עד למקסימום של  

בחירה באפשרות זו תאפשר לבחור במטבע זר שונה בכל פקודה  מתחת  – רב מטבעי 
 לסכום השקלי.

 ן את אפשרות השערוך הרצויה:יש לסמ –"לשערך לפי.."  
 מאפשר קליטת הסכום במטבע זר  בפקודה ללא הגדרת שער חליפין. – לא לשערך 
 שער המטבע יילקח מטבלת המטבעות לפי תאריך  – לשערך לפי תאריך אחרון

האסמכתא, ובמידה ואין שער מטבע לאותו תאריך יילקח שער המטבע מהתאריך 
 האחרון שלפניו.

 בחירת תאריך מסוים בו קיים שער בטבלת המטבעות  – לשערך לפי תאריך
 לשערוך הפקודות לפי שער זה.

 
 

 :דוגמה לקליטת פקודה עם מטבע זר דולרי
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 "שמירה". יש ללחוץ על   לסיום הגדרות מסך 

 
 טבלת מטבעות

 מיועד לטעינה ועדכון  שערי מטבע  
 

 
 

 שערי את ומטיאוט באופן תטען המערכת - יומיים מטבע שערי טעינת    

 ישראל. בנק מאתר הטעינה יום לתאריך היומיים המטבע

  המטבע שערי של תקופתי אקסל קובץ טעינת   
  לתקופה מטבע שערי המכיל אקסל קובץ המחשב אל ישראל בנק מאתר הורד 

 נבחרת.
  ישראל. בנק מאתר שהורדת הקובץ את ובחר מאקסל" "יבוא על לחץ 

  רצויים. לתאריכים מטבע שערי של ידנית טהלקלי בטבלה שורה הוספת     
 ואת )שקל( עיקרי מטבע המטבע, התאריך, את לבחור יש בטבלה  החדשה בשורה

 לתאריך. השער

 "תצוגה".  על שנקלטו יש ללחוץ להדפסת דוח לפקודות 

)תלוי בסוג החיפוש  מפתח/שם החשבוןיש לקלוט את  - הקמת חשבון חדש מתוך הפקודה 
ת מסך( בשדה חובה/זכות וללחוץ אנטר, במידה והחשבון אינו קיים יפתח המוגדר בהגדרו

 חלון להקמת החשבון. 
אפשרות נוספת היא  ללחוץ קליק ימני באמצעות העכבר על שדה חובה או על שדה זכות 

 ולבחור באפשרות "הקמת חשבון חדש". 
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 ון החובה והזכות:בחלקו התחתון של מסך קליטת הפקודות יוצגו סיכומים של חשב
 

 
 

 ניתן לעבור מחלק זה במסך אל מסכים נוספים :
 

 המסומן בכחול  מפתח החשבוןיש ללחוץ על  לתצוגת מסך ההתאמות של החשבון
 .)הסבר בנוגע להתאמות ראה בהמשך( 

 הסבר בנוגע לכרטסת "כרטיס חן חובה/זכות" יש ללחוץ על  לתצוגת כרטסת החשבון(
 (.30ראה בעמ' 

  להגדרות החשבון".יש ללחוץ על  מסך הגדרות החשבוןלתצוגת" 

 

 מנות
 מיועד לפתיחה, עדכון וסגירת מנות

 
 "מנות"  "פקודות"  "שוטף" תפריט

 
 כברירת מחדל תהיה קיימת מנה אחת במערכת.

 .הוספת מנה לקליטת פקודות יומן – "מנה חדשה" 
הרשימה המוצעת.במידה ולא ניתן לתת שם לכל מנה בשדה כותרת ולבחור בסוג מנה מתוך  

נבחרה כותרת ,המנה תקרא "מנה פתוחה" כל זמן שהיא פתוחה . במידה והמנה נסגרה היא 
 תקרא "מנה סגורה". 

   בשדה הסימון שנמצא בעמודת סגירה ולאחר מכן ללחוץ על Vיש לסמן  מנה לסגירת 

ה יש ללחוץ .  לפני שהמנה תיסגר ,תתקבל הודעת אזהרה. להמשך סגירה המנ שמירה 
 "אישור".

 לאחר סגירת המנה, יופיע תאריך סגירת המנה אוטומטית בעמודת תאריך בקטגורית              
 סגירה.             
 אין אפשרות לפתוח מנה שנסגרה. - הערה חשובה 

 
 

 :ניתן לצפות בסה"כ הפקודות במנה 

 .שדה חובה יציג את סך כל התנועות בחובה לאותה מנה 

 יציג את סך כל התנועות בזכות לאותה מנה. שדה זכות 

 .בחלק התחתון השמאלי של המסך יוצג הסה"כ עבור כל המנות המוצגות במסך 
 
 יש לפתוח את ה + מימין למס' המנה. בפקודות שמכילה המנה לצפייה 

 מאפשר לסמן ולמחוק מנה שעדיין לא נקלטו לה פקודות. -"מחיקת מנה"    
 חוק מנה המכילה פקודות.לא ניתן למ - הערה חשובה 
 במסך מנות ניתן לערוך/ לשנות את השדות הבאים: 

 /תאריך אסמכתא/ תעריך ערך/3/אסמכתא 2 /אסמכתא1 אסמכתא
 שדה פרטים
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 מנות העתקת

 ברמפלוס. ולקוח תיק ומכל שנה מכל מנות להעתקת מיועד

 מנות" "העתקת  "פקודות"  "שוטף" תפריט

 

 

 התאריך. למעט לחודש מחודש משתנה שאינה משכורת פקודות נתמ כגון מנות להעתיק ניתן

 למנה(. )סטורנו המנה כל ביטול לצורך מנה של העתקה היא נוספת אפשרות

 

 העתקה הגדרות

 המסך: של העליון בחלק להצגה והנתונים המנה חתך בהגדרות לבחור יש

 
 

"העתק פקודה",  תחילה יש לסמן מה להעתיק מהמנה המקורית לדוגמה: "העתק סכום", 
 "העתק חשבון זכות" וכך הלאה.

