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 כללי :

 

במדריך זה נעבור על הדוחות השונים במערכת. את הדוחות נימצא תחת התפריט הראשי: 

 "דוחות"

 

 

 

 יתרות לקוחות 
 

 שלנו במערכת.בדוח זה מופיעים יתרות תשלום של כל הלקוחות 

 ראשית נסביר כיצד בודקים יתרת לקוח ונעבור על האפשרויות הקיימות עבורנו בדוח.

 יתרת לקוח יכולה להיבדק במספר מישורים:

 סה"כ סכום כל החשבוניות שהוצאנו ללקוח בהשוואה לסה"כ כל  – חשבוניות מול קבלות

 הקבלות שהוצאנו ללקוח. כלומר ההפרש בין החשבוניות לקבלות.
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 סה"כ סכום כל החשבוניות עסקה שהוצאנו ללקוח  – חשבוניות עסקה מול קבלות

בהשוואה לסה"כ כל הקבלות שהוצאנו ללקוח. כלומר ההפרש בין החשבוניות עסקה 

 לקבלות.

 סה"כ סכום כל החשבוניות עסקה שהוצאנו ללקוח  – חשבוניות עסקה מול חשבוניות

וח. כלומר ההפרש בין החשבוניות עסקה בהשוואה לסה"כ כל החשבוניות שהוצאנו ללק

 לחשבוניות.

בכניסה ראשונית לדוח, המערכת תפתח כברירת מחדל את כל הלקוחות שיש להם הפרש חיובי או 

 שקלים בין החשבוניות לקבלות 5-שלילי מעל ל

 

 העמודות בדוח הם:

שם הלקוח )השם משמש גם כקישור. לחיצה עליו תפתח לנו תיבה עם פרטי הלקוח  – לקוח

 וקישורים רלוונטים שלו(

 סה"כ כל חשבוניות העסקה במערכת עבור הלקוח – חשבוניות עסקה

 קבלה במערכת עבור הלקוח\סה"כ כל החשבוניות מס – קבלה\חשבוניות מס

 קוחסה"כ כל החשבוניות במערכת עבור הל – חשבוניות
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 סה"כ כל החשבוניות מס זיכוי במערכת עבור הלקוח – חשבוניות מס זיכוי

 סה"כ כל הקבלות במערכת עבור הלקוח – קבלות

 סה"כ כל החזרי הכספים במערכת עבור הלקוח – החזר כספים

סה"כ הקבלות עבור הלקוח. במידה וללקוח יש לסה"כ החשבוניות ההפרש בין  – יתרת לקוח

שבוניות מספיק חעדיין סכום גבוה יותר של קבלות מאשר חשבוניות זה אומר שאנו לא הוצאנו 

 לסגור את הקבלות והתוצאה תופיע בסוגריים

ההפרש בין סה"כ החשבוניות עסקה לסה"כ הקבלות עבור הלקוח. במידה  - חש' עסקה/קבלות

 התוצאה תופיע בסוגריים -וללקוח יש סכום גבוה יותר של קבלות מאשר חשבוניות עסקה 

ההפרש בין סה"כ החשבוניות עסקה לסה"כ החשבוניות עבור הלקוח.  - חש' עסקה/חש' מס

התוצאה תופיע  -יות מאשר חשבוניות עסקה במידה וללקוח יש סכום גבוה יותר של חשבונ

 בסוגריים

 

כמו שציינו קודם, בכניסה ראשונית לדוח, המערכת תפתח כברירת מחדל את כל הלקוחות שיש 

 שקלים בין החשבוניות לקבלות 5-להם הפרש חיובי או שלילי מעל ל

 כדי לשנות את בחירה זו, נלחץ על החיפוש
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גמא: אם נרצה לראות את כל הלקוחות שיש להם הפרש בין לדו –ונבחר את מה שאנו מחפשים 

החשבוניות עסקה לקבלות, נסמן את אפשרות זו ונלחץ על חיפוש. עכשיו יופיעו לנו השורות 

הרלוונטיות למה שחיפשנו. כמובן צריך לזכור להסתכל על העמודה הרלוונטית המייצגת את מה 

 שחיפשנו.

