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 מוצרים ומחירונים

 : כללי

 ריך נסכם את ניהול המוצרים והמחירונים במערכתקו זה של המדבחל

 נתחיל בשאלה מדוע להשתמש במוצרים ומחירונים? 

 ישנם סיבות רבות לשימוש במוצרים במערכת ובנייהם: -

המערכת תזהה את הקלדתנו  –שימוש קל בהקלדת המוצר במסמך  .1

 ותשלים את כתיבת שם המוצר אוטומטית

 קבלת דוחות וסטטיסטיקות למוצר שמכרנו, לכמות ולתקופה הרצויה .2

 המוצר במסמכים השוניםמציאה פשוטה יותר של  .3

ניתן להכניס את המוצר למחירונים שונים ולהשתמש בו בכל פעם  .4

ממחירון אחר בהתאם ללקוח וכמובן שלא צריך לזכור את המחיר בכל 

 פעם שנשתמש במוצר )במידה והזנו לו מחיר(

 םהכנה לעבודה עם מלאי .5

 ועוד. .6

 

 

 

  מוצריםניהול 

 המוצרים במערכתמוצרים" תעביר אותנו למסך לחיצה על "
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חדשים שהכנסנו למערכת, להוסיף המוצרים במסך זה נוכל לראות את כל 

 ולערוך או למחוק קיימים.

 המוצגות במסך זה ראשית נעבור יחד על העמודות

 העמודות המוצגות:

  במערכת מוצרמספר ה –מזהה 

 מספרו הקטלוגי של המוצר  – מק"ט 

  שם המוצר –שם 

  תאור המוצר –תאור 

  שם הקבוצה אליה שייך המוצר –קבוצה 

  יחידת המידה בה נמכר המוצר. לדוגמא: יחידה, ליטר,  –יח' מידה

 ק"ג, מ"ר וכד'

  מחיר המוצר )במידה ואנו עובדים עם מחירונים שונים  –מחיר

לאותו מוצר, מומלץ להשאירו ריק במסך המוצר ולעדכנו במסך 

 המוצרים במחירון(

  ים בהם קיים המוצרשמות המחירונ –מחירונים 

  שמות מחירוני הספק בהם מופיע המוצר –מחירוני ספק 

  במידה ואנו מנהלים מלאי בתוכנה נוכל לראות את  –יתרה במלאי

 כמות המוצר בסה"כ המחסנים

  במידה ואנו מנהלים מלאי בתוכנה נוכל  –מלאי מינימום להתראה

  לבקש התראה ברגע שנרד מתחת לכמות אשר צויינה בשדה זה.

  נוכל לסמן את הריבוע במידה ונירצה להסתיר את המוצר  –חבוי

לשימוש עתידי. בד"כ נשתמש באפשרות זו שלא נוכל למחוק את 

 המוצר מכיוון שכבר יצא איזשהו מסמך אשר השתמש בו.
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 הוספת מוצר

 להוספת מוצר חדש נלחץ על "הוספת שורה"

המוצר החדש.  המערכת תפתח לנו שורה חדשה בה ניתן להזין את פרטי

 השדה: "שם" הוא השדה חובה היחיד במוצר

 

 האייקון של ה"דיסקט" –בסיום נילחץ על שמירה 

 

במידה ויש לנו יותר ממוצר אחד להוספה, ניתן להשתמש בקישור: 

 "הוספת מקבץ שורות"
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לחיצה על קישור זה תפתח לנו עמוד בו ניתן להזין מספר רב של שורות 

 נלחץ על שמירהבפעם אחת ולסיום 

 

 

 מוצר עריכת

 לעריכת מוצר קיים נלחץ על "עריכה" בשורת המוצר

 

על אותו עיקרון, ניתן גם לערוך מספר רב של שורות ע"י לחיצה על 

 אייקון "עריכת שורות"
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 המערכת תפתח את כל השורות שבמסך לעריכה. לאחר שנסיים, נלחץ שמירה

 

 

 שיוך מוצר למחירונים

בעמוד המוצרים לראות לאיזה מחירון או מחירונים שייך ניתן גם 

 המוצר וגם ניתן לקשר את המוצר למחירון חדש

 

לחיצה על "עריכה" בשורת המוצר בעמודת המחירון, תפתח לנו את רשימת 

המחירונים המוגדרים במערכת. ברשימה זו נוכל לעדכן את מחיר המוצר 

שהמחיר במסך זה הוא תמיד בכל אחד מהמחירונים שנבחרו. שימו לב 

 לפני מע"מ.
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 מחירונים

 

 

 

 לחיצה על "מחירונים" תעביר אותנו למסך המחירונים במערכת.

