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 :סטטוס קבלות

 

 [.סטטוס קבלות] [ קבלות] [ כספים]למסך סטטוס קבלות נכנסים דרך התפריט 

ניתן לחפש קבלות לפי מספרי . שהוכנסו לתוכנה הצגת והדפסת קבלות, סטטוס קבלות מיועד לחיפוש

 .לאאם כבר הודפסה או ב: תאריך וסטטוס הקבלה , כמו צורת תשלום, או לפי קריטריונים שונים, קבלה

 

  :קבלות שהוכנסו לתוכנה לפי טווח תאריכיםרשימת  תלקבל

 . הרצוי לךהתאריכים טווח ולהגדיר את [ טווח תאריכים]האופציה סמן את יש ל

 . ניתן ללחוץ לחיצה כפולה בתוך שדה התאריך, על מנת לקבל את התאריך של היום הנוכחי

ניתן  פה[ : סטטוס קבלה]או /ו[ צורת תשלום]או /ו[סוג חיוב] : אפשרויות בחירה לפי תנאים נוספים

 ".רק מקור"או " לא הודפס","הודפס"לבצע חיפוש לפי 

 .[חפש]יש ללחוץ על הפקד  ,לאחר בחירת התנאים הרצויים, בפועל וע החיפושצילב

 קד ולבחור בפ המבוקשת על שורת הקבלה" העכבר"את  ידמלהע יש - ספציפילמעבר לתשלום 

 [.עבור אל שם]הפקד  יש ללחוץ על, מעבר לפרטי בעל הקבלהלו, [עבור אל תשלום]

 . במסך מתייחס לתאריך התשלום[ תאריך] השדה -התשלום תאריךבחיפוש לפי 

 תאריך ערך של העברה בנקאית / תאריך פירעון של המחאה=  לחיפוש לפי תאריך ערך

 ([ ערך. לפי ת)כולל פירוט קבלות ]: סמן

  .(עם אותה מספר קבלה)כל ההמחאות יופיעו בנפרד , אחת בנויה מכמה המחאותבלה כאשר ק

 [ח"ח לש"המרה מט]ח בחר "לקבל תמונה כוללת ברשימה בש אם ברצונך – תשלומים במטבע זר

, [הדפס רשימה]דרך , ח את הרשימה של הקבלות שחיפשנו "מדפיסים בדוכשהאופציה הזאת גם חיונית 

 . ח"כ של הקבלות בש"כום סהסח יסכם "שהדו מ"ע

 . ח מרוכז"וכן לבחור דו, תאריך או סוג חיוב, מספר קבלה, ן לפי שםניתן למיי [הדפס רשימה] בבחירת 

 ; מדבקות או מעטפות עבור בעלי הקבלות שמופיעים בשאילתה תסהדפ

  .גם אם מופיע יותר פעמים ברשימה, מעטפה תופיע רק פעם אחת לכל לכל בעל רשומה/מדבקה

ניתן , (בכרטיס הפרטי שלהם) יש רשומות שמוגדר עבורם לא לשלוח דוארכש –[. שליחת דואר לכולם]

 .זהסימון י "מעטפות לקבלות ע/מדבקות/בלות לעקוף את ההגדרה הזאת במקרה של שליחת ק
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 :אפשרויות נוספת

כי אלו , הוראת קבעבאופן ברירת מחדל לא יופיעו קבלות עבור : [אשראית/הצג הוראת קבע בנקאית]

יש לסמן את , ברשימה ןאם בכל זאת מעוניינים לראות אות. מודפסות בדרך כלל רק בסוף השנה ברצף

 : מופיעה עוד אופציה ומיד אחריה. האופציה הזאת

עד לחילול מספרי קבלות , 0קבלה אוטומטי מספר  תבלותנועות בהוראת קבע מק[: 0בלה ק עם ק"גם ה]

לראות את ההכנסות מתנועות בהוראת קבע  אם בכל זאת הנך מעוניין .בתום הגביההנעשה בסוף שנה או 

