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 כללי

 כרטיסי אשראימדריך זה מסביר את נושא סליקת 

 להלן מספר דגשים בנושא האשראי במערכת:

 ע"י שמירת  האשראי שאנו מבצעים בהם סליקה המערכת מאפשרת שימוש חוזר בכרטיסי

 טוקן לשימוש חוזר

  יש לוודא מול חברת האשראי שעמה אנו עובדים שאין חובה  טוקןשימוש בחשוב! לצורך

 )תנאי הכרחי( ותעודת זהותCVV להזנת 

  ת המסמך ולא עם קבלת אישור לעסקההפק לאחרחיוב כרטיס האשראי מתבצע בפועל רק 

  חדשים. פרטי אשראי   מאתנובמידה ותוקף כ"א השמור במערכת הסתיים, המערכת תבקש

 השימוש בטוקן אפשרי במידה והכ"א בתוקף

  עבור המסמכים הבאים :רק סליקת כרטיס אשראי קיימת 

 קבלה .1

 חשבונית מס / קבלה .2

 וראות קבעה .3
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 בקבלה או חשבונית מס קבלהחיוב כ"א 
 

חדשה, נמלא לפחות את שם הלקוח )חובה לפני , חשבונית מס קבלה קבלה –הרצוי למסך ניכנס 

שנוכל לסלוק כ"א(, נרד לסוף העמוד ושם נימצא קישור לסליקת כ"א )מעל החלק של 

 התקבולים(

 

 

 ניתן לסלוק בשני אופנים:

)שימושי בעיקר בחיוב טלפוני או אם אין לנו  פרטי האשראי ע"י הקלדהסליקה כ"א: הזנת  .1

 קורא מגנטי(

נוכל לבצע סליקה  סליקת כ"א קורא מגנטי: במידה ויש לנו קורא מגנטי המתאים למערכת .2

לא ניראה  –. )לאחר שפרטי האשראי שמורים במערכת המגנטי ע"י העברת הכ"א בקורא

 (את אפשרות זו עבור אותו לקוח
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 סליקה בפעם הראשונה ללקוח

במידה וזו הפעם הראשונה שאנו מחייבים כ"א לאותו לקוח )כלומר אין לנו פרטי אשראי שמורים 

 עבור הלקוח במערכת(

 : סליקה כ"א1אפשרות 

)נכון  סליקה כ"א תעביר אותנו לדף חדש לצורך הזנת פרטי האשראי -לחיצה על הקישור של 

 (למשתמשי יעד סליקה

השדות ת.ז., שם משפחה ושם פרטי הם שדות חובה והמערכת משלימה אותם באופן במסך זה, 

אוטומטי מכרטיס הלקוח. במידה ואין לנו ת.ז של הלקוח, יש לסמן את הריבוע לייד השדה )תייר( 

 בהנחה וחברת האשראי מאשרת לנו לבצע סליקה ללא חובת ת.ז.

את מספר  , נמלא1-ומים אם שונה מנבחר מספר תשל בחלק השמאלי, נמלא את הסכום לחיוב,

  על בצע תשלום.הכרטיס והתוקף ונלחץ 

 

 

לאחר שלחצנו "בצע תשלום" המערכת תבדוק את הכרטיס מול חברת האשראי ותודיע לנו על 

 מצב העסקה בחלקו העליון של הדף
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 לאחר קבלת האישור נלחץ על הקישור בו כתוב: "על מנת להמשיך לחץ כאן"

 אותנו לעמוד הקבלה עם פרטי התקבולהמערכת תחזיר 

 

המערכת תשמור את נתוני האשראי מסומנת,  "שמור כרטיס במערכת לשימוש חוזר"אם התיבה 

 לשימוש חוזר 
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יצאנו ורק לאחר הפקת המסמך הלקוח יחוייב בכ"א. במידה  –לסיום נלחץ על "הפק מסמך" 

 ו אישור לעסקה.הלקוח לא יחוייב אפילו שקיבלנ ,ממסך זה ללא הפקת המסמך

 

 קורא מגנטי –: סליקת כ"א 2אפשרות 

במידה ובידנו קורא מגנטי נוכל ללחוץ על קישור זה והמערכת תפתח לנו חלונית להעברת הכ"א 

 במקום הקלדתו באופן ידני

 

ואז נעביר את  נוודא שהסמן של העכבר נימצא בשדה של הפס המגנטי לפני שנעביר את הכרטיס

 הכ"א בקורא המגנטי ונחכה שהשדה יתמלא בנקודות ..................