המחירונים הם עבור מכירת השרותים או המוצרים שלנו ללקוחות שלנו 

)ב"מחירונים" אין קשר למחיר קניה מהספק ובמידה ואנו מחפשים מחיר 

 (רוני ספק"קניה, נוכל לעדכן זאת ב"מחי

 

 העמודות שאנו רואים ומשמעותם:

 שם המחירון )שדה חובה( – שם

 תאור המחירון בכמה מילים  – תאור

אינדיקציה לכמות המוצרים שיש לנו במחירון זה. במידה  – מס' מוצרים

 ואין ערך משמע שאין עדיין מוצרים במחירון הנ"ל
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סוג המטבע למחירון. ניתן לבחור ממטבעות ברירת מחדל המערכת  – מטבע

 )שדה חובה(

 

קישורים נוספים: מוצרים במחירון,  3לאחר העמודות הנ"ל ישנם 

 עידכון מחירים במחירון והעתק למחירון ספק.

 קישור לרשימת המוצרים המופיעים במחירון  – מוצרים במחירון

ולאפשרות לערוך, למחוק או להוסיף )יוסבר בהרחבה בהמשך 

 המדריך(

 יאפשר לנו להוזיל או לייקר את כל  – עידכון מחירים במחירון

 המוצרים במחירון באחוזים

 

לעליה במחיר נסמן "עליה" ואת אחוז השינוי. לירידה במחיר נסמן 

השינוי. לסיום נלחץ עדכן ואז כל המחירים  "ירידה" ואת אחוז

 במחירון הספציפי יעודכנו בהתאם.

 אם לאחר שהזנו את כל המוצרים במחירון  – העתק למחירון ספק

מסויים, נחליט שאנו רוצים מחירון זהה או דומה גם במחירוני 

ספק, נלחץ על קישור זה, נמלא את שם הספק ותאור המחירון אם 

 נרצה ונשמור. 
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מערכת תיצור לנו מחירון ספק עם כל המוצרים שהיו במחירון ה

המקורי, שם נוכל לעדכן מחירים של המוצרים, להוסיף ולמחוק 

 )תחת מחירוני ספק(. 
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 הכנסת מוצרים למחירון

 על מנת להכניס מוצרים למחירונים שבנינו, נכנס לעמוד של מחירונים

 ירון הרלוונטי.ונלחץ על הקישור "מוצרים במחירון" בשורת המח

 

 המערכת תעביר אותנו לרשימת המוצרים אשר נימצאים במחירון זה

 

בחלק העליון של המסך ברקע צהוב ניראה את שם המחירון שבחרנו 

 וברשימה מתחת נראה את המוצרים במחירון )במידה וקיימים(

 העמודות שאנו רואים הם:

  'סדר הופעת המוצרים במחירון. ניתן לבחור לכל מוצר את  –מס

 סדר הופעתו במחירון.

  מספרו הקטלוגי של המוצר –מק"ט 

  שם המוצר –מוצר 
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  יחידת המידה אשר הוגדרה ברמת המוצר )אם הוגדרה( –יח' מידה 

  המחיר של המוצר במחירון –מחיר 

  תאור המוצר במידה וקיים. תוכן שדה זה יעבור באופן  –תאור

אוטומטי למסמך עם בחירת המוצר )ניתן לעריכה או שינוי לפני 

 הפקת המסמך(

  %גובה ההנחה המקסימלית באחוזים שאפשר לתת  -הנחה מקסימלית ב

תוך מללקוח במוצר זה. במידה ונעדכן כאן ערך, ונשתמש בו במסמך 

המחירון, המערכת תתריע לנו באדום אם ניתן הנחה גבוה יותר 

 אך תאפשר לנו להתעלם מההודעה ולהמשיך –מהערך המוזן בשדה זה 

 .בכל זאת

  לשימוש מתקדם. לא יוסבר במדריך זה –מס' מחזורים מינימלי 

  לשימוש מתקדם. לא יוסבר במדריך זה –מס' תשלומים מקסימלי 

  העידכון האחרון של המוצר במחירון תאריך –עידכון אחרון 

מתעדכן באופן אוטומטי רק בשימוש לעידכון גורף של מחירי )

המחירון. בכל עידכון ידני אחר, עידכון התאריך באחריותנו תוך 

 כדי הוספה או עריכה( 

  הוספת מוצר למחירון

נלחץ על הקישור "הוספת שורה" להוספת מוצר אחד או "הוספת מקבץ 

 יש לנו מספר מוצרים להוספהשורות" אם 

 

 להלן מספר דגשים למילוי השדות:

  –בשדה המוצר 

 נתעלם מהחלק של "תבנית של פרויקט" ותיבת הסימון שלו 
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  נמלא את שם המוצר או המק"ט מתוך המוצרים במערכת. כמובן

 שהמערכת תשלים את הקלדתנו בהתאם למוצרים הקיימים.