בשלב השני יש להגדיר ב "העתקת תאריך אסמכתא/ערך" את הקידום ב "יום", "חודש",  
"שנה". לדוגמה: אם ברצוני להעתיק מנת פקודות משכורת אני אבחר לקדם את תאריך 

 כך שאותה פקודה תופיע במנה החדשה עם תאריך מתאים.    1האסמכתא בחודש 

והמנה תוצג בחלק התחתון של  בסיום הגדרות ההעתקה יש ללחוץ על  
 "תצוגת פקודות לפני העתקה".המסך ב 
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 פעולות נוספות 

ניתן לבחור חשבון מצד החובה או הזכות ולהחליפו בחשבון אחר כך  – "שינוי חשבון מ.. ל.." 

      שהמנה תועתק בשינוי החשבון הנ"ל.  לביצוע השינוי יש ללחוץ על 

o  חשבון שנבחר מצד חובה אך קיים גם בצד הזכות יוחלף בכל אחד  - חשוב לציין
 מהצדדים במנה החדשה.

יש לבחור האם להעתיק את הנתונים למנה פתוחה קיימת או למנה חדשה  –"יבוא למנה"  
 שתפתח בעת ההעתקה.

לחיצה על לחצן זה תעביר את החשבונות שבזכות לחובה ואת  -  
 ובה לזכות.החשבונות שבח

 לחיצה על לחצן זה תיצור סטורנו לכל המנה )הסכומים יקבלו מינוס(. -  
 ניתן להסיר את הסימון בעמודת "בחר" מפקודות מסוימות במנה על מנת שלא יועתקו. 

 .לביצוע העתקת המנה יש ללחוץ על  

 .ליציאה ממסך זה ללא ביצוע העתקה יש ללחוץ על  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 תצוגה
 יומן. ופקודות למנות דוחות תלהפק מיועד

 "תצוגה"  "פקודות"  "שוטף" תפריט
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 לדוח סינונים הגדרת

 הנתונים יוצגו הסינון לאחר פקודה. וסוג תאריך פקודה, מנה, לפי הדוח לנתוני סינון לבצע ניתן

 בטבלה. שנבחרו

 כך: יראה 31.1.10 –01.01.11 התאריכים ובין 5 מס' פקודה עד 3 מס' מפקודה סינון למשל

 

 יותר או שורות 3 פקודה לכל בפקודות התנועות כל את יציג הדוח – מפורט" "דוח 

 . מורכבת( )פקודה
 אחת. בשורה ויתרה זכות חובה, שנקלטה, כפי הפקודה את יציג הדוח – מקוצר" "דוח 
 לכל סיכום שורת להציג ניתן מנה עד ממנה הוא הנבחר והסינון במידה – מנה" "סיכום 

 וח.בד מנה
 נפרד. בדף מנה כל והדפסת להצגה – חדש" בדף מנה "כל 
 היומן. בפקודות פרטים שדה להדפסת – פרטים" "הדפס 
 היומן. בפקודות שנקלט המטבע לפי יתרה להוספת  - מטבע" "הצג 

    על ללחוץ יש ההגדרות כל סימון לאחר 

 הדפסה. לפני הדוח להצגת -  

 . "דו"ח "הדפס   ללחוץ יש הדוח להדפסת 

 . על לחץ במייל הדוח לשליחת 

 ובחר  ל מימין הקטן החץ על לחץ אחרת בגרסה או  PDF -כ הדוח לשמירת 

 המתאימה. באפשרות

 

 

 

 מטבעות

 

 ושערים. מטבעות מהאינטרנט להוריד או לקלוט ניתן מטבעות במסך

 אל: לנווט יש מטבעות למסך

 42 מודבע הסבר ראה – "מטבעות"  "פקודות"  "שוטף" תפריט
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 מאזן בוחן

 בוחן מאזן

 מיועד להצגה והדפסה של מאזן בוחן לפי קודי מיון בחתכים שונים.

 בוחן": "מאזן  בוחן" "מאזן  "שוטף" תפריט

 . על ללחוץ יש בדוח האפשריים הסינונים להצגת
 

 

 .חשבון עד מחשבון בדוח להציג לבחור ניתן חשבונות, חתך לפי סינון -   

  .מיון קוד עד מיון מקוד בדוח להציג לבחור ניתן מיון, קודי חתך לפי סינון -  

 .תאריך עד מתאריך לבחור ניתן תאריכים, חתך לפי סינון -  

 בלבד. וזכות חובה ביתרות מוצג הדוח התוכנה, של המחדל ברירת - 

 להצגה בחודשים בחר  נבחרים חודשים לפי מפורט הדוח את להציג ניתן – "חודשים" 

 סינונים". "בצע על ולחץ 

 ולחץ  להצגה ברבעונים בחר  רבעונים לפי מפורט הדוח את להציג ניתן – "רבעונים" 

 .סינונים" "בצע על

 .0 יתרה בעלי חשבונות גם להציג ניתן  – אפס" יתרות "הצג 

 חשבונות. פרוט ללא בלבד מיון לקבוצות מרוכז הדוח את להציג ניתן – מרוכז" "דוח 

 הדוח. ביתרות להצגה זר מטבע בחירת מאפשר – "מטבע "הצג 

 במקרים )רק קשורים עסקים מספר לפי ממוין הדוח את להציג מאפשר – עסקים" "איחוד 

 העסק(. בפרטי מקושרים עסקים הוגדרו בהם

 הבוחן. במאזן לחשבונות וזכות בחובה תנועות גם להציג ניתן – וזכות" חובה "הצג 
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 הבוחן. במאזן הפתיחה יתרות את גם הציגל ניתן  - פתיחה" יתרת "הצג 

