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 חיוב לפי אחוזים

 : כללי

 בניהול פרויקטים.   חיוב לפי אחוזים נושא העבודה עם בחלקו זה של המדריך נסכם את 

מחייבים אותו לפי אנו יש לנו פרויקט במחיר קבוע ונועד למיקרים בהם חיוב לפי אחוזים שימוש 

 .באחוזים התקדמות שלבי

, החלק של המשימות בו מוגדר אחוז הגדרת הפרויקטנחלק לחלק של חיוב לפי אחוזים ניהול 

 . החיוב בפועלי החיוב ושלב החיוב
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   הגדרת הפרויקט

 ראשית אנו צריכים להגדיר את הפרויקט ואת צורת החיוב.  .1

 

א קיים במערכת, נלחץ על הוסף חדש, ובמידה , במידה והפרויקט עדיין לפרויקטיםמסך הניכנס ל

 .יקטוכבר קיים במערכת, נכנס למצב עריכה של הפרו

 נגלול לחלקו התחתון של העמוד בו נימצאת צורת החיוב של הלקוח

 

 א את הסכום הכולל של כל הפרויקט.בסוג החיוב נבחר "מחיר קבוע" במחזוריות חד פעמית ונמל

 "וזה פרויקט חדש, כמובן נמלא את שאר השדות בהתאם לצורך. לסיום נלחץ על "שמורבמידה 

 .בתחתית העמוד
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בשלב השני נצטרך להגדיר את שלבי החיוב. את שלבי החיוב נוסיף ברמת המשימות של  .2

 הפרויקט. 

 טים נלחץ על אייקון המשימות של הפרויקט למעבר למשימות הפרויקבעמוד הפרויקט

 

 או נגדיר לפרויקט לחיצה על אייקון זה תעביר אותנו לרשימת המשימות שכבר הגדרנו

בכל מיקרה של הוספת משימה או עריכת משימה, ניגש לחלק של סוג החיוב ונבחר "אחוז 

 זה מפרויקט" ונמלא את אחוז החיוב לשלב

 

כחיוב אחוז מפרויקט לפרויקט  יש לוודא שסה"כ כל האחוזים בכל המשימות אותם הגדרנו

  111%יסתכמו בדיוק ל 
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 חיוב הפרויקט שלב

 

הלקוח, הפרויקט, המסך הראשי משורת  –לחיוב הפרויקט ניתן להגיע ממקומות שונים במערכת 

. בכל דרך שנבחר להגיע, נגיע לעמוד החיוב של חיובי פרויקטיםפרויקטים < ומהקטגוריה של 

 הלקוח בפרויקט

 

שאנו הבא את השלב כמו כן ניתן לבחור ניתן לראות את כל החיוב שבוצעו עד כה. במסך זה 

 רוצים לחייב

טבר במידה ולא סיימנו את השלב השלבים, נוכל גם לבחור אחוז ביצוע מצ עם בחירת השלב או

 במלואו
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 לסיום נלחץ שמירה

 את החיוב כמובן נוכל להפוך לחשבונית עסקה או חשבונית או כל מסמך רלוונטי שנבחר