ו לקחת מסמכים שהופקו עד לתאריך מסויים. ניתן גם בנוסף ניתן לחפש לפי לקוח ספציפי, א

 שורות בחובה או בזכות.לבחור רק 

 

חשוב לדעת שדוח זה יהיה טוב ויעיל למי שעובד בצורה מסודרת ואחידה. כלומר אם לכל לקוח 

מוציאים חשבונית וקבלה או לכל לקוח מוציאים חשבונית עסקה וקבלות אז הדוח הזה יעזור לנו. 

מוציאים לפעמים חשבונית עסקה ללקוח ולפעמים רק חשבונית או כל מיני שילובים  אבל אם אנו

  כאלו, הדוח הזה לא ישרת אותנו. 
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 כרטסת לקוח 
 

בדוח זה נוכל לראות את כל המסמכים החשבונאיים של לקוח מסויים, נוכל לבדוק הפרשים 

 בכרטסת הלקוח ולהדפיס כרטסת הנהלת חשבונות עבור הלקוח

 

 נזין את שם הלקוח -לקוח 

 אם נרצה להגביל את תאריכי המסמכים -תאריך אסמכתא 

 אפשרויות 3כאן יש לנו  –בחר סוג כרטסת 

סוגי מסמכים.  2נבחר את אפשרות זו כאשר נירצה להשוות בין  – מסמכים נבחרים .1

לדוגמא אם נירצה להשוות בין חשבוניות לקבלות ואז נבחר את האפשרות הראשונה 

 והשלישית
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נבחר את אפשרות זו כאשר נירצה לראות את כל סוגי המסמכים של  - כל המסמכים .2

 הלקוח

נבחר את אפשרות זו כאשר נירצה לשלוח כרטסת הנה"ח  - הדפסת כרטסת הנה"ח .3

 ללקוח

 מסמכים נבחרים 

 סוגי מסמכים שנרצה 2בבחירת מסמכים נבחרים, נוכל לבחור להשוות בין כל 

 עבור הדוגמא נבחר חשבוניות מול קבלות ונלחץ על "הצג כרטסת"

 ה בין המסמכיםאהמערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות את ההשוו
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נרצה לראות את ההפרש בין המסמכים נוכל לסמן את כל המסמכים שבצד ימין ולסמן את כל  אם

 המסמכים שבצד שמאל והמערכת תציג לנו את ההפרש

 

 ניתן לראות שסימנו את המסמכים והמערכת מציגה לנו את ההפרש מתחת לטבלה

 נו חשבוניותכלומר קיבלנו יותר כסף מאשר הוצא -במקרה זה ההפרש הוא בסימן מינוס 

ניתן גם לבצע התאמות ע"י בחירה של מסמכים בצד ימין שנסגרים מול מסמכים שנבחר בצד 

 שמאל. ההפרש חייב להיות אפס לצורך התאמה מלאה. לדוגמא:

 

 אם נלחץ "הוסף התאמה" השורות המתאימות יעלמו מהמסך

 

 כדי לראות את ההתאמות שכבר עשינו נוכל ללחוץ על "הצג התאמות"
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  כל המסמכים

 ולחיצה על "חיפוש"  מסמכיםכל הבחירת 

 

 שלהם לראות את כל המסמכים של הלקוח וסיכומיםהמערכת תציג לנו עמוד בו נוכל 

 

 

 הדפס כרטסת הנה"ח 

 בחירת הדפס כרטסת הנה"ח ולחיצה על "חיפוש" 

 

 הלקוחהמערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות לראות ולהדפיס את כרטסת הנה"ח של 
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 בכרטסת הנה"ח של הלקוח ניראה רק חשבוניות וקבלות

 (PDFלהדפסה נלחץ על אייקון המדפסת )יפתח קובץ 
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 דוח הכנסות שנתי 
 

חודשים. דוח זה  12בדוח זה נוכל לראות בצורה ויזואלית את ההכנסות לפי לקוחות על פני 

 כלומר חשבוניות מס וחשבוניות מס קבלה –מתבסס על הכנסות 

 ניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא:כ

 