 הבוחן. במאזן קודמת שנה יתרות את להציג ניתן – קודמת" שנה "הצג 

 לביצוע כל בחירה יש ללחוץ על "בצע סינונים" משמאל. – חשוב לציין 

 הכרטסת. את תציג בדוח כרטיס יתרת על לחיצה 

 החשבון. פרטי את תציג בדוח חשבון מפתח על לחיצה 

 ללחוץ יש ההדפסה פעולת להמשך "הדפס",   על ללחוץ יש להדפסה חהדו להצגת 

 אלקטרוני בדואר הדוח את לשלוח ניתן כן כמו  הדוח. תצוגת מסך מתוך  "הדפס" על שוב

 .HTML כקובץ אותו לשמור או מצורף כקובץ

 . על ללחוץ יש הקודם למסך לחזרה 

 . על ללחוץ יש לאקסל הדוח ליצוא 

 . על ללחוץ יש והפסד רווח לדוח למעבר 

 

 למאזן פרוטים

 הביקורת עץ במבנה מאזן תצוגת

 למאזן": "פרוטים  בוחן" "מאזן  "שוטף" תפריט

 הקוד. סיפריית קידוד בשלב הגדרנו אותו הכספי הדוח וסדר מבנה באותו יוצג הבוחן מאזן

 .  לחצן על ללחוץ יש בדוח סינונים לביצוע
 

 
 

 .תאריך עד מתאריך לבחור ניתן אריכים,ת חתך לפי סינון    -   

  .מיון קוד עד מיון מקוד בדוח להציג לבחור ניתן מיון, קודי חתך לפי סינון -  
 .0 יתרה בעלי חשבונות גם להציג ניתן  – אפס" יתרות "הצג 

 במאזן. החשבונות של וזכות חובה יתרות הצגת  – וזכות" חובה "הצג 

 המאזן. ביתרות להצגה זר מטבע בחירת מאפשר  – מטבע" "הצג 
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 חשבון, = רמה לדוגמה: במאזן, יוצגו נתונים של רמת איזו לבחור ניתן -   

 חשבונות. בפרוט יוצג המאזן

 מלא. מאזן ומציג שנבחרו לסינונים מתייחס אינו  הכל" "הצג -     

 שנבחר. הסינונים פי על מאזן מציג נבחרים" "הצג  -   

 החשבון. כרטסת את תציג בדוח יתרה על לחיצה 

 החשבון. פרטי את תציג בדוח חשבון מפתח על לחיצה 

 במאזן. המוצגת רמה כל ליד הערה להוסיף ניתן  - הערה הוספת  

 יש ההדפסה פעולת "הדפס",להמשך   על ללחוץ יש למסך הבוחן מאזן להדפסת 

 טרוניאלק בדואר הדוח את לשלוח ניתן הדוח תצוגת מסך "הדפס".מתוך על שוב ללחוץ

 .HTML כקובץ אותו לשמור או מצורף כקובץ

 . על ללחוץ יש הקודם למסך לחזרה 

 

 והפסד רווח

 והפסד" רווח "דו"ח  בוחן" "מאזן  "שוטף" תפריט

 

 

 חשבון, = רמה לדוגמה: במאזן, יוצגו נתונים של רמת איזו לבחור ניתן - רמה" "הצג 

 חשבונות. בפרוט יוצג המאזן

 . להצגה בחודשים בחר  נבחרים חודשים לפי מפורט הדוח את להציג ניתן – "חודשים" 

 להצגה. ברבעונים בחר  רבעונים לפי מפורט הדוח את להציג ניתן – "רבעונים" 

 חשבונות או יומן פקודות בהם וששייכו פרויקטים המנהלות בחברות – פרויקטים" "הצג 

 יקט.פרו לפי בחתך והפסד הרווח את להציג ניתן לפרויקטים,

 תאריכים. לפי והפסד רווח בדוח הנתונים הצגת של בחירה – תאריך" עד "מתאריך 

 .0 יתרה בעלי חשבונות גם להציג ניתן  – אפס" יתרות "הצג 
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 המאזן. ביתרות להצגה זר מטבע בחירת מאפשר  – מטבע" "הצג 

 מותקוד שנתיים עד להציג ניתן קודמות לשנים תיקים וקיימים במידה – .." שנת "הצג 

 שנים. 3 בין השוואתי והפסד רווח דוח סה"כ

 . על ללחוץ יש שנבחרו הסינונים לפי הדוח להצגת 

,לשלוח כקובץ  HTMLהדוח יוצג על המסך, את הדוח ניתן לשמור כקובץ  -  
 מצורף במייל או להדפיסו.

 "חזרה". יש ללחוץ על  לחזרה למסך הקודם 

 יצוא של דוח רווח והפסד לאקסל. -  
 
 2010הצג שנת  הצג יתרות אפס  גמה לסינון נתונים : רמה = חשבון דו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liram.co.il/
http://www.liram.co.il/


 

 073-2454488פקס:  09-7624444טלפון:   4526823 כניסה ב' הוד השרון 14הבנים  לירם ר.ל. תוכנות פיננסיות בע"מ

www.liram.co.il 

 כל הזכויות שמורות ללירם תוכנות פיננסיות©

 דיווחים

 PCN874 דיווח – מע"מ

 

להצגת והדפסת דוח מע"מ יש לבחור בחודש המע"מ לדיווח ונתוני הפקודות  - "בחר חודש" 
 לדוח המע"מ יוצגו בטבלה.

 הדפסת טבלת הנתונים לדוח המע"מ. -  

 הדפסת הדוח החודשי )ניתן להדפיס את הדוח גם למנות פתוחות( -  

 הדפסת דוח מע"מ מרוכז לפי חודשים. -  

 הנעילה משייכת את התנועות המוצגות בטבלה לדיווח החודש הנבחר. -  

, הדוח מפרט את השגיאות לתיקון לפני יצירת PCN874הצגת דוח שגויים ל  -  
 הקובץ לשידור.

