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  מקשי עבודה
  

TAB –מעבר משדה לשדה   
F1 –מסכי עזרה   
F2 –ביטול פעולה אחרונה   
F3 –מחיקת שורה   
F4 –פתיחת שורה חדשה   
F5 –פתיחת חלון בחירה   

   חיפוש רשומה–קפת   מש

   מיון טבלאות–מפתח  

  )לראות רק את התושבים שזכאים להנחה: לדוגמה  ( תחום רשומות–דף מקופל  
  

  אות טבל–קבצים 
  

  תושבים

ן - ח, טלפון, כתובת: לכל תושב כרטיס עם הנתונים שלו. הקלדת כל התושבים במערכת
  .ח והגדרת הוראת קבע"הנה

  
  נכסים וחיובים

  .לכל חיוב יש קוד חיוב ומחיר ליחידה. הקלדת כל החיובים
  

  חיובים קבועים

  ).ישבמידה ו(הגדרת כמות החיוב והנחה , הגדרת חיובים לכל תושב
  . להקפיא חיוב על מנת שלא יופיע בחשבוניותניתן

  
  טבלת הנחות

  . הנחה%-הגדרת כל ההנחות ו
  

  סוגי תושבים 

  .חלוקת התושבים לפי הגדרת המשתמש
  

  
  ריצה שוטפת

  
  נתוני ריצה

  :הגדרות לחודש נתון 
ההנחה תינתן לכל התושבים .  ניתן להגדיר הנחה לחודש מסויים– הנחה כללית % �

  .להנחה כללית בטבלת תושביםהמוגדרים כזכאים 
  . כותרת החשבונית–תקופה לחיוב  �
  . ההערות יופיעו בחלק התחתון של החשבוניות–הערות לחשבונית  �
  .ח" התאור יופיע בכל שורה בפקודת יומן העוברת להנה–תאור החיוב בפקודת יומן  �
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  יצירת חיובים קבועים 

ניתן לבצע . ים שהוגדרו בטבלאותפעולה אוטומטית אשר מעבירה את כל החיובים הקבוע
  .מספר פעמים עד סגירת הריצהפעולה זו 

  

  קליטת חיובים שונים

  . טבלת החיובים הקבועים–חיובים קבועים 
חיובים אלה לא יעברו מחודש .  הגדרת חיובים חד פעמיים לאותה ריצה–חיובים מזדמנים 

  .לחודש
  

  הכנת חשבוניות

  .תושבהכנת חשבוניות ל סעיף זה מאפשר

  .הכנת חשבוניותכל שינוי של הסעיפים הקודמים מחייב ביצוע של 

  חשבוניות טיוטה

  .הפקת חשבוניות טיוטה על מנת לבדוק את הנתונים לפני סגירת הריצה

  גיבוי לדיסק

 .בצע גיבוי לדיסק לפני סגירה של כל ריצהלחובה  �
  .י פתיחת שנה חדשהנלפ חובה לבצע גיבוי קבצי מערכת �
  

  :העבודהסדר 
  
  .כניסה לגיבוי לדיסק �
  .רישום הערות לזיהוי הגיבוי ואישור.  הגיבוירסימון הכונן בו ייווצ. כניסה ליצירת גיבוי חדש �

   
  סגירת ריצה

גיבוי זה . צריך לבצע גיבוי לדיסק, לאחר בדיקת כל החשבוניות ובדיקת רשימת החשבוניות

מקרה והתבצעה טעות מכיל את כל הנתונים מתחילת השנה ומאפשר לחזור אחורה ב

  .בחשבוניות

  .ניתן לסגור את הריצה ולהפיק חשבוניות מקור, לאחר הגיבוי

  

  :ח"פקודת יומן להנה

  .  סעיף זה מאפשר להדפיס פקודת יומן של ריצה קודמת או של הריצה הנוכחית

  .ה בוצעשהכנת החשבוניותניתן להפיק פקודת יומן לריצה פתוחה בתנאי 

  