 נלחץ על חיפוש ונקבל את האפשרויות חיפוש הבאות

 

מפגש )בהתאם למודול התוכנה(, \נוכל לבחור לחפש לפי לקוח מסויים, סוג לקוח, לפי פרויקט

 מפגש ולפי תאריך התחלה )חובה(\לפי סוג פרויקט
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 חודשים הבאים 12-נבחר לפחות תאריך התחלה לצפיה ב

 8/2015 – 9/2014נקבל פריסה מ  – 9/2014אם לדוגמא נבחר בתאריך 

 

 את דוח זה ניתן לייצא לאקסל או ללחוץ על אייקון המדפסת לקבלת גירסה להדפסה
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 דוח תקבולים שנתי 
 

חודשים. דוח זה  12בדוח זה נוכל לראות בצורה ויזואלית את התקבולים לפי לקוחות על פני 

 כלומר חשבוניות מס קבלה וקבלות –מתבסס על תקבולים 

 כניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא:

 

 נלחץ על חיפוש ונקבל את האפשרויות חיפוש הבאות

 

מפגש )בהתאם למודול התוכנה(, \נוכל לבחור לחפש לפי לקוח מסויים, סוג לקוח, לפי פרויקט

לנו בדוח זה היא אם  מפגש ולפי תאריך התחלה )חובה(. בחירה נוספת שיש\לפי סוג פרויקט

. כברירת מחדל מסומן "פרעון" כך ניראה להתבסס על תאריך הקבלה או תאריך פרעון התשלום

 חלוקה לפי כמה כסף ניכנס בפועל כל חודש
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 חודשים הבאים 12-נבחר לפחות תאריך התחלה לצפיה ב

 8/2015 – 9/2014נקבל פריסה מ  – 9/2014אם לדוגמא נבחר בתאריך 

 

 להדפסה גרסהאת דוח זה ניתן לייצא לאקסל או ללחוץ על אייקון המדפסת לקבלת 
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 כמות לידים לתקופה 
 

בטבלה ובגרף את כמות הלידים אשר הוזנו למערכת  –בדוח זה נוכל לראות בצורה ויזואלית 

 מתאריך ספציפי לתקופה של שבוע או חודש. כמו כן נוכל למיין גם לפי מקורות הגעה.

 לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא: כניסה

 

 

ונלחץ על חיפוש. המערכת תציג לנו בחלקה העליון טבלה לפי ימים  הרלוונטייםנמלא את השדות 

 וכמות לידים לאותו יום ובחלק התחתון נראה גרף המחולק גם הוא לימים.
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 דוח לידים אשר הפכו ללקוחות
 

הפכו את כמות הלידים אשר  עוגה בטבלה ובגרף –בדוח זה נוכל לראות בצורה ויזואלית 

איזה לכך נוכל לבדוק  ללקוחות פעילים של העסק בתקופת זמן ספציפית וממקור הגעה שנבחר.

 הטוב ביותר.המרה היחס את יש מקור הגעה 

 כניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא:

 

רצה לבדוק את החיפוש ידה ונבמו כנסו הלידים למערכתבחיפוש נבחר את טווח התאריכים בהם נ

  , אחרת נשאיר אותו ריק.על מקור הגעה ספציפי, נוכל לבחור אותו

גרף עוגה אשר ממחיש לנו את כמות הלידים שהומרו המערכת תציג לנו ו נלחץ על חיפושלסיום 

 ללקוחות בעסק.

אינם ו גיעו בין התאריכים הנבחריםללידים שה יםמתייחס שימו לב שהתאריכים שאנו בוחרים

הוא  –)כלומר, גם אם הליד הפך ללקוח אחרי הזמן המוגדר  למתי הליד הפך ללקוח רלוונטיים

 בדוח( ייכללעדיין 
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אשר קוחות ידים הפכו לללשני  -  30/4/2016ועד  1/1/2016בדוגמא זו אנו רואים שמתאריך 

אשר מקור קוחות לידים הפכו לל שלושהמקור ההגעה שלהם היה מהפנייה של לקוחות אחרים ו

 ההגעה שלהם היה דרך האתר אינטרנט.