 לשידור . PCN874יצירת קובץ  -  

 יצוא של נתוני הטבלה לאקסל. -   

 מסמן בצבע אדום/ירוק את הרשומות השגויות בלבד בטבלה. -  

הצגת תשומות שהועברו משנה קודמת לאחד מחודשי השנה  -  
 חודשים. 6בטווח של 

, ניתן להציג את הדוח "עסקים מקושרים"בחברה שהוגדרו בפרטי העסק  -  
 רות.עבור כל החברות הקשו

 "בצע סינונים".לאחר בחירה באחת האפשרויות או יותר יש ללחוץ על  
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ניתן לדחות תשומות לחודש מאוחר יותר  – דחיית תשומות לחודשים הבאים/שנה הבאה 
 . "בצע סינונים"  "חודש המעמ"ע"י בחירת חודש המע"מ אליו ידחו התשומות בעמודת 

"בחירת  -רת הכותרות ולבחור בתפריט בלהצגת העמודה בטבלה יש ללחוץ קליק ימני בשו
 ."חודש המעמ". בחלונית שנפתחה יש להקליק על השדה שדות"

 
 

  PCN874 -הנחיות ל

 תקין יש לבצע את ההגדרות הבאות: PCN874לצורך הפקת קובץ 

 הגדרות סוגי חשבון/סוגי קוד מיון לכל החשבונות )ראה הסבר בעמ' (. 
 קוחות והספקים.הגדרת סוגי רשומה לכל חשבונות הל 
יש לקלוט פקודות יומן לחשבוניות עסקה או חשבוניות תשומה לפי סוגי פקודה או בפקודה  

 מורכבת .
 סגירת המנות הפתוחות לדיווח של אותו החודש. 
 נעילת חודש המע"מ. 

 

 הגדרת סוגי רשומה

וקודי  )ניתן להגדיר את סוגי הרשומה בכרטיסים גם ממסך חשבונותחשבונות  בתפריט ספרים 

 מיון(. 

  PCN874סוגי הרשומה מאפיינים את העסקאות השונות למע"מ לצורך הדיווח בקובץ ה 

 הגדרת סוגי רשומה יש לבצע בכל כרטיסי הלקוחות והספקים בחברה על פי הטבלה הר"מ:

 

חשבון 

 הנה"ח

 

סוג 

 רשומה

 סוג חשבון

 

-סוג רשומה        ל

874PCN 

 

 עוסק מורשה

 ת.ז / ח.פ. / ע.מ. עסקה רגילה -עסקאות  857ות, ט' לקוח S לקוח רגיל 

 999999999 ללקוח לא מזוהה -עסקאות  857לקוחות, ט'  L קופה רושמת

חשבונית 

 עצמית

M  'ת.ז / ח.פ. / ע.מ. חשבונית עצמית -עסקאות  857לקוחות, ט 

 999999999 יצוא -עסקאות  857לקוחות, ט'  Y רשומון יצוא

 ת.ז / ח.פ. / ע.מ. לקוח רש"פ -עסקאות  857וחות, ט' לק I לקוח מהרש"פ

ספקים לדיווח  T ספק רגיל

/ לא לדיווח 856

856 

"רגילה" מספק  -תשומה 

 ישראלי

 ת.ז / ח.פ. / ע.מ.

ספקים לדיווח  K קופה קטנה 

/ לא לדיווח 856

856 

 111111111 קופה קטנה -תשומה 
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חשבונית 

 עצמית

C  ספקים לדיווח

וח / לא לדיו856

856 

 ת.ז / ח.פ. / ע.מ. חשבונית עצמית -תשומות 

 

 לכל לקוח או ספק יש לקלוט את מספר העוסק / ת.ז./ ח.פ. בהתאמה לסוג הרשומה. 

 הנחיות רשות המיסים לגבי קליטת פקודות יומן:

ומעלה ₪  5000כל עסקה שסכומה לפני מע"מ  – Sעסקאות מול לקוח ישראלי רשומה  

 לקוח מזוהה. חובה לקלוט מול כרטיס

בעסקה מסוג זה ניתן לרכז את כלל העסקאות מקופה  – Lעסקאות קופה רושמת רשומה  

יש לקלוט מול כרטיס קופה רושמת או לקוחות ₪   5000רושמת שסכומם לפני מע"מ קטן מ 
 שונים.

ומעלה ₪  300כל חשבונית שסכום המע"מ שלה  – Tעסקאות מול ספק ישראלי רשומה  

 ספק מזוהה.חובה לקלוט מול 

ניתן ₪  300כל חשבונית שסכום המע"מ שלה קטן מ  – Kעסקאות קופה קטנה רשומה  

 לקלוט מול כרטיס קופה קטנה או ספקים שונים.
 

 קליטת פקודות יומן:
 

תנועות יומן של קופה קטנה רושמים במבנה של חשבונית רכש, בשדה  -קופה קטנה  

ומע"מ בודק שסך המע"מ של כל תשומה  אסמכתא תרשם כמות החשבוניות ברשומה  )היות

 ש"ח להוצאה(. 300לא היה מעל ל 

תנועות יומן של קופה רושמת רושמים במבנה של חשבונית מכירה, בשדה  - קופה רושמת 

אסמכתא תרשם סך כמות העסקאות בריכוז )היות ומע"מ בודק שסך כל עסקה לפני מע"מ לא 

 ש"ח לעסקה( 5000תעלה מעלל 

 

