
                                                       

 

 

 33 סהירג – 7102 אוקטוברעדכון תוכנת רמפלוס 

 ,לקוחות נכבדים

 .רמפלוסרסה לתוכנת יחברת לירם שמחה לבשר על עדכון ג

                                        בהמשך מסמך זה מפורטים , אנו משקיעים מאמצים רבים לשיפור וייעול התוכנות למען לקוחותינו

 .support@liram.com להצעות ייעול ניתן לפנות אלינו במייל. החידושים והשינויים הכלולים בעדכון

 .את ההוראות לפני ביצוע העדכון בעיוןאנא קרא 

 ?רסהימה חדש בג

 כללי

 ממשק משתמש ותצוגה חדשה 

  הקמת לשוניות לגישה מהירהאפשרות 

  תפריט לעסק"התאמה אישית של מסך" 

 תיקונים ושיפורים כלליים 

  בין לקוח למייצג בשירותי ענן  סביבת עבודה אחת 

 רמפלוס להנהלת חשבונות כפולה

 מ"שינויים ושיפורים במסך דיווח מע 

 שינויים בהשלמה על ידי פקודה במסכי התאמות 

  שיפורים בייבוא קובץ פקודות(movein.dat ) 

 להנהלת חשבונות חד צידיתרמפלוס 

 מ"שינויים ושיפורים במסך דיווח מע 

 קים'מודול הדפסת צ

 ק'הגדרת סוג פקודה לפקודת יומן שנוצרת מהדפסת צ 

 רמפלוס להפקת מסמכים

 יצירת מסמכים אוטומטיים לאחר ייצוא למסב אפשרות 

 !שימו לב

 לבצע גיבוי לכל המחיצה בה מותקנת התוכנה חובהבצוע העדכון  לפני*

 .יש לוודא שהתוכנה סגורה בכל העמדות ברשת בזמן ביצוע העדכון* 
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 ממשק משתמש ותצוגה חדשה

 

 בתצורה חדשה  בוצע עיצוב מחדש של הכפתורים. בוצע שינוי גורף בתצוגת המסך של תוכנת רמפלוס

 . ה לכלל מסכי התוכנהואחיד

 

  אפשרות למעבר מהיר בין מסכים פתוחים בתצורת לשוניותנוספה . 

 

  בלחיצה על המאפשר גישה לאפשרויות הזמינות , "אפשרויות"במרבית מסכי התוכנה נוסף כפתור

 . תור הימני של העכבר לאחר בחירת רשומה במסךהכפ

 

 ונוסף תפריט תמיכה המאפשר גישה לאפשרויות פניה , תפריט ניהול הועבר למיקום נפרד במסך

ור של התוכנה המציג מידע על החיב" אודות"ה במסך יוכן צפי, אט'צ, תמיכה במייל)לתמיכה של לירם 

 (ומספר הלקוח בלירם

 

 

  



                                                       

 

 

 

 לשוניות לגישה מהירהאפשרות הקמת 

 

, שייפתחו עם פתיחת התוכנה, לשוניות לגישה מהירה, נוספה האפשרות להגדיר ברמת המשתמש בתוכנה

 .לשימושים הנפוצים ביותר

 

במסך שנפתח נוכל להוסיף ". עריכת לשוניות"נבחר בתפריט לשוניות באפשרות , כדי להוסיף לשונית חדשה

ולאחר מכן לבחור לאיזה מסך תעביר אותנו , ת ואת התיאור של הלשוניתלקבוע את שם הלשוני, לשונית חדשה

כדי . ונוסיף שם ותיאור ללשונית, "חדש"כדי לפתוח לשונית חדשה נלחץ על כפתור . הלחיצה על הלשונית

לקבוע לאיזה מסך תעביר אותנו הלשונית נבחר את המסך בחלקו השמאלי של החלון ונעביר אותו עם החץ 

 . לימין

  .הכניסה הבאה לתוכנה תיפתח אוטומטית לשונית נוספת לפי ההגדרה ונוכל לגשת אליה בלחיצה בעת

 

 

  



                                                       

 

 

 

 

 התאמה אישית של מסך תפריט לעסק

 

 . נוספה האפשרות להוסיף ולהסיר כפתורים מתוך רשימת הכפתורים הפעילה, במסך תפריט לעסק

 . אפשר להגדיר את הכפתורים הרצויים לשימוש במסך זה, הסר כפתור/ובחירה בהוסף, +בלחיצה על כפתור ה

 

 
 

 

 רמפלוס להנהלת חשבונות כפולה

 

 מ"שינויים ושיפורים במסך דיווח מע

 

 כפתור ייצוא לדיווח מפורט  –מ "במסך דוח מע(pcn874 )הועבר לכפתור נפרד במסך . 

 

  דיווח החשבוניות הועברה לכפתור נפרדהגישה לסימולטור 

 

 
 

 מ לא תואם למוגדר בחוק"נוספה התייחסות בטבלת החשבוניות לחשבוניות הכנסה בעלות אחוז מע .

