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 הפקת מסמכים חלקיים

 כיצד אנו יוצרים מספר מסמכים ממסמך אחד?

 לדוגמא: 

 מחשבונית עסקה למספר חשבוניות או חשבוניות מס קבלה  

 מחשבונית אחת למספר קבלות 

 מהצעת מחיר למספר הזמנות או חשבוניות 

 'וכד 

מנת לבצע זאת, כל שעלנו לעשות הוא להשאיר את המסמך שממנו יצאנו פתוח כל עוד אנו  על

 רוצים ליצר ממנו מסמכים נוספים

לדוגמא, אם יש לנו חשבונית עסקה ששלחנו ללקוח והלקוח שילם לנו רק חלק מהחשבונית 

 עסקה, נרצה להפיק לו חשבונית מס קבלה חלקית

 עסקהנימצא את השורה של החשבונית 

 

 ובשורה של החשבונית הרלוונטית נלחץ על "הוסף חדש" תחת הכותרת "חשבונית מס קבלה"

המערכת תעביר אותנו להוספת חשבונית מס קבלה עם הפרטים המלאים כמו בחשבונית עסקה 

 כאשר בראש העמוד מסומנת תיבה אשר מאשרת לסגור את המסמך ממנו הגענו

 בה וכך המסמך יישאר פתוחבדוגמא זו, נוריד את הסימון מהתי
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 כמובן, נשנה את הפרטים והסכומים במסמך בהתאם למה שקיבלנו בפועל ונפיק את המסמך.

 הזו, ניגש אליה שוב כאשר נרצה להפיק חשבונית מס קבלה נוספת לחשבונית עסקה

 

כמו שניתן לראות בצד שמאל של השורה בעמוד שהחשבונית עסקה עדיין פתוחה וניתן לראות 

אשר מקושרת אליה. בשלב זה נוכל ללחוץ שוב על "הוסף  83שיש לה חשבונית מס קבלה מספר 

חדש" לחשבונית מס קבלה או כל אפשרות אחרת שנבחר ושוב נוכל לבחור אם לסגור את המסמך 

 או להשאירו פתוח.

פתוח , נצטרך קודם ל: במידה ומסיבה מסויימת סגרנו את המסמך ונרצה לקשר לו קבלההערה

 . שוב את המסמך ע"י הסרת הסימון בעמודה של "סגור" משמאל לשורה

 

ר שנפתח את המסמך נקבל את כל הקישורים להוספת קבלה חדשהלאח
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 שהמערכת לא תשלים לנו באופן אוטומטי את הסכום הנותר עקב מורכבות האפשרויות שימו לב

המקשרות בין המסמכים השונים ולכן במידה ונרצה לבדוק את חוב הלקוח נוכל ללחוץ על שם 

 תיפתח לנו חלונית קטנה ,הלקוח תחת העמודה "לקוח"

 

 " לקבל את העמוד הבא:יתרת לקוחבחלונית זו נוכל ללחוץ על "
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ויש לו סה"כ חשבוניות מס ₪  482בעמוד זה ניתן לראות שיש ללקוח סה"כ חשבוניות עסקה על 

בעמודה של חש' עסקה/קבלות אנו רואים שההפרש בין סה"כ החשבוניות ₪.  111קבלה על 

במקרה זה וגם ההפרש בין סה"כ חשבוניות עסקה לסה"כ ₪  111עסקה לסה"כ קבלות הוא 

 ₪ 111חשבוניות מס הוא גם 

 ₪ 111זאת אומרת שהלקוח חייב עוד 

 

 אפשרות נוספת לבדיקת החוב של הלקוח היא להסתכל בכרטסת הלקוח.

 

 לחיצה על הקישור תעביר אותנו לעמוד הבא:

 



 

 

 

 תוכנה לניהול עסק|  הדרך להצלחת העסק –סנזיי 

www.senzey.com, support@senzey.com 

של הדוגמא שלנו, נרצה לבדוק  במקרהכברירת מחדל המערכת מציגה לנו חשבוניות מול קבלות. 

לכן נלחץ על "שנה פרמטרים של חיפוש" ונבחר את חשבוניות עסקה מול חשבוניות או קבלות ו

 המסמכים שאנו רוצים להשוות

 

 " והמערכת תעביר אותנו לעמוד הבא:הצג כרטסתלאחר הסימון נלחץ על "

 

 לאחר שנסמן את מה שנרצה בכל אחד מהצדדים, נראה את ההפרש אותו נשאר לחייב את הלקוח

 

 מסמכים חלקיים בין סוגי המסמכים השוניםעל אותו רעיון ניתן לטפל בכל המקרים של 

 