 כרטיסים נוספים: 3לקליטת חשבונית עצמית יש להקים  – חשבונית עצמית 

  ספק לדיווח/לא  -מוציא החשבונית העצמית < סוג חשבון  – ספק/לקוחכרטיס

 חשבונית עצמית. –לדיווח, סוג רשומה 

  הוצאות חשבונית עצמית.כרטיס  

 ללא סוג חשבון כלשהו.  - הכנסה מחשבונית עצמית כרטיס 

     

 דת יומן:פקו 3יש לקלוט     

 זכות חובה

 100%הכנסות חייבות       116%ספק         
 16%מע"מ עסקאות       

 100%הוצאות חשבונית עצמית      
 16%מע"מ תשומות                   

 116%ספק        

 100%ספק      100%הכנסה מחשבונית עצמית     

 

 הפקת קובץ לשידור

 ובץ לשידור יש לסגור את המנות הפתוחות לחודש הדיווח .על מנת להפיק ק -סגירת המנות  

במסך דוח מע"מ יש לבחור את חודש הדיווח ולבצע נעילת חודש לתנועות  -נעילת חודש  
 המוצגות בטבלה.
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 .דוח שגוייםלהצגת שגויים בקובץ ניתן ללחוץ על  -דוח שגויים  

. שגיאות מן רשומות שגויותס -לסימון הרשומות השגויות ניתן לסמן וי  ב -הצגת שגויים  
יש  ירוקחובה לתקן ולא ניתן לשדר קובץ, ושגיאות שיופיעו בסימון  אדוםשיופיעו בסימון 

 .PCN874לבדוק אך ניתן לשדר קובץ 

בחלון שנפתח יש לשמור את הקובץ  – לשידור הקובץ התקין יש ללחוץ על  
 לתיקייה שנבחרה. 

 PCN874ניתן להפיק איתן קובץ  –בצבע ירוק שנצבעו  -רשומות שגויותכאשר יש בקובץ 

 יעלו גם הרשומות השגויות שסומנו בירוק   PCN874בלחיצה על מקש יצוא לקובץ 

 תנתן התראה בלבד וניתן לחשב ולייצא את הקובץ או לתקנו -

/  https://www.misim.gov.il/emheshboniot2 לאחר שמירת הקובץ יש להיכנס לאתר  
 ידור.ולהעלות את הקובץ לש
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 יצוא

 או קובץ במבנה אחיד יש לנווט אל: Movein.datליצוא קובץ 

 "יצוא"  "הקמה" תפריט

 

 : המתאימה הגירסה ליד V ולסמן Movein.dat " " על ללחוץ יש Movein.dat קובץ ליצוא 

 חלונות חשבשבת עבור מקוצרת דוס,גרסה חשבשבת בעבור לדוגמא דוס קידוד גרסה 

 וכו'.

 

 

 

 

 

 

 היצוא: בקובץ לכלול תרצה אותן הפקודות את לסמן יש שנפתח במסך 

 
 

 מנה" ,"עד "ממנה" שדות באמצעות הרצויות ובפקודות במנות לבחור יש 

 אל לנווט יש שנפתח בחלון  " "בצע  סינונים" "בצע וללחוץ פקודה" ו"מפקודה","עד
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 הודעה תתקבל ובסופו יחל היצוא SAVE "  " וללחוץ היבוא קובץ ישמר בה המחיצה

 בהצלחה". הסתיים "יצוא

 כונן" "בחר שדה באמצעות היצוא קובץ לשמירת כונן לבחור יש אחיד במבנה קובץ ליצוא 

 יצוא " הודעה תתקבל היצוא בסיום  אחיד" במבנה לקובץ "יצוא על ללחוץ מכן ולאחר

 בהצלחה". הסתיים

 "שמירה".  ללחוץ יש לשמירה 

 "חזרה".  ללחוץ יש הקודם סךלמ לחזרה 
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 התאמות כרטסת

 לביצוע התאמות כרטסת יש לנווט אל:

 כרטסת" "התאמות  "התאמות"  "שוטף" תפריט

 קודמות משנים תנועות במטבע(והצג התאמה על הסבר ולהוסיף מסך )לשנות

 

 למסך מוצגת שלו שהכרטסת חשבוןה יצויין "חשבון" ,בשדה המסך של העליון בחלקו 

 רשימת מתוך ובחירה השדה על לחיצה ע"י ח"ן לבחור ניתן הח"ן. יתרת תוצג ומתחתיו

 הח"ן.

 בחובה. התנועות יוצגו המסך של הימני בצידו  

 בזכות. התנועות יוצגו המסך של השמאלי בצידו 
 
 ולתנועה בחובה "בחר"לתנועה בשדה V לסמן יש בחשבון ידניות התאמות לביצוע 

 החובה מרשימות ירדו שהותאמו התנועות  התאמה" "בצע  על וללחוץ בזכות

 והזכות.

 בשדה התנועות של המצטבר הסה"כ יופיע ובזכות בחובה תנועות בבחירת 

 . "מצטבר"
 ע"י "השלם על ללחוץ יש ההתאמה שסומנה ,לאחר פקודה ע"י התאמה להשלמת 

 פקודה.

 בצידו ההתאמה את לסמן  כרטיס" התאמות הצג"  על ללחוץ יש התאמה לביטול 

 ,התאמות 42 בעמ' מסך וצילום )דוגמאהתאמה" "איפוס  וללחוץ המסך של הימני

 אוטומטיות(.

 שלו. היתרה על ללחוץ יש המוצג החשבון לכרטסת למעבר 
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 F-ה את לשנות  המקלדת: באמצעות ההתאמות במסך לעבודה 

 על ללחוץ יש התאמה לביצוע F9. 

 ללחוץ יש המסך של הזכות לצד יסהלכנ .F1 

 ללחוץ יש במסך החובה לצד לכניסה F2. 

