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 חשבוניות אוטומטיות מקבלותהפקת 

 

 תוכן עיניינים

 2 ..................................................................................................................................................... כללי

 3 .................................................................................................................................................. קבלות
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 כללי

אוטומטיות מתוך חשבוניות הפקת האפשרות לנעבור על מדריך זה ב

 . קבלות

נרצה להשתמש באפשרות זאת בעיקר אם הפקנו קבלה בתשלומים, כך שכל 

חודש אנו צריכים להוציא חשבונית עבור התקבול. במקרה זה נוכל לבקש 

 מהמערכת לעשות זאת עבורנו ביום הערך של כל תשלום.
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 קבלות

 ניכנס בתפריט הראשי לחשבוניות ומסמכים < קבלות

 דגשים חשוביםמספר 

  השדה "סוג הכנסה" הוא שדה חובה אם נרצה להשתמש באפשרות זו

כדי שהמערכת תדע איזה סוג הכנסה להצמיד לכל חשבונית שתופק 

 לנו אוטומטית

 רכת תפיק מידה ונפיק קבלה עם תאריכי פרעון/ערך שכבר עברו המעב

ך משבהדוגמא  –מידית את כל החשבוניות של התאריכים שעברו 

 המדריך

  בחר באופציה של חשבונית ולאחר מכן נ קבלה נפיק כברבמידה

רק לתאריכי המערכת תפיק אוטומטית חשבוניות  בעריכה.אוטומטית 

 מחר והלאה –ערך עתידי 

 

 את אפשרות זו ניתן להפעיל ממספר מקומות בקבלות

פחות מומלץ להפעיל ממסך זה )עדיף להפעיל  – הקבלותרשימת  .1

 מהאפשרות הבאות(

 הפקת קבלה חדשה .2

 צפייה בנתוני קבלה קיימת .3

 

 רשימת הקבלות .1

שניכנס לרשימת הקבלות במערכת ניראה שדה שנקרא "הפק חשבוניות 

מס אוטומטי". במידה ונחליט, נוכל להפעיל את אפשרות זו כבר 

 או הורדת הסימון.מכאן, או לבטל ע"י סימון 
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ברגע שיגיע מועד הפרעון של הכל שורה בקבלה, המערכת תפיק את 

 החשבונית באופן אוטומטי

 

 הפקת קבלה חדשה .2

שדות  2בהוספת קבלה חדשה, קצת מעל פרטי התקבולים נימצא 

 רלוונטים

 
כמו שציינו, זהו שדה חובה אם נרצה להשתמש  – סוג הכנסה

אוטומטיות. לכל חשבונית שתצא ת הפקת חשבוניות באפשרו

 אוטומטית, המערכת תצמיד את סוג ההכנסה שבחרנו בקבלה

אם נסמן את התיבה, יפתח  – ?הפק חשבוניות מס קבלה אוטומטית

לנו שדה נוסף אשר נקרא: "פרטים בשורת החשבונית" בתוספת 

 פרמטרים לשימוש
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מחדל של מטרת שדה זה היא להכניס פרטים לחשבונית במקום ברירת ה

 המערכת שהיא מספר הקבלה

 תשלומים בשיקים )ההסבר זהה גם לכ"א( 4לדוגמא: קיבלנו 

ונרצה שכל חשבונית שתצא יהיה רשום בה את שם המוצר ואיזה 

 תשלום מתוך כמה, לדוגמא: 

 T10מזגן עילי 

 4מתוך  1תשלום 

 בחשבונית הבאה אחריה נירצה שיהיה כתוב 

 T10מזגן עילי 

 4מתוך  2תשלום 

 וכך גם אחריה...