ונמלא את הסכום. השדות של שם ות.ז  1-לאחר מכן נבחר את מספר התשלומים אם שונה מ

 ימולאו אוטומטית מכרטיס הלקוח.

ין אישור לסיום נלחץ על "שלח". במידה ונקבל אישור לעסקה ניראה הודעה מתאימה. במידה וא

 המערכת תחזיר לנו את ההודעה הרלוונטית.

 

 

הערה כללית: במידה וקיבלנו הודעה ליצור קשר עם חברת האשראי, ניתן להתקשר לחברת 

האשראי שלנו ובמידה ויאשרו לנו, נקבל מספר אישור אותו נוכל להזין מקום הרלוונטי בהתאם 

 עם או בלי קורא מגנטי. –לשיטה שבחרנו 

 מס אישור כ"א -והשתמשנו בקורא המגנטי, נמלא את האישור בשדה של במידה 
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במידה וביצענו את התהליך ללא קורא מגנטי, בעמוד שבו מלאנו את נתוני האשראי תיפתח לנו 

 להזין את מספר האישור.אפשרות 
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 סליקה חוזרת ללקוח )בעזרת כ"א השמור במערכת(

המערכת תציג לנו רק  שמורים במערכת עבור אותו לקוחויש לנו כבר את פרטי האשראי במידה 

 אפשרות 

 סליקה כ"א

 סליקה כ"א המערכת תפתח לנו חלונית כאשר נלחץ על 

 

 ונזין את הסכום הרצוי. לסיום נלחץ "שלח". 1-בחלונית זו נבחר את מספר התשלומים אם שונה מ

הודעה רלוונטית אחרת המערכת תחזיר לנו את תשובת חברת האשראי אם יש אישור או כל 

 בהתאם.
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 גם כאן, לסיום ולחיוב יש להפיק את המסמך.
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 חיוב כ"א בהוראת קבע
 

 את הפרטים הרלוונטים, נמלא הוראות קבע < הוסף חדשניכנס ל

 

 

 ניתן לסלוק בשני אופנים:
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סליקה כ"א: הזנת פרטי האשראי ע"י הקלדה )שימושי בעיקר בחיוב טלפוני או אם אין לנו  .1

 קורא מגנטי(

סליקת כ"א קורא מגנטי: במידה ויש לנו קורא מגנטי המתאים למערכת נוכל לבצע סליקה  .2

לא ניראה  –. )לאחר שפרטי האשראי שמורים במערכת ע"י העברת הכ"א בקורא המגנטי

 את אפשרות זו עבור אותו לקוח(

 

 סליקה בפעם הראשונה ללקוח

לאותו לקוח )כלומר אין לנו פרטי אשראי שמורים  במידה וזו הפעם הראשונה שאנו מחייבים כ"א

 עבור הלקוח במערכת(

 : סליקה כ"א1אפשרות 

לדף חדש לצורך הזנת פרטי האשראי )נכון  סליקה כ"א תעביר אותנו -לחיצה על הקישור של 

 למשתמשי יעד סליקה(

באופן במסך זה, השדות ת.ז., שם משפחה ושם פרטי הם שדות חובה והמערכת משלימה אותם 

אוטומטי מכרטיס הלקוח. במידה ואין לנו ת.ז של הלקוח, יש לסמן את הריבוע לייד השדה )תייר( 

 בהנחה וחברת האשראי מאשרת לנו לבצע סליקה ללא חובת ת.ז.