 שבמקלדת. בחיצים להשתמש יש התנועות רשימת על למעבר 

 רווח. מקש על ללחוץ יש להתאמה תנועה לסימון 

  

 אוטומטיות התאמות

 

 המסך: של העליון השמאלי ,בצידותנאים לבחור יש אוטומטית התאמה ביצוע לפני

 

 לפיהם הימים טווח את לציין יש תאריך לפי בהתאמה ובוחרים במידה "תאריך": שדה 

 בתאריך ₪ 100 של בזכות תנועה קיימת אם לא.לדוגמא או התאמה קיימת אם יקבע

 – ימים 10 נגדיר תאריך ובשדה 10.1.10 בתאריך ₪ 100 של בחובה ותנועה 1.1.10

 התאמה. תמצא לא ימים 5 יךתאר בשדה נגדיר אם אבל התנועות בין התאמה תמצא

 התווים מס' את לקבוע יש אסמכתא לפי אוטומטית להתאמה "אסמכתא": שדה 

 בזכות לתנועה 101010 אסמכתא יש אם להתאמה,לדוגמא שישמשו באסמכתא

 – תווים 4 נגדיר אסמכתא ובשדה סכום אותו על בחובה לתנועה 101025 ואסמכתא

 התאמה. תמצא לא – להתאמה וויםת 6 נגדיר התנועות.אם בין התאמה תמצא

 לאחד אחד תואמים להיות חייבים ,הפרטים פרטים שדה לפי בהתאמה "פרטים": שדה 

 בשתיהן מכיל פרטים שדה כאשר סכום אותו בעלות בחובה ותנועה בזכות תנועה ,למשל

 "כיבוד ובשניה "כיבוד" כתוב באחת אם אבל התאמה תמצא – "כיבוד" לדוגמא מלל אותו

  התאמה. תמצא לא דרכה"ה ליום

 "עיגול": אפשרויות 

 בדיוק. זהה להיות חייב ההתאמה סכום – עיגול" "אין 

 999.96 לדוגמא הוא והסכום מעלה,במידה כלפי עיגול בעצם – "רגיל "עיגול 

 התאמה. תמצא – 1000 יש ובחובה בזכות

 מטה. כלפי אג' עיגול עם התאמות יבצע  - מטה" כלפי "עיגול  

 אפשרויות נוספו ****

 מס' עם הודעה תציג המערכת  התאמות" "בצע  על ללחוץ יש ההתאמות לביצוע 

 שבוצעו. ההתאמות
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 כרטיס": התאמות "הצג  על ללחוץ יש שבוצעו בהתאמות לצפייה 

 

 לכן קודם שהוגדרו לתנאים בהתאם בכרטיס שבוצעו ההתאמות יוצגו המסך של הימני בצידו

  התאמות. בעבורם נמצאו שלא בחשבון ועותתנ יוצגו השמאלי ובצידו

 התאמה". "איפוס  וללחוץ העכבר באמצעות ההתאמה את לסמן יש התאמות לביטול 

 התאמות". "הדפס  ללחוץ יש התאמות רשימת להדפסת 

 "חזרה".  ללחוץ יש הקודם למסך לחזרה 
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 בנקים התאמות

 לביצוע התאמות בנקים יש לנווט אל:

 "התאמות  "התאמות"  טף""שו תפריט

בנקים"

 

 מוצגת שלו שהכרטסת החשבון יצויין "חשבון" ,בשדה המסך של העליון בחלקו 

 מתחתיו. תוצג הח"ן למסך,יתרת

 בכרטיס. התנועות יוצגו המסך של הימני בצידו 

 הבנק. תנועות יוצגו המסך של השמאלי בצידו 
 לקלוט או אותן לייבא יש אמותההת למסך הבנק חשבון של התנועות את להציג כדי 

 ידנית: אותן

 סוגי של תפריט שיציג בנק" דפי "יבוא  על ללחוץ יש בנק תנועות של ליבוא 

 לנווט יש שנפתח בחלון  הרצויה באפשרות לבחור יש  יבוא ואפשרויות הבנקים

 המערכת  "פתיחה" וללחוץ לסמנו או קליק דאבל עליו וללחוץ היבוא קובץ אל

 יבוא.ב תתחיל

 ידנית" "קליטה  על ללחוץ יש בנק תנועות של ידנית לקליטה  של העליון לצד 

 את ולמלא שורה" "הוסף על ללחוץ יש  לחצנים שלושה יתווספו הבנק תנועות מסך

 קליטה". "סיים  ללחוץ יש תנועות קליטת לסיום  התנועה פרטי

 שורה" "מחק  וללחוץ לסמנה יש תנועה למחיקת 
 לקלוט רוצים שלפניה התנועה את לסמן יש קיימת תנועה לפני תנועה להוספת 

 לפני". "הוסף  וללחוץ
 

 רשימת מתוך "בחר"לתנועה בשדה V לסמן יש בחשבון ידניות התאמות לביצוע 

 (F9 על )אוהתאמה" "בצע  על וללחוץ הבנק תנועות מתוך ולתנועה בכרטיס התנועות
 נועות.הת מרשימות ירדו שהותאמו התנועות 

 מצטבר" בשדה התנועות של המצטבר הסה"כ יופיע תנועות בבחירת" . 

 בצידו ההתאמה את לסמן  כרטיס" התאמות "הצג  על ללחוץ יש התאמה לביטול 

 ,התאמות 41-42 בעמ' מסך וצילום )דוגמאהתאמה" "איפוס  וללחוץ המסך של הימני

 אוטומטיות(.
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 ע"י "השלם על ללחוץ יש ההתאמה שסומנה ,לאחר פקודה ע"י התאמה להשלמת 

 פקודה.
 
 בהתאמות כמו אופן באותו מתבצעות בנק חשבון לתנועות אוטומטיות התאמות 

 (.41-42 בעמ' כך על לקרא ,ניתן כרטסת
 
 המקלדת: באמצעות ההתאמות במסך לעבודה 

 ללחוץ יש התאמה לביצוע F9. 