  האייקון + הירוק אשר במידה והמוצר לא קיים, נלחץ על

 צמוד לצידו השמאלי של השדה

 לחיצה על האייקון תפתח לנו חלונית מהירה להכנסת המוצר

 

 

בחלונית זו נזין את פרטי המוצר כפי שעשינו במסך 

המוצרים. לסיום נלחץ שמירה והמוצר יכנס גם לרשימת 

 המוצרים

 )או כל מטבע אחר שבחרנו(  ש"ח-בשדה המחיר ב

  מחיר המוצר לפני מע"מנזין את 
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  במידה ואנו לא יודעים את הסכום לפני מע"מ, נלחץ על

הקישור "חשב לפי מחיר כולל מע"מ" והמערכת תפתח לנו תיבה 

 להקלדת המחיר כולל מע"מ

 

 

יתמלא נזין את תאור המוצר. יש לשים לב ששדה זה  – בשדה בתאור

רוך אותו או אוטומטית במידה והתאור קיים ברמת המוצר אך ניתן לע

)הצעות מחיר, הזמנות,  יעבור למסמךלמחוק אותו. כמו כן שדה זה 

עם בחירת המוצר מהמחירון כברירת מחדל. קיימת  חשבוניות וכד'(

 אפשרות לערוך אותו לפני הפקת המסמך

 

 עריכת מוצר במחירון

לעריכת מוצר או מוצרים במחירון נלחץ על אייקון העיפרון בשורת 

 אייקון "עריכת שורות" כדי לערוך את כל השורות יחדהמוצר או על 
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 מחירוןמהמוצר  מחיקת

)אדום(. מחיקת המוצר  Xלמחיקת המוצר מהמחירון נלחץ על איקון ה 

מהמחירון לא תמחק את המוצר מרשימת המוצרים שלנו אלא רק תוציא 

 אותו מהמחירון
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 מחירוני ספק

 

 ספק הם:המטרות העיקריות לשימוש במחירוני 

 מידע זמין לעלות המוצר אצל כל ספק שלנו 

 או קבלת סחורה )למי שעובד \ספק, דיווח הוצאות ו\בעת הזמנת רכש

 עם מלאי( המערכת תציג לנו את מחירי הספק למוצר באופן אוטומטי

 לכל ספק נוכל לפתוח מחירון אחד בלבד –הערה חשובה 

 

 מחירוני הספק במערכת.לחיצה על "מחירוני ספק" תעביר אותנו למסך 

 

 העמודות שאנו רואים ומשמעותם:

 )שדה חובה( ספקשם ה – ספק

 תאור המחירון בכמה מילים  – תאור

אינדיקציה לכמות המוצרים שיש לנו במחירון זה. במידה  – מס' מוצרים

 ואין ערך משמע שאין עדיין מוצרים במחירון הנ"ל
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סוג המטבע למחירון. ניתן לבחור ממטבעות ברירת מחדל המערכת  – מטבע

 )שדה חובה(

 

קישורים נוספים: מוצרים במחירון, והעתק  2לאחר העמודות הנ"ל ישנם 

 למחירון.

 קישור לרשימת המוצרים המופיעים במחירון  – מוצרים במחירון

ולאפשרות לערוך, למחוק או להוסיף )יוסבר בהרחבה בהמשך 

 המדריך(

 ספק אם לאחר שהזנו את כל המוצרים במחירון – העתק למחירון 

ם נחליט שאנו רוצים מחירון זהה או דומה גם במחירוני ,מסויים

ותאור  המחירוןנלחץ על קישור זה, נמלא את שם  הרגילים,

 המחירון אם נרצה ונשמור

 

 

עם כל המוצרים שהיו במחירון חדש המערכת תיצור לנו מחירון 

המקורי, שם נוכל לעדכן מחירים של המוצרים, להוסיף הספק 

 (םולמחוק )תחת מחירוני
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 הכנסת מוצרים למחירון ספק

 

על מנת להכניס מוצרים למחירוני הספק שבנינו, נכנס לעמוד של 

מחירוני ספק ונלחץ על הקישור "מוצרים במחירון" בשורת המחירון 

 הרלוונטי.