 .הפכו ללקוחות הנבחרת אשר הגיעו בתקופהסה"כ חמישה לידים 
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  פקסכרטסת 
 

, נוכל לבדוק הפרשים מסוים ספקבדוח זה נוכל לראות את כל המסמכים החשבונאיים של 

 הספקולהדפיס כרטסת הנהלת חשבונות עבור  ספקבכרטסת ה

 

 הספקנזין את שם  - ספק

 אם נרצה להגביל את תאריכי המסמכים -תאריך אסמכתא 

 אפשרויות 3כאן יש לנו  –בחר סוג כרטסת 

סוגי מסמכים.  2להשוות בין  נרצהנבחר את אפשרות זו כאשר  – מסמכים נבחרים .4

ואז נבחר את האפשרות הראשונה  הוצאות לתשלומיםלהשוות בין  נרצהלדוגמא אם 

 והשנייה
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לראות את כל סוגי המסמכים של  נרצהנבחר את אפשרות זו כאשר  - כל המסמכים .5

 הספק

לשלוח כרטסת הנה"ח  נרצהנבחר את אפשרות זו כאשר  - הדפסת כרטסת הנה"ח .6

 לספק

 מסמכים נבחרים 

 סוגי מסמכים שנרצה 2בבחירת מסמכים נבחרים, נוכל לבחור להשוות בין כל 

 ונלחץ על "הצג כרטסת" תשלומיםמול הוצאות עבור הדוגמא נבחר 

 ה בין המסמכיםאהמערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות את ההשוו
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נרצה לראות את ההפרש בין המסמכים נוכל לסמן את כל המסמכים שבצד ימין ולסמן את כל  אם

 המסמכים שבצד שמאל והמערכת תציג לנו את ההפרש

 

 ניתן לראות שסימנו את המסמכים והמערכת מציגה לנו את ההפרש מתחת לטבלה

  .₪ 29.80עוד  אנו חייבים לספק  כלומר  ,29.80במקרה זה ההפרש הוא 

 

  כל המסמכים

 ולחיצה על "חיפוש"  מסמכיםכל הבחירת 

 

 שלהם וסיכומים הספקאת כל המסמכים של המערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות 
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 הדפס כרטסת הנה"ח 

 בחירת הדפס כרטסת הנה"ח ולחיצה על "חיפוש" 

 

 הספקולהדפיס את כרטסת הנה"ח של המערכת תציג לנו עמוד בו נוכל לראות 
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 הוצאות ותשלומיםניראה רק  ספקבכרטסת הנה"ח של ה

 (PDFלהדפסה נלחץ על אייקון המדפסת )יפתח קובץ 
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  דוח עמלות סוכנים
 

 ירות שלהם.לקבל מידע על עמלות הסוכנים במערכת עבור המכבדוח זה נוכל 

 דוח זה מתבסס על חשבוניות וחשבוניות מס קבלה ללקוחות של הסוכן הנבחר.

 

 :כניסה לדוח תעביר אותנו לעמוד הבא

 

 )לא שדה חובה( חישוב העמלות המגיעות לורצה לקבל את נבחר את הסוכן עבורו נ - סוכן

)לא  לסוכנים בגינןשאנו מעבירים רצה לקבל את חישוב העמלות עבורו נהלקוח נבחר את  - לקוח

 שדה חובה(

 התאריכים לחישוב העמלות )שדה חובה(טווח  – תאריך
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, חשבוניות שטרם שילמנו עליהם את העמלות הרצויותלבחור אם לקבל רק את הנוכל  –שולם? 

 מנו, או הכל )במידה ונרצה לקבל הכל ניתן גם להשאיר את השדה ריק(.או שכן שיל

 והמערכת תציג לנו את הדוח הרלוונטי לסיום נלחץ "חיפוש"

 

 .סה"כ שלהן וסה"כ העמלות שיש להעביר לסוכןיתן לראות את רשימת כל החשבוניות, נ
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