 ללחוץ יש מסךב בכרטיס תנועות לצד לכניסה F1 

 ללחוץ יש במסך הבנק נועותת לצד לכניסה F2. 

 שבמקלדת. בחיצים להשתמש יש התנועות רשימת על למעבר 

 רווח. מקש על ללחוץ יש להתאמה תנועה לסימון 

 
 ותרציפות אסמכתא

 להפקת דוח רציפות אסמכתאות יש לנווט אל :

 אסמכתאות" "רציפות  "ספרים"  "שוטף" תפריט

 

 

אמצעות שדה "חשבון" שיציג את רשימת החשבונות בדוח ב לבחור חשבונות לתצוגהיש  

 כפי שניתן לראות בצילום הבא:לפי שם ומפתח 
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 ברשומת הח"ן, בעמודה השמאלית  . V  יש לסמן לבחירת ח"ן 

 החיפוש לפי שם או מפתח. באמצעות שורת לחפש ח"ןניתן  

תאריך וקליטת  בשדה Vע"י סימון  ניתן להוסיף לסינון המסך סינון לפי תאריכי אסמכתאות 
 יש ללחוץ על "בצע סינונים". הרצויים סינוניםהלאחר שנבחרו  . בשדותנתונים 

"הדפס" בחלק העליון של  על  יש ללחוץ נתוני רציפות האסמכתאות להדפסת דוח 
 המסך.

"הדפס" שנמצא בחלקו האמצעי של  על  יש ללחוץ ות אסמכתאותכפיללהדפסת דוח  
 המסך.
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 למאזן פרוטים

 ,דים לפי קידודתיקים עליהם עובבמסך זה ניתן להדפיס דוח מאזן בוחן,ל

 להפקת דוח מאזן בוחן יש לנווט אל:

 למאזן": "פרוטים  "ריכוז"  "שוטף" תפריט

 

 

 הקוד. סיפריית קידוד בשלב הגדרנו אותו הכספי הדוח וסדר מבנה באותו יוצג הבוחן מאזן

 :הבא הסינונים תפריט את שיפתח  סינון" "הצג אייקון על ץללחו יש בדוח סינונים לביצוע
 

 
 

 לעבודה. טווח ולבחור המבוקש הסעיף את V ב לסמן יש סינון לבחירת 
 
 בשדה V סימון ע"י שנקלטו והערות אפס,זכות/חובה יתרות להציג אם לבחור ניתן 

 המבוקש.

 הנחוצה ברמה ולבחור  "ה:מבנרמה "הצג  על ללחוץ יש שונות ברמות בדוח לצפייה 

 פקודות. או ,חשבון ,פרוט ,סעיף מבנה : המוצע התפריט מתוך הדוח לתצוגת

 אותה. מרכיביםה החשבונות עם כרטסת תציג בדוח יתרה על לחיצה 
 

 החשבון. פרטי את תציג בדוח ח"ן מפתח על לחיצה 

 סעיף כלל משמאל שנמצא  על לחיצה ע"י בדוח מוצגת רמה לכל הערה להוסיף ניתן 

 בדוח.
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 יש ההדפסה פעולת "הדפס",להמשך   על ללחוץ יש למסך הבוחן מאזן להדפסת 

 אלקטרוני בדואר הדוח את לשלוח ניתן הדוח תצוגת מסך "הדפס".מתוך על שוב ללחוץ

 .HTML כקובץ אותו לשמור או מצורף כקובץ

 . על ללחוץ יש הקודם למסך לחזרה 
 

 

 
 דוח מע"מ

 נווט אל:להפקת דוח מע"מ יש ל

 מע"מ" "דוח  "דוחות" תפריט

 במסך( לינקים ןעל קליטה על הסבר ולהוסיף – מסך )לשנות

 

בשדה "בחר חודש".החודשים שיוצגו יש לבחור חודש  874לפני הפקת דוח מע"מ או קובץ  

 בעבר והם כבר ננעלו. 874או קובץ באדום הם חודשים שהופק להם דוח מע"מ 

  במידה ויש מנה וודא שהמנות עליהן מדווחים סגורותיש ל 874קובץ לפני הפקת,
 פתוחה תתקבל על כך הודעה.

 חודש  "נעילת חודש" ע"י לחיצה על  לפני הפקת הקובץ יש לנעול את החודש,
 שננעל יופיע באדום ברשימת החודשים.

 הדיווח צריך לכלול גם מע"מ של חברות הבת,לכן  במידה והעסק הוגדר כעסק אב,
 דה "איחוד עסקים".בש Vיש לסמן 

 דוח שגויים". באמצעות לחיצה על  ניתן להציג דוח שגויים לפני הפקת הדוח" 

במידה והוגדר נתיב לשמירת  "יצוא לקובץ"  יש ללחוץ על  PCN 874 קובץלהפקת  
שדה "מחיצת עסקים" המערכת תיצור את הקובץ ישירות   "הגדרות מערכתמסך "קבצים ב

יש לנווט למחיצה בה ישמר  בוחלון בו לא הוגדר נתיב כזה יתקבל  למחיצה שהוגדרה,במקרה
)ניתן בסיום הפקת הקובץ תתקבל הודעה "קובץ נוצר בהצלחה". " שמור הקובץ וללחוץ "

 ( 63 לקרא בהרחבה על הנושא בעמ'

 "הדפס". יש ללחוץ על  להפקת דוח מע"מ 

  יש לסמן  דוח תקופתילהפקתV ."בשדה "תקופתי 
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 "דוח מתקן"  יש לבחור בחודש הנעול ולאחר מכן ללחוץ על   מתקן להפקת דוח 
 יתאפשריש לאשר ולאחר מכן  תתקבל הודעה "האם ברצונך לפתוח את החודש?" 