תסומן ישירות העמודה הרלוונטית בצבע , מ בה אינו תקין"כאשר ישנה חשבונית הכנסה שאחוז המע

 .אדום

 

 

  



                                                       

 

 

 

 

 יש לאשר את כל החריגות לפני אפשור . נוספה התייחסות במסך נפרד לחריגות, בעת נעילת חודש

וקיימות , קיימים חודשים קודמים לא נעולים, קיימות פקודות זמניות: החריגות הקיימות. נעילת חודש

 . מ לא תקין"חשבוניות עם אחוז מע

  

 
 

 שינויים בהשלמה על ידי פקודה במסכי התאמות

 

 ולוחצים , כאשר מסמנים תנועות שאינן מתאימות לחלוטין, או התאמות בנק, במסך התאמות כרטסת

נוספה האפשרות לבחור את , מלבד האפשרות להגדיר סוג פקודה לפקודה, "השלם על ידי פקודה"

 . החשבונות הפתוחים המוגדרים בסוג הפקודה

 (movein.dat)שינויים בייבוא קובץ פקודות 

  קובץ פקודות יומן מתוכנה חיצונית בעת ייבוא( קובץMovein.dat ) הוספה האפשרות לבחור האם

 .המופיעה בקובץ 2או לפי אסמכתא  1לפי אסמכתא , לבצע איחוד פקודות עם אסמכתא זהה

 

 

  



                                                       

 

 

 

 קים'מודול הדפסת צ

 ק'קים נוספה האפשרות להגדיר סוג פקודה לפקודת היומן שתיוצר בעת הדפסת הצ'במודול הדפסת צ .

שימשיך , ולא מגדירה את אופן החישוב, חשוב לציין כי הגדרת סוג פקודה זו הינה אינפורמטיבית בלבד

 . להתבצע לפי ההגדרות של אחוז הניכוי בפרטי הספק

 

 רמפלוס להפקת מסמכים

 ב"מסמכים על בסיס ייצוא למס אפשרות הפקת

 הוספה האפשרות לייצר , (מערכת סליקה בנקאית)ב "עבור לקוחות שעובדים עם אפשרות ייצוא למס

 . חשבונית מס קבלה באופן אוטומטי עבור הלקוחות שחוייבו

 

ונסמן את , ניכנס לתפריט מסמכים לאפשרות חיובים אוטומטיים –כדי לבצע את הפקת המסמך 

במסך יופיעו כל המסמכים בגינם בוצע חיוב ". פקת מסמכים על בסיס ייצוא למסבה"האפשרות 

 .ונוכל לייצר עבורם מסמך אוטומטי של חשבונית מס קבלה, באמצעות מסב

 

 

 ג ללקוחצבין מיי סביבת עבודה אחת

 תמסמכים בענן וליהנו יכולים לחבר את הלקוחות שלהם למערכת רמפלוס ,מייצגים העובדים עם מערכת רמפלוס

 .               אצל המייצג כפקודת יומן מידיתחשבונית שתופק אצל הלקוח תופיע .  סביבת עבודה אחתיתרונות בולטים של מ

  בזמן אמתבמערכת אצלך נתוני הלקוח מתעדכנים 

  במשלוח ניירת או העברת ממשקיםאין צורך 

  לבצע הקלדות מיותרות  אין צורך 

 לבדוק ולפקח על פעולות הלקוח שיפור ביכולת 

  יודע להעריך שחסכון בזמן שווה כסף( יועץ מס/ח"רו)מי כמוך מייצג. 

 marketing@liram.comאו במייל  2572277-10  קת מכירות אצלנו בטלפון   לפרטים נוספים פנה למחל
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  ארכיון דיגיטלי 

מלא לתיוק מסמכים בצורה מערכת הנותנת פתרון , "ארכיון דיגיטלי"השיקה לפני מספר חודשים את תוכנת  לירם

לקראת יציאת הנדרשות ההגדרות  למערכת את וספנו והמול נציבות מס הכנסה כבר  אנו מצדנו נערכנו . דיגיטלית

 .ת מלאה כולל כל הצרופות ללא צורך בניירתשיאפשרו ויחייבו שידור הדוחות בצורה מקוונ,   "דוח ללא נייר"תקנות 

וגם תעשה לכם סדר בשיטת התיוק , נכונה שלכם בזמן תאפשר לכם להיות מוכנים לדרך הדיווח החדשההערכות 

                                                                                                                                .ואיחזור המסמכים בארגון

 yifata@liram.com  לפרטים נוספים ניתן לפנות ליפעת במייל

  

 שתוף פעולה עם תוכנת השכר מיכפל 

במסגרת שיתוף הפעולה יבנו ממשקי עבודה נוחים בין . אנו שמחים להודיע על שיתוף פעולה עם חברת השכר מיכפל

כמו כן לקוחות לירם יוכלו ליהנות מהטבה ייחודית . תוכנת השכר מיכפל לבין מערכת הנהלת החשבונות רמפלוס

  ."מיכפל"ובלעדית ברכישת זכות השימוש בתוכנת 

    yifata@liram.com או במייל   2572277-10:  למימוש ההטבה התקשר לטל

 

 תודה שבחרתם לירם

 !!צוות לירם מאחל לכם המשך עבודה נעימה
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