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  מונים משותפים
  

  :הקמת מונה משותף

   .מונים משניים>  טבלאות–קבצים . 1

  

  יש להקים את המונה בטבלת מונים משניים עם אחד הצרכנים...ואז
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 > שותפות חדשה>טבלת מונים משותפים בעזרתלהקליד את מספר המונה או . 2

 

  

 )  לבחירה מטבלת מוניםF5ניתן ללחוץ על  (הקלדת מספר המונה

 Tab -ללחוץ על מקש הו
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. מחירון לחיוב ואחוז שותפות, השותפים: יפתח חלון שבו יש להקליד את הנתונים

 בעמודות שותף ומחירון לחיוב ניתן להיעזר במקש 

  F5. לבחירה מהטבלה .בסיום ללחוץ על יציאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :אחוז שותפות /מחירון/שינוי שותף
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  > תפותהעתקת שו>טבלת מונים משותפים

  הכניס את מספר המונה ל-מונה :   העתק מ

 )לא נוכחית( מספר הריצה שקיימת השותפות - ריצה                

 

 

   אותו מספר מונה- מונה :ל

   ריצה נוכחית- ריצה   

  

 Tab -מופיעה שורה עם מספר המונה ושם הצרכן יש ללחוץ על מקש ה

  

  .נפתח חלון ושם ניתן לבצע את השינוי הנדרש

  

  :ביטול מונה משותף
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המונה או לבחור ' להקליד את מס >הקפאת שותפות  >טבלת מונים משותפים

  "אשר" וללחוץ על F5מרשימה בעזרת 

  

  :חידוש שותפות

  "אשר"> מספר מונה > ביטול הקפאה > טבלת מונים משותפים 

  

  