 בחלק השמאלי, נמלא את הסכום לחיוב, נמלא את מספר הכרטיס והתוקף ונלחץ על בצע תשלום. 

 רגיל 1נשאיר אותו על  –שנה את מספר התשלומים יש לשים לב שביצירת הו"ק לא נ
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לאחר שלחצנו "בצע תשלום" המערכת תבדוק את הכרטיס מול חברת האשראי ותודיע לנו על 

 מצב העסקה בחלקו העליון של הדף

 

 לאחר קבלת האישור נלחץ על הקישור בו כתוב: "על מנת להמשיך לחץ כאן"

 פרטי האשראיההו"ק עם המערכת תחזיר אותנו לעמוד 
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 בתחתית העמוד" הוסף חדשלסיום נלחץ על "

 

 קורא מגנטי –: סליקת כ"א 2אפשרות 

במידה ובידנו קורא מגנטי נוכל ללחוץ על קישור זה והמערכת תפתח לנו חלונית להעברת הכ"א 

 במקום הקלדתו באופן ידני
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ואז נעביר את  הכרטיסנוודא שהסמן של העכבר נימצא בשדה של הפס המגנטי לפני שנעביר את 

 הכ"א בקורא המגנטי ונחכה שהשדה יתמלא בנקודות ..................

השדות של שם ות.ז .  1-להשאיר  -חשוב לא לגעת במספר התשלומיםאך את הסכום. נמלא 

 ימולאו אוטומטית מכרטיס הלקוח.

ידה ואין אישור לסיום נלחץ על "שלח". במידה ונקבל אישור לעסקה ניראה הודעה מתאימה. במ

 המערכת תחזיר לנו את ההודעה הרלוונטית.

 

 

הערה כללית: במידה וקיבלנו הודעה ליצור קשר עם חברת האשראי, ניתן להתקשר לחברת 

האשראי שלנו ובמידה ויאשרו לנו, נקבל מספר אישור אותו נוכל להזין מקום הרלוונטי בהתאם 

 עם או בלי קורא מגנטי. –לשיטה שבחרנו 

 מס אישור כ"א -והשתמשנו בקורא המגנטי, נמלא את האישור בשדה של  במידה
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במידה וביצענו את התהליך ללא קורא מגנטי, בעמוד שבו מלאנו את נתוני האשראי תיפתח לנו 

 אפשרות להזין את מספר האישור.

 

 סליקה חוזרת ללקוח )בעזרת כ"א השמור במערכת(

ויש לנו כבר את פרטי האשראי שמורים במערכת עבור אותו לקוח המערכת תציג לנו רק במידה 

 וללא האפשרות של שימוש בקורא מגנטי סליקה כ"אאפשרות 

 כאשר נלחץ על סליקה כ"א המערכת תפתח לנו חלונית 

 

נשאיר אותו על  –ולא ניגע בסוג התשלום רק נוודא שהסכום תואם לחיוב החודשי בחלונית זו 

 . לסיום נלחץ "שלח"."רגיל"

תחזיר לנו את תשובת חברת האשראי אם יש אישור או כל הודעה רלוונטית אחרת  המערכת

 בהתאם.
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 מעקב אחר הו"ק אשר נכשלו
 

 יש מספר אפשרויות למעקב אחר הוראות קבע אשר נכשלו 

 קבלת אימייל המתריע על כל הו"ק שלא עברה מכל סיבה שהיא .1

 יום האחרונים 30-תצוגה במסך הראשי על כל הוראות הקבע אשר נכשלו ב .2

 דוח סליקות כ"א .3

 

יש להכניס את האימייל שלנו בהגדרות מערכת < חשבוניות ומסמכים <  –קבלת אימייל  .1

 הגדרות נוספות, תחת השדה: "אימייל לשליחת התראות על חיובים בהו"ק"

 

 
 

 חשוב להכניס את האימייל אליו נרצה לקבל את ההתראות!