 לאותו החודש מחדש. 874להדפיס את הדוח המע"מ או להפיק קובץ 

 את הדוח שהודפס למסך "הדפס טבלה" במסך יש ללחוץ על  להדפסת נתוני הטבלה 
 .ו,לשלוח כקובץ מצורף במייל או להדפיס HTMLניתן לשמור כקובץ 

 "חזרה". יש ללחוץ  לחזרה למסך הקודם 

 

 

 

 856דוח 

 יש לנווט אל: 856להפקת דוח 

 " "856 "דוחות" תפריט

 856 דוח הגדרות

 

"הפקת  יש למלא פרטים בשדות ולאחר מכן יש ללחוץ על  לשידור 856להפקת קובץ  

 SAVE " ון שנפתח יש לבחור מחיצה בה ישמר קובץ השידור וללחוץ "בחל קובץ" 

 בסיום הפקת הקובץ ,תתקבל על כך הודעה.

"הדפס דוח", את הדוח שהודפס למסך ניתן  יש ללחוץ על  להדפסת דוח לא לשידור 
 ,לשלוח כקובץ מצורף במייל או להדפיסו. HTMLלשמור כקובץ 
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 תשלומי ספק

 

על ניכוי מס הכנסה מתשלומים החייבים בניכוי במקור,יש לעבור ללשונית השניה  להפקת אישור

 תשלומי ספק: – 856במסך 

 

 . יש לבחור בספק 

 נתוני התשלומים של הספק יוצגו בטבלה,בחלקו התחתון של המסך. 

 יש ללחוץ על  להדפסת אישור על ניכוי מס הכנסה מתשלומים החייבים בניכוי במקור 

 "."אישור לספק

  ניתן לשמור כקובץ האישור אתHTML .לשלוח כקובץ מצורף במייל או להדפיסו, 

 "הדפס טבלה". יש ללחוץ על  להדפסת נתוני הטבלה 

  את הטבלה שהודפסה למסך ניתן לשמור כקובץHTML  לשלוח כקובץ מצורף,
 במייל או להדפיסה.
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 דוח ספקים

 דוח ספקים: – 856במסך  רביעיתהלהדפסת דוח ספקים יש יש לעבור ללשונית 

 

 ח"ן של ספק עד מפתח ח"ן של ספק יש לבחור ממפתח 

 לפי מס' ספק או לפי שם ספק. – יש לבחור סוג מיון 

 HTML,את הדוח ניתן לשמור כקובץ "הדפס דוח ספקים" יש ללחוץ  להדפסת הדוח 
 ,לשלוח כקובץ מצורף במייל או להדפיסו.

 
 

 

 דוח ניכוי במקור

 
 ניכוי במקור: – 856ניכוי במקור יש לעבור ללשונית החמישית במסך  להפקת

 

 
 

 באמצעות השדות "מתאריך ,"עד תאריך". יש לבחור בתאריכים 

,לשלוח  HTML, את הדוח ניתן לשמור כקובץ "הדפס דוח" יש ללחוץ  להפקת הדוח 
 כקובץ מצורף במייל או להדפיסו.
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 1000מערכת 

 
ים שבעבורם אנו רוצים לקבל מידע יכיל פרטי ספקשקובץ  יצא או ליבאלניתן  1000 באמצעות מערכת

 .נוגע לניכוי מס במקורב
 

 
 

בחלון שנפתח יש לבחור מחיצה בה ישמר  "יצוא"  יש ללחוץ על ליצוא פרטי ספקים  

 בסיום הפקת הקובץ ,תתקבל על כך הודעה. SAVE " הקובץוללחוץ "

בחלון שנפתח יש לנווט אל  "יבוא קובץ תקינים"  ללחוץ על יש  קובץ תקיניםליבוא  

המערכת תבצע יבוא  דאבל קליק על הקובץ או סימונו ולחיצה על "פתיחה"  קובץ היבוא 

 ובסופו תודיע על סיומו.

בחלון שנפתח יש לבחור מחיצה  " יבוא קובץ שגויים" יש ללחוץ על ליבוא קובץ שגויים 

 בסיום הפקת הקובץ ,תתקבל על כך הודעה. SAVE " ץ "וללחו בה ישמר הקובץ
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 דוח מקדמות

 להפקת דוח מקדמות יש לנווט אל:

 מקדמות" "דוח  "דוחות" תפריט

 

 מתוך רשימת החודשים בשדה "חודש". יש לבחור חודש 

"הדפס",מתוך התצוגה המקדימה ניתן לשלוח את  למסך יש ללחוץ  להדפסת הדוח 

 או להדפיס אותו. HTMLקובץ מצורף במייל,לשמור אותו כקובץ הדוח כ

 "חזרה". יש ללחוץ  לחזרה למסך הקודם 
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 גיבוי/שחזור

 לגיבוי או שחזור עסקים יש לנווט אל:

 "גיבוי/שחזר"  "ניהול" תפריט

 

 לשמות מימין "בחר בעמודת V לסמן  עסקים" חבילת "גיבוי לסמן יש גיבוי לביצוע 

 "OK" וללחוץ הגיבוי לשמירת מחיצה חורבל יש שנפתח בחלון  "בצע" וללחוץ עסקיםה
 בהצלחה". בוצע "גיבוי הודעה תתקבל הגיבוי בסיום 
 
 אל לנווט יש שנפתח בחלון  עסקים" חבילת "שחזור לסמן יש עסקים חבילת לשחזור 

 העסקים רשימת את תציג התוכנה  עליו קליק דאבל  לשחזר שברצונך הגיבוי קובץ

 "בצע"  בהצלחה". בוצע שחזור " הודעה תתקבל השחזור בסיום 

 הכל". "בחר  ללחוץ יש ברשימה העסקים כל לבחירת 

 הכל". "בטל  ללחוץ יש ברשימה העסקים כל בחירת לביטול 
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