 

 רים אשר נימצאים במחירון זההמערכת תעביר אותנו לרשימת המוצ

 

שלו המחירון שאת  בחלק העליון של המסך בכותרת ניראה את שם הספק

 וברשימה מתחת נראה את המוצרים במחירון )במידה וקיימים( בחרנו

 העמודות שאנו רואים הם:

  מספרו הקטלוגי של המוצר –מק"ט 

  שם המוצר –מוצר 

http://www.senzey.com/
mailto:support@senzey.com


 

 

 

 תוכנה לניהול עסק|  הדרך להצלחת העסק –סנזיי 

www.senzey.com, support@senzey.com 

  תאור המוצר במידה וקיים. תוכן שדה זה יעבור באופן  –תאור

אוטומטי למסמך עם בחירת המוצר )ניתן לעריכה או שינוי לפני 

 הפקת המסמך(

  יתכן ולמוצר יש שם שונה אצל הספק מהשם למוצר  –שם אצל ספק

במערכת שלנו ובמידה ואנו יוצרים הזמנת רכש אותה נרצה לשלוח 

 ם המוצר כפי שמופיע אצלולספק, חשוב שנציג לספק את ש

  הספק המחיר של המוצר במחירון –מחיר 

  יחידת המידה אשר הוגדרה ברמת המוצר )אם הוגדרה( –יח' מידה 

  שאותה אנו מקבלים מהספק למוצר זהגובה ההנחה באחוזים  -הנחה 

  לשימוש מתקדם. לא יוסבר במדריך זה –מס' מחזורים מינימלי 

  תאריך העידכון האחרון של המוצר במחירון  –עידכון אחרון

)מתעדכן באופן אוטומטי רק בשימוש לעידכון גורף של מחירי 

המחירון. בכל עידכון ידני אחר, עידכון התאריך באחריותנו תוך 

 כדי הוספה או עריכה( 

  ניתן להוסיף הערות על המוצר )לשימוש פנימי שלנו( –הערות 

  ספק  הוספת מוצר למחירון

על הקישור "הוספת שורה" להוספת מוצר אחד או "הוספת מקבץ  נלחץ

 שורות" אם יש לנו מספר מוצרים להוספה

 

 להלן מספר דגשים למילוי השדות:

  –בשדה המוצר 

  נמלא את שם המוצר או המק"ט מתוך המוצרים במערכת. כמובן

 שהמערכת תשלים את הקלדתנו בהתאם למוצרים הקיימים.

  קיים, נלחץ על האייקון + הירוק אשר במידה והמוצר לא

 צמוד לצידו השמאלי של השדה
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 לחיצה על האייקון תפתח לנו חלונית מהירה להכנסת המוצר

 

 

בחלונית זו נזין את פרטי המוצר כפי שעשינו במסך 

המוצרים. לסיום נלחץ שמירה והמוצר יכנס גם לרשימת 

 המוצרים

 שם אצל ספקבשדה 

  הספק אם שונה משלנו.נזין את שם המוצר אצל 

 

 בשדה המחיר 

 נזין את מחיר המוצר לפני מע"מ 

 נזין את גובה ההנחה שאנו מקבלים מהספק לאותו מוצר – ההנחהבשדה 

הערות לגבי המוצר )אם יש לנו כמובן(. תוכן נזין  – ההערותבשדה 

 שדה זה הוא לצרכים פנימיים ולא יופיע על גבי המסמכים השונים.
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  ספק במחירוןעריכת מוצר 

לעריכת מוצר או מוצרים במחירון נלחץ על אייקון העיפרון בשורת 

 המוצר או על אייקון "עריכת שורות" כדי לערוך את כל השורות יחד

 

 

 ספקמחירון ממוצר  מחיקת

)אדום(. מחיקת המוצר  Xלמחיקת המוצר מהמחירון נלחץ על איקון ה 

מהמחירון לא תמחק את המוצר מרשימת המוצרים שלנו אלא רק תוציא 

 אותו מהמחירון
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 קבוצות מוצרים

 

 

לחיצה על "קבוצות מוצרים" תעביר אותנו למסך קבוצות מוצרים 

 במערכת.

 מטרות השימוש בקבוצות המוצרים הם:

  לדוגמא, אם בנינו הצעת  –קיבוץ מוצרים מאותה קבוצה במסמך

מחיר והוספנו מוצרים להצעה באופן מפוזר,  המערכת תקבץ את כל 

 המוצרים מאותה קבוצה כך שיופיעו ללקוח אחד אחרי השני ברצף

 ניתן לבחור להציג במסמך תתי סיכומים של מחירים לפי הקבוצות 

  ניתן לא להציג את המחיר לכל מוצר בניפרד אלא לבקש להציג רק

 כום כל המוצרים של הקבוצהאת סי

 ניתן לשלוט על סדר הופעת הקבוצות במסמך 
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 שיוך מחירון ללקוח

 

לאחר שהוספנו מחירונים ניתן גם לשייך מחירון ללקוח. במידה 

ושייכנו מחירון ללקוח, בכל פעם שנבחר מוצר בכל מסמך, המערכת תיקח 

 את המחיר שלו מהמחירון המשוייך ללקוח.

ללקוח מחירון, ניכנס לעריכה של הלקוח, ובצידו על מנת לשייך 

 השמאלי של המסך נימצא אפשרות לבחור מחירון
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