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 נק שעותב

 : כללי

נושא העבודה עם בנק שעות בניהול בחלקו זה של המדריך נסכם את 

 פרויקטים.ַ 

קרים בהם אנו מוכרים ללקוח בנק שעות שימוש בבנק שעות נועד למ

ויכולים לנצלו לטובת שלבי הפרויקט ולעקוב אחר כמות  ראשמעבודה 

 השעות הנותרת, לקבל התראות לפני סיום ועוד.

ניהול בנק השעות נחלק לחלק של הוספת בנק שעות ללקוח ולניצול בנק 

 שעות הלקוח. 
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 –הוספת בנק שעות ללקוח

תת תפריט המכיל את תפתח לנו  חשבוניות ומסמכיםהתפריט לחיצה על 

. לחיצה על בנק שעות תוביל אותנו לרשימת כל בנקי הקישור לבנק שעות

 לקוחות המערכת.השעות הקיימים במערכת עבור 

 

רצה רק את השורות הפעילות. במידה ונ כברירת מחדל, המערכת מציגה

לראות גם בנקי שעות לא פעילים, נוכל ללחוץ על החיפוש ותחת השורה 

לא". כמו כן ניתן לבצע חיפוש לפי כל אחד \של "פעיל?" לסמן "כן

 מהקריטריונים הרלוונטים.
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מודגשת את כל מי שיש לו חריגת שעות מבנק  הניתן גם לראות בצור

 ת המוגדר עבורו.השעו

יש לשים לב שדה יתרת שעות הוא שדה מחושב בהתאם להפרש בין סה"כ 

 שעות שנרכשו לסה"כ שעות להורדה מבנק השעות

 

 להוספת בנק שעות ללקוח נילחץ על "הוסף חדש"

 

 פרמטרים:

  שדה חובה( שם הלקוח )המערכת תזהה את הלקוח תוך כדי  –לקוח(

 הקלדה(

  שדה חובה( תאריך רכישת הבנק שעות –תאריך( 

  ע"י הלקוח )ללא קשר אם  )שדה חובה( כמות השעות הנרכשה –שעות

 היו לו שעות קודמות בחובה או זכות(
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  מספר החשבונית או החשבונית מס קבלה או הקבלה  –מס' אסמכתא 

 סוג המסמך אשר הופק בתהליך רכישת הבנק  –תא סוג אסמכ

 )חשבונית, חשבונית מס קבלה, קבלה(

  טקסט חופשי המכיל הערות עבור בנק השעות. –הערות 

 "לסיום נלחץ על "הוסף חדש 

אנו מוסיפים בנק שעות עבור הלקוח, במידה וזו הפעם הראשונה בה 

שעות ללקוח, המערכת תוסיף שורה חדשה. אם כבר קיימת שורה של בנק 

רצה לראות את פירוט את השעות לשורת הלקוח. במידה ונ המערכת תוסיף

כל בנקי השעות של הלקוח, נלחץ על זכוכית המגדלת בתחילת השורה 

 הרלוונטית.

 

 לחיצה על זכוכית המגדלת תפתח לנו מסך פרוט השעות אשר נרכשו
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 ות. בדוגמא זו נוכל לראות את פרוט הרכישות של הבנקים בשור

 בפס הצהוב העליון ניתן לראות את יתרת השעות הנוכחית לבנק השעות.
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 שימוש בבנק שעות

ניצול בנק שעות מתבצע בשתי אפשרויות בהתאם לסוג החיוב בפרויקט 

 ו/או המשימה:

 )כל דיווח שעות ע"י עובדים למשימה  –לפי שעות )בנק שעות

בפרויקט יוריד את הזמן מבנק השעות של הלקוח בהתאם לזמן 

 המדווח

 

 

 )בבחירה זו נזין את כמות השעות הקבועה –שעות קבועות )בנק שעות

 שתרד מבנק השעות ללא קשר אם ידווחו שעות עבודה או לא

 

לאחר הזנת יד ספר השעות במיקרה זה הוא חובה. מניתן לראות שמ

 מספר השעות, המערכת תוריד ללקוח את כמות השעות שהוזנה.

כאשר אנו סוגרים עם הלקוח כמות שעות אפשרות זו בד"כ נשתמש ב

קבועה בגין הפרויקט או המשימה ולא חשוב ללקוח בפועל כמה שעות 

 5ימת בכמות קבועה של מסו אנו עובדים. לדוגמא, אם סגרנו עבודה
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שעות מהבנק שעות שלו גם אם  5-את הלקוח ב שעות, המערכת תחייב

 שעות. 10בפועל עבדנו שעה אחת או 

 

 מספר דגשים:

  במידה ונבחר לפי שעות )בנק שעות(, נצטרך לדווח את השעות על

מנת שירדו מבנק  השעות, מכאן שחייבת להיות משימה המקושרת 

לעובד אחד או יותר כדי שניתן יהיה לו לדווח שעות עבודה 

למשימה בפרויקט כאשר המשימה  דיווח שעות מתבצע תמיד )כלומר

 יבת להיות קשורה לעובד אחד או יותר(מחו

  )המערכת תשלח אימייל אוטומטי למנהל המערכת )עם הרשאות אדמין

 שעות 3-של הלקוח ירד מתחת לכאשר בנק השעות 

  המערכת תומכת היום בבנק שעות אחד לכל לקוח, כלומר אם ללקוח

ת בנק שעות, בכל הוספת בנק שעות נוסף המערכת תבצע יש כבר רשומ

 סכימה של הבנקים הקודמים בתוספת לחדש 

  במידה ובנק שעות מפסיק להיות פעיל ללא קשר בכמות השעות

שנשארה בו, נוכל להוריד את הסימון "פעיל" מהעמודה האחרונה 

 בשורה ובפעם הבאה שנכנס למסך בנקי השעות לא נראה את השורה.
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