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 שליחת דוח הכנסות לרו"ח באופן אוטומטי

 כללי :

 אחת לחודש. ניתן לשלוח דוחות הכנסה לרואה חשבון באופן אוטומטי

 מיקום: הגדרות מערכת < חשבוניות ומסמכים < שליחת דו"ח להנהלת חשבונות

 : פרמטרים

יש לסמן על מנת להפעיל את אפשרות  - האם לשלוח דוח הכנסות להנהלת חשבונות? .1

 השליחה האוטומטית לרו"ח

 שם הנמען מקבל הדוח - שם גורם מטפל בהנהלת חשבונות .2

 כתובת האימייל למשלוח - להנהלת חשבונות אימייל לשליחת דוח הכנסות .3

 ניתן לבחור מסמך אחד או יותר מהמסמכים הבאים לשליחה: - בחר מסמכים לשליחה .4

 חשבוניות מס 

 חשבוניות מס קבלות 

 חשבוניות מס זיכוי 

 קבלות 

היום בחודש בו ישלחו המסמכים. המסמכים הנשלחים הם אלו  - יום בחודש לשליחה .5

 הקודם.שהופקו בכל החודש 

 לאחר הזנת הפרמטרים הנדרשים, נלחץ על כפתור "שמירה". .6
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 בדוגמא שבצילום מסך :

 לחודש ישלחו כל המסמכים שהופקו בחודש הקודם בהתאם לפרטים הרשומים. 5כל 
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 הפקת דוח הכנסות ידני

 

 מיקום: דוחות < חשבוניות ומסמכים < דוח חשבוניות

 הזנת קריטריונים לחיפוש:

 על ה + על מנת להכניס את הקריטריונים לחיפושיש ללחוץ 

  

נבחר סוג מסמך: חשבוניות מס. בחירה זו בוחרת את כל המסמכים הכלולים בהגדרה  .1

 "הכנסות". כלומר :

 חשבוניות מס 

 חשבוניות מס קבלות 

 חשבוניות מס זיכוי 

 נבחר טווח תאריכים להצגת הדוח .2

 נבקש למיין לפי "סוג מסמך" .3

 חיפוש"נילחץ על כפתור ה" .4
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 בלחיצה על חיפוש נקבל את המסך הבא:
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 לחיצה על הדפסה תפתח את המסמך הבא:
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 או להדפיסו ולהעבירו לרואה החשבון. PDFניתן לשמור את הדוח כקובץ 

 

 

 

 


