
                                                     
   

 

 

 

 36גירסה  – 2018דצמבר עדכון תוכנת רמפלוס 

 

 /http://liram.co.il  "כניסת לקוחות"העדכון מחכה לכם באתר לירם דרך   

 בהמשך מסמך זה מפורטים החידושים והשינויים הכלולים בעדכון. 

 את ההוראות לפני ביצוע העדכון. בעיוןאנא קרא 

 

 לקוחות ענן 

כל עדכון, שיפור או . לקוחות העובדים בענן נהנים מיתרונות בולטים, אין צורך לבצע עדכון

מתעדכן אצלם באופן אוטומטי  וכמובן הם יכולים לעבוד על  -תוספת המתבצע במערכת

  .המערכת מכל מחשב, מכל מקום ובכל זמן

 

 ממשיכים לעבוד ברצף במעבר משנה לשנה לקוחות רמפלוס - פתיחת שנה

, , יש לסמן את העסק הרצוי 2019לעבור בעסק מסוים לשנת   על מנת  – רמפלוס הנה"ח

 , יפתח תיק לשנה החדשה ואפשר להמשיך לעבוד 2019לבחור שנת 

 לחץ כאן להסבר מפורט. 

בעיקרון המעבר משנה לשנה הוא אוטומטי. השנה  הוספנו את  – רמפלוס מסמכים

האפשרות  להמשיך לקלוט מסמכים לשנים קודמות  במקביל לקליטה השוטפת בשנה 

 החדשה

 להסבר מפורטלחץ כאן   

 

 !לב שימו

 התוכנה מותקנת בה המחיצה לכל גיבוי לבצע חובה העדכון בצוע לפני*

 .העדכון ביצוע בזמן ברשת העמדות בכל סגורה שהתוכנה לוודא יש *

 

http://liram.co.il/
http://liram.co.il/
http://liram.co.il/
http://liram.co.il/wp-content/uploads/2018/12/פתיחת-שנת-2019-ברמפלוס-הנהלת-חשבונות.pdf
http://liram.co.il/wp-content/uploads/2018/12/פתיחת-שנת-2019-ברמפלוס-הנהלת-חשבונות.pdf
http://liram.co.il/wp-content/uploads/2018/12/פתיחת-שנת-2019-ברמפלוס-מסמכים.pdf


                                                     
   

 

 

 ??   2018דצמבר  בגרסתאז מה חדש 

 שיפורים במערכת

הגרסה  מכילה עדכונים ושיפורים על בסיס בקשות  והערות שאנו מקבלים בשיח היומיומי 

עם לקוחותינו . תיקונים ושיפורים אלו מבוצעים על מנת  שתהליכי העבודה יהיו נוחים 

 . ואינטואיטיביים עבורכם

 support@liram.com:  פנו  אלינו במייל –עוד נשמח לשמוע 

 smsמשלוח הודעות 

 smsהוספנו את האפשרות לשלוח הודעות , מכתבים מובנים מתוך המערכת בהודעת 

ימשכו באופן נתוני החוב  , יתרות חובמשלוח של הלקוחות שלכם. )לדוגמה  לסלולריישירות 

 ( smsמהמערכת וישלחו בהודעת  אוטומטי 

 marketing@liram.comבמייל :   פנו אלינו –   לקוחות המעוניינים להשתמש ביכולת הזו

 ניכוי מס מתשלומים בעד מטבעות וירטואליים- 856טופס 

ניכוי מס מתשלומים בעד מטבעות  – 16נוסף סוג ניכוי חדש :   ,2018החל משנת 
 וירטואליים

