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 כללי

רכת חשבוניות או להכניס למעאת השלבים וההגדרות שאנו צריכים על מנת מדריך זה מסביר 

 קבלות ממערכת מקבילה.

בעיקר אם יש לנו עסק קיים בו ניהלנו פינקסי חשבונות שונים אם ידנית שמש אותנו אפשרות זו ת

נשארו לנו חשבוניות פתוחות שיש צורך להוציא עליהם קבלה כאשר נקבל את או באופן ממוחשב ו

י. כמובן שניתן להזין גם עקב תאריך ערך עתיד התשלום או קבלות שטרם הוצאנו להם חשבוניות

 .תיעודצורך ל סגורים מסמכים

ת יהיה עלינו להגדיר את לפני התחלת עבודה במערכשלשים לב לצורך ביצוע המשימה יש עלינו 

ספר גדול נצטרך להמשיך רצף או להתחיל סדרה חדשה עם מכלומר  –ספרור המסמכים 

 אז  0531 מספר אחרונה מס מהמערכת הקודמת. לדוגמא: אם במערכת הקודמת הוצאנו חשבונית

 או כל מספר אחר הגדול ממספר זה. 0530נית מס הבאה תתחיל מ נגדיר אצלנו שהחשבו

כהעתק בלבד כי דבר חשוב נוסף לדעת הוא שכל המסמכים שאנו מזינים ממערכת מקבילה יצאו 

 המקוש שלהם יצא כבר במערכת הקודמת.

יש לבצע במערכת על מנת שנוכל להזין את המסמכים ממערכת ההגדרות שראשית כל נעבור 

 מקבילה

 כתמערהגדרות 
 

נכנס להגדרות מערכת ובעמודה של חשבוניות ומסמכים נלחץ על הגדרות ראשוניות  .0

 למסמכים )ספרור(
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 ל המספור הראשוני למסמכים במערכתהמערכת תעביר אותנו לעמוד ש
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מהמערכת לכל סוג מסמך נטים עבורנו במספרים הממשיכים רצף נמלא את כל השדות הרלוו

 בהתאם או נתחיל סדרה גבוה יותר הקודמת

 לאחר סיום, נלחץ על שמירה

 

עמודה של חשבוניות ומסמכים נלחץ על הגדרות אותה וב ,נחזור למסך הגדרות המערכת .2

 נוספות
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התיבה של שם נסמן את  הגדרות נוספות של חשבוניות ומסמכיםהמערכת תעביר אותנו לעמוד 

 "אפשר רישום מסמכים ממערכת הנה"ח מקבילה"בה כתוב: האפשרות 

 

 לאחר סיום, נלחץ על שמירה
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 זנת המסמכים ממערכת מקבילה )קודמת(ה
 

ת מס, יוחשבוניות ומסמכים ומשם למסמך הרלוונטי אותו נרצה להזין כגון חשבוננכנס ל .0

 חשבוניות מס קבלה או קבלות. 

 

. עבור הדוגמא נבחר לעבור לחשבוניות חד מאלו תעביר אותנו לעמוד הרלוונטילחיצה על כל א

 מס

על מנת להוסיף את  הוסף חדש""המס במערכת. נכנס לחשבונית וד מאת עהמערכת תפתח לנו 

 החשבונית מהמערכת המקבילה

 

יראה בשורה הראשונה אפשרות לסמן תיבה שם נ אותנו להוספת חשבונית חדשה המערכת תעביר

 אשר כותרתה היא: "מסמך ממערכת מקבילה"
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 נסמן את תיבה זו ואז יפתחו לנו שדות חדשים נוספים אותם נמלא בהתאם 

 

 יש לשים לב שאנו צריכים למלא את הפרטים המדוייקים כמו במסמך המקורי

 ואותו מחיר כמובן שבשורות החשבונית נזין את אותם שורות כמו בחשבונית המקורית

 

טוב שנדע כיצד הגיע תמיד  –מומלץ גם להוסיף הערה: "עקב מעבר תוכנה"   בשדה הערות

 החשבונית למערכת החדשה
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 לסיום נלחץ על "הפק מסמך"

, נוכל למחוק אותו מהמערכת ממערכת מקבילהכמסמך  –בצורה זו חשוב לדעת שמסמך שנכניס 

גמרי ולא תיצור אחריו מסמך מבוטל כמו בשורת המסמך והמערכת תסירו ל X-ע"י לחיצה על ה

שגם במיקרה של טעות, נוכל למחוק את המסמך כך  –מך רגיל המופק במערכת במקרה של מס

 ולהכניסו שוב.

  

מסוגי המסמכים אותם הזכרנו קודם: חשבוניות, חשבוניות מס קבלה  הסבר זה תופס לכל אחד

 זיןלא ניתן להכלומר  –ר ממערכת מקבילה וקבלות. את שאר סוגי המסמכים לא ניתן להעבי

אך מכיוון שאלו מסמכים  מקבילה ממערכת , הצעת מחיר, חשבונית עסקה וכד'הזמנת עבודה

שדה שאין חובה להעבירם להנהלת החשבונות שלנו, ניתן להשתמש במספור חדש ולהוסיף ב

 בהעברתם למערכת.צורך אמיתי רק אם יש כמובן  –את מספר ההזמנה המקורי הערות ה

 

כמו על מנת להמשיך את הפעילות הקודמת מציעים להעביר רק את מה שחייבים  ככלל אצבע אנו

קבלות שטרם יצאו עליהם חשבוניות ולשמור את הגיבוי של המערכת  או חשבוניות פתוחות

 הישנה.



 

 

 

 תוכנה לניהול עסק|  הדרך להצלחת העסק –סנזיי 

www.senzey.com, support@senzey.com 

 

 מקרה של קבלה בה יש מספר תקבולים אשר עליהם כבר יצאו חשבוניות

 

בלנו מספר שיקים או חיוב אשראי ועל חלק יממערכת מקבילה בה ק ההעברת קבלבמקרה של 

להזין את הקבלה )כמובן עם , אנו ממליצים הוצאנו חשבוניותו ןפרעוהמועד כבר הגיע  כברמהם 

  אשר טרם הוצאו חשבוניות בגינם. התשלומיםסימון ממערכת מקבילה ( ולהזין רק את 
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 לסיום

מכים מהמערכת המקבילה, נחזור להגדרות המערכת להזין את כל המסלאחר שסיימנו באופן כללי 

< חשבוניות ומסמכים < הגדרות נוספות ונוריד את הסימון להוספת מסמכים ממערכת מקבילה. 

 )תמיד נוכל לחזור לסמן שוב(