 לצורך זה נשתמש בפרמטרים אשר נימצאים מעל התיבה של שדה 
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 –בשדה נכתוב את הפרטים שנרצה עם שימוש בפרמטרים שנרצה 

 לדוגמא:

 T10 עילי מזגן

 {num_of_payment} מתוך{ payment_num} תשלום

חייבים להשתמש גם בסוגריים המקיפים בשימוש בפרמטרים שימו לב ש

 .את הפרמטר

 . נוכל להעתיק מהפרמטרים בדף

)נוכל גם לא להשתמש בפרמטרים ולרשום טקסט קבוע מבלי לציין את 

 מספר התשלומים, כמו "שרות חודשי"(

 

 

 

 לסיום נפיק את הקבלה
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כאשר אנחנו מפיקים קבלה חדשה במידה ויש תשלומים שכבר 

ת עבור תאריכי את החשבוניועברו המערכת תוציא אוטומטית 

 .התשלוםברגע סיום הפקת הקבלה הערך/הפרעון שכבר עברו 

את שאר התשלומים המערכת תמשיך להפיק לבד בהתאם לתאריכי ו

 .הערך

  15/09/15קבלה ב לדוגמא אם הפקנו

 :תאריכי פרעוןתשלומים עבור 

01/08/15  ,01/09/15 ,01/10/15 ,01/11/15 

 :עברוכבר החודשים שהחשבוניות של  2את  מידהמערכת תוציא 

  01/09/15וכן  01/08/15

מכן תמשיך בכל חודש להוציא חשבוניות לפי תאריכי ולאחר 

 הפרעון 

 01/10/15כלומר תצא חשבונית ב

 01/11/15בכן תצא חשבונית ו

 

 צפייה בנתוני קבלה קיימת )אייקון הזכוכית מגדלת( .3

כל התהליך שראינו בהוספת קבלה חדשה בסעיף  ניתן לעשות את

 הקודם גם בצפייה של קבלה קיימת

וכעת אנחנו מבצעים בקשה  כבר הופקהכי במצב שהקבלה  אך שימו לב

שהוא לזמן עבר או הראשון את התשלום  לחשבוניות אוטומטיות

המערכת  בהתאם למקרה הספציפי( -ומים הראשוניםהתשל )אולהיום 

קרה זה, לאחר במ כלומר – ויש להוציא באופן ידני  לבד לא תוציא

הפקת המסמך המערכת תחזיר אותנו לעמוד הקבלות שם נלחץ על 

 אייקון הזכוכית מגדלת 

 

 

שם נסמן את השורה  המערכת תעביר אותנו לעמוד הצפיה בקבלה

ונלחץ על הקישור "הפק חשבונית מס שתאריך הערך שלה עבר 

 לשורות המסומנות"
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המערכת תעביר אותנו להפקת חשבונית כאשר הפרטים שלה 

 מופיעים כבר עם אותם פרמטרים שרצינו

 

את שאר התשלומים המערכת תמשיך להפיק לבד בהתאם לתאריכי 

 הערך

 

ת אם בחרנו לבקש מהמערכת להוציא חשבוניו לדוגמא :

צפייה של האוטומטיות אחרי שהפקנו את הקבלה דרך אייקון 

  קבלה קיימתה

 :תאריכי פרעוןתשלומים עבור 

 01/09/15 ,01/10/15 ,01/11/15 

ית באופן ידני כפי שהראנו עבור תאריך להוציא חשבונ שי

)גם אם מדובר בתאריך של אותו  עברשכבר  01/09/15 הפרעון

 הקבלה(היום של 

 

מכן תמשיך בכל חודש להוציא חשבוניות לפי תאריכי ולאחר 

 הפרעון 

 01/10/15כלומר תצא חשבונית ב

 01/11/15בכן תצא חשבונית ו
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שלום כבר עבר ואנחנו רוצים לדעת ל התשבמידה ותאריך הפרעון שכמובן 

ולראות בזכוכית המגדלת יה ילצפבקבלה לגשת האם יצאה חשבונית נוכל 

ית דה ויש חשבוני, במחשבונית מקושרת לשורת תשלום ספציפייש האם 

 מקושרת זה אומר שיצאה חשבונית.

 

 

 צוותבברכה                                        

 תמיכה סנזיי                                       
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