 מודול נסיעות עסקיות לחו"ל

 לקוחות רמניהול שעובדים.  מרמניהול החדשה מודול נסיעות עסקיות לחו"ל  הוא  היום חלק

כבר היום מעבודה עם  ליהנותיכולים ,  רמפלוס עם המערכת הישנה וגם עובדים עםדיין ע

  . הממשק

 support@liram.com או פנה לשירות הלקוחות   לחץ כאן -להוראות התחברות לממשק 

 עדכונים בארכיון הדיגיטלי -  המשרד הדיגיטלי 

מערכת לניהול משרד הכוללת כלי עבודה לניהול לקוחות ולניהול כל המסמכים במשרד 

ועובדים  רמפלוס הכוללת שלביעילות ובחוכמה, כלי העבודה הם חלק מהפלטפורמה 

. לקוחות שעובדים עם  הארכיון הדיגיטלי יכולים ליהנות שאר המערכות בסנכרון מלא עם

מהיום מיתר כלי העבודה של ניהול המשרד : נהול אורכות, ניהול תשלומים, מכתבים 

  ללקוחות,

mailto:marketing@liram.com
http://liram.co.il/wp-content/uploads/2018/12/הוספת-דוחות-נסיעות-לחול.pdf
http://liram.co.il/wp-content/uploads/2018/12/הוספת-דוחות-נסיעות-לחול.pdf
http://liram.co.il/wp-content/uploads/2018/12/הוספת-דוחות-נסיעות-לחול.pdf
mailto:support@liram.com


                                                     
   

 

 

 

עידן חדש –ארכיון דיגיטלי    

יחסוך לך זמן יקר וכסף וגם יכין  למצוא אותם בקליק,הכלי שיעשה לך סדר במסמכים ויאפשר לך 

" )לפי דרישות מס הכנסה( דוח ללא נייר" –אותך לעידן   

בפחות מאמץ –מכתבים ללקוחות   
 

פיצ'ר אוטומטי למשלוח מכתבים זהים ללקוחות ישירות מתוך המערכת ובמועדים שנקבעו 
משתנים. פשוט וחכםכאשר רק הפרטים הרלוונטיים לכל לקוח  ,מראש . 

 
בממשק שליטה חכם –ניהול תשלומים   

 
ממשק חכם לניהול ומעקב אחרי העברת החומר החודשי מלקוחות, ומעקב תשלומים למוסדות  

  השונים. איחורים בתשלום ? לקוחות שנשכחו ?  לא אצלנו
  

תקשורת ישירה –שליחת הודעות   
 

.ושלח לו הודעה ישירות מהמערכת הסלולריעזוב את  -רוצה להעביר הודעת סמס ללקוח    
.לבחירתך הודעה מובנית ניתנת לשינוי, או שפשוט תכתוב מה שבא לך  

 
לשלוט בזמן –ניהול אורכות   

 
    ממשק אינטואיטיבי, גרפי וקליל לתפעול, המאפשר ניהול ומעקב של אורכות הגשת הדוחות 

תוך עדכון ישיר של רשימת הנישומים מתוכנת רמניהוללמס הכנסה,   

 

 

 



                                                     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמניהול החדשה 

 והיאהרבה עבודה, מחקר והמון שיחות עם לקוחותינו, רמניהול הצטרפה למערכת רמפלוס  חריא

 בהרמוניה עם שאר התוכנות מבית לירם., שעובדת היום חלק מהפלטפורמה הכוללת

המערכת של רמניהול החדשה זמינה כבר בגירסת ניהול רכוש קבוע, הדוחות השנתיים יצטרפו 

ור למערכת החדשה מוזמנים להתקשר למחלקת המכירות בקרוב. לקוחות המעוניינים לעב

  marketing@liram.comאו במייל  097624455בלירם בטל. 

 ממשק גמיש וחכם עם יכולת התאמה אישית •

 תהליכי עבודה אוטומטיים שמייעלים וחוסכים זמן  •

 בסיס נתונים אחד עם מערכות לירם האחרות •

 כלי עבודה חדשים ומדליקים. •

 : ראשונים סרטונים שני לכם הכנו החדשות מהיכולות להתרשם מנת על

 הצצה ראשונה לרמניהול החדשה  לכניסה לסרטון הראשון : 

 הפיצ'רים שיעשו לכם חיים קלים בעבודה עם רמניהול     לכניסה לסרטון השני : 

 

 מאחלים לכם המשך עבודה נעימה

 ירםצוות ל

mailto:marketing@liram.com
https://youtu.be/kAqV4orcYlI
https://youtu.be/nj4FYsWr27Q