 

 "שמירה"לאחר הזנת האימייל נלחץ על 

 

 במידה ותיכשל הו"ק נקבל אימייל מפורט לכתובת האימייל שהכנסנו

 אימייל זה יראה כך:
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 תצוגה במסך הראשי .2
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הערה! אם אין לנו את אפשרות זו, נלחץ על הגדרות המסך הראשי אשר בראש העמוד בצדו 

 השמאלי
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 המערכת תפתח לנו חלונית קטנה בה נסמן: הוראות קבע

 
 

שהוראות הקבע מופיעות לנו על המסך הראשי בתחתית העמוד, נלחץ על ה + על לאחר 

 מנת לראות את פרוט ההו"ק אשר נכשלו
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יום  30-הו"ק שנכשלו בבחלקו הראשון של מסך התראות ההוראות הקבע אנו רואים 

האחרונים. בכל שורה ניתן לראות את תאריך ההו"ק, מזהה הו"ק במערכת הכוללת קישור 

, אפשרות הכישלוןישיר להוראה זו במערכת, שם הלקוח, סכום ההו"ק, סוג כ"א, סיבת 

 להסתיר את שורה זו למקרה וטופלה

אשראי שלהם לפני סיום. בחלקו השני ניתן לראות את רשימת הלקוחות שמועד כרטיסי ה

 חשוב לטפל בנושא לפני מועד החיוב על מנת לחסוך את הטיפול בהו"ק נכשלת

 

את דוח זה ניתן למצוא תחת דוחות < מסוף סליקת אשראי < דוח  – דוח סליקות כ"א .3

 סליקות כ"א
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סטטוס "לא תקינה" ובסוג לאחר לחיצה על "הצג הכל" או לחיצה על חיפוש ובחירת 

 "הכל" :שאילתה

 

 
 

 כתוצאה, המערכת תראה לנו גם עסקאות אשר נכשלו
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שימו לב! על מנת לגבות הו"ק אשר נכשלה, יש לחייב את הלקוח בשיטה הרגילה, כלומר 

להוציא לו חשבונית מס קבלה או קבלה נפרדת. במידה וחייבנו את הלקוח ע"י שימוש 

 כ"א לשימוש ההוראה.בכ"א חדש, חשוב להיכנס גם לעריכת הו"ק וערוך את ה
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במידה ונרצה להחליף כ"א עוד לפני שנכשלה ההו"ק, ניתן להשתמש באפשרות להוסיף 

 כ"א חדש 
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 נושאים ואפשרויות נוספות

 

 שיש לו כרטיס שמור במערכתללקוח בכ"א אחר סליקה 

 ניתחלוהמערכת תציג  ,לקוח ויש לנו כבר את פרטי האשראי שמורים במערכת עבור אותובמידה 

 פרטי האשראיהצורך להזין שוב את הסכום ללא  תלהזנ נהקט

 

על "תשלום בחלונית זו נלחץ , ולא זה השמור לנו במקרה בו נרצה לחייב בעזרת כרטיס אחר

 המערכת תעביר אותנו שוב להזנת פרטי האשראי החדשים.בכרטיס אחר" ו

את אפשרות נוספת היא שבמידה וללקוח יש כבר יותר מכרטיס אחד שמור במערכת, נוכל לבחור 

 ספרות אחרונות 4-ע"י בחירה בשדה העליון המכיל את שם הכרטיס והכרטיס לחיוב 
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 במערכת יםשמורהלקוח  פרטי אשראי כיצד למחוק

, ניגש אם מסיבה מסויימת נרצה למחוק את נתוני האשראי השמורים במערכת ללקוח מסויים

 האשראי שלו השמורים במערכתלכרטיס לקוח שלו ושם נימצא את כרטיסי 

 

 בסוף השורה.  X-למחיקת הפרטים של הכרטיס נלחץ על ה

במידה ויש הו"ק המקושרת לכרטיס זה, לא נוכל למחוק את הפרטים. במיקרה זה נצטרך קודם 

 חר מכן נוכל לחזור ולמחוק את נתוני האשראי מהמערכתבהו"ק ולאות את הכרטיס לשנ


