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 קופת המחאות ומזומנים

 

 תוכן עיניינים
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 ומזומנים קופת המחאות

אנו יכולים לנהל את כל ההפקדות של השיקים והמזומים אשר נקלטו 

 במערכת. 

 נלחץ על התפריט של חשבוניות ומסמכים < קופת המחאות ומזומנים

 

ת ומזומנים, שם נילחץ על המערכת תעביר אותנו למסך של קופת המחאו

 "חיפוש"

 

 

לחיצה על חיפוש תפתח לנו את הפרמטרים של החיפוש שם נכניס את 

". תאריך ערךאו המזומן שברצוננו להפקיד בשדה ה"\תאריכי השיקים ו
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או השיקים אשר מועד \לדוגמא, אם נירצה להפקיד את כל המזומן ו

 .30/09/2015עד  01/09/2015פרעונם הוא ספטמבר אז נזין בתאריכים 

" את הערך "טרם הופקד" על -בנוסף מומלץ לבחור בשדה של "הופקד ל

 מנת שהמערכת תחזיר לנו תוצאות שטרם הופקדו.

 נלחץ על חיפוש

 

 2015לחיצה על חיפוש תחזיר לנו את כל השיקים והמזומנים של ספטמבר 

 שטרם הופקדו

ניתן לסמן את כל לדוגמא בצילום מסך הבא ניתן לראות את התוצאות, 

התוצאות ע"י סימון הריבוע בחלק העליון של הכותרת או ניתן לסמן כל 

אחד באופן אינדיבידואלי בליחצה על הריבוע בשורה הרלוונטית בהתאם 

לשורות שנירצה להפקיד. לסיום נילחץ על הקישור: "רשום הפקדה 

 לשורות מסומנות"
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טנה בה נזין את פרטי לאחר לחיצה על הקישור תיפתח לנו חלונית ק

 ההפקדה.

נבחר לאן אנו מפקידים, את תאריך ההפקדה, את מספר האסמכתא של 

 ההפקדה, הערות אם יש לנו בנושא ולסיום נלחץ על "אשר"
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לאחר לחיצה על אישור, תיפתח לנו חלונית נוספת אשר תשאל אותנו אם 

דת מעטפת אנו רוצים להדפיס את טופס ההפקדה. ניתן לצרף זאת גם להפק

 שרות. 

 

 אם נלחץ "מסכים" נקבל טופס הפקדה שאותו ניתן להדפיס
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 המסך הראשישיטה נוספת להגיע לעמוד ההפקדות הוא דרך 

 ימים הקרובים 14-ש'קים דחויים ב: תחת הכותרת

לחיצה על ה + בקטגוריה זו תציג לנו את כל השיקים שאנו צריכים 

 יום הקרובים.  14-לבצע עבורם הפקדה ב

 

ניתן ללחוץ על הקישור "רשום הפקדת ש'ק" ואז המערכת תעביר אותנו 

לדף ההפקדות שם תציג לנו את כל השיקים והמזומנים שטרם הופקדו 

 מסודרים לפי תאריכים מהישן לחדש.
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 דוגמאות נוספות לחיפושים

 

 שנת של רעון יעם תאריך פימת חיפוש שיקים שהתקבלו בשנת מס מסו

 הבאהמס ה

 יבחר בחיפוש נ

 סוף שנת המס המבוקשת -בין )ללא ערך( ל – תאריך קבלה

 )ללא ערך( -תחילת שנת המס הבאה לבין  – תאריך ערך
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 אך טרם הופקדושלהם  ןרעויפהעבר תאריך חיפוש שיקים ש 

 יבחר בחיפוש נ

  של היום תאריךה -ל )ללא ערך(בין  – תאריך ערך

 הופקד"טרם " – הופקד ל
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