 [.0ק עם קבלה "גם ה]יש לסמן , אשראית/בנקאית

 .י סימון האופציה הזאת"ניתן להציג את הקבלות שבוטלו ע[: קבלות מבוטלות]

; [עד קבלה]ו  [מקבלה]יש להזין טווח מספרי קבלות  - חיפוש לפי מספר קבלהב[  קבלות' לפי מס]

 .יש להכניס את אותו מספר קבלה בשתי השדות, כאשר מחפשים רק קבלה אחת

 

 : מיון הרשימה

  וללחוץ על הפקד יש לעמוד בשדה בטור המבוקש  -רשימת הקבלות שמופיעה במסך למיון 

 :הדפסת קבלות ברצף

 [. חפש]ו " לא הודפס"האפשרות  את[ סטטוס קבלה]בשדה  יש לבחור -לאיתור קבלות שלא הודפסו

 בתיבת הסימון  ה ניתן לסמן קבלות רצויות להדפסהשמופיע ברשימה - מהקבלות להדפסת חלק

 [. קבלות מסומנות סהדפ]וללחוץ על הפקד 

 [. הדפס קבלות מסומנות]ואז כמובן  [סימון כל הקבלות]הפקד  עליש ללחוץ  הקבלותלהדפסת כל 

קבלות ' מס]כמה עותקים רוצים להדפיס ב , ההדפסה לפני ,להגדיר יש - וייםרצעותקי קבלה ' הגדרת מס

 .והלאה הם העתקים 2 ,אם כבר יצא מקור אז יוצא במקומו העתק –הוא עבור מקור בלבד  1[: להדפסה

 : סוגי קבלות בתוכנה 2יש 

 ח מוכן ב "קבלה מוגדרת מראש כדו – קבלות מערכתMS Access ;ייםה שינולא ניתן לבצע ב.   

 (. 64כ אישור על סעיף "בד)עליון לקבלה ושורה תחתונה מלל כן ניתן להוסיף 

 [.הגדרת קבלות][קבלות][כספים]תפריט " : הגדרת קבלות"דרך מסך התוספות ניתנות לביצוע 

 אלו קבלות שמוגדרות כמסמך מיזוג דואר ב   - קבלות מיזוג דוארMS Word . 

 . הרצויים חיובה יעבור סוג גדירםולה, שרוציםסוגי קבלות   ניתן להגדיר כמה

 ".קבלות במיזוג דואר"להסבר מפורט על הגדרת ואפיון קבלות ראה הסעיף 

 
 

 [. ברירת מחדל] וכן [ מוגדרת קבלה]יש לסמן את תיבת הסימון  ,הדפסת קבלות מיזוג דוארב

רת המחדל עבור סוג החיוב בברי /ות כפי שהוגדרו במסך גביית תשלום כאשר רוצים להדפיס את הקבל

 . אין צורך לבצע עוד שינוי

[ ברירת מחדל]יש להסיר את הסימון מ , באופן שונה משהגדרת במערכתלהדפיס קבלה כאשר רוצים 

 [. קבלה]ולבחור קבלה מתוך התיבה המשולבת 

להוסיף אותה  תוכל, להדפיס לא מופיעה בתיבה שברצונך כאשר הקבלה - הוספת דגם קבלה חדש

ושם , "מחולל המכתבים"למסך  משם תועבר[. קבלה]י לחיצה כפולה על התיבה המשולבת "רשימה על

 (.עיין בפרק המסביר עליו" מחולל המכתבים"להסבר על .) רצויהאת הקבלה ה ףניתן להגדיר ולהוסי
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 :הגבלת מספר הקבלות שנשלחות להדפסה

יש אפשרות כאשר מודפסים , עמיס על המדפסתובכדי לא לה, כאשר יש מספר רב של קבלות להדפיס

 .קבלות להגביל את מספר הקבלות שנשלחות מיד להדפסה 10-יותר מ

 :עולה הערה [ הדפס קבלות מסומנות]בעת שליחת הקבלות להדפסה 

 

 
 

שם ניתן להגדיר בעת הדפסת הקבלות ברצף את מספר הקבלות ". ח"הדפסת עמודים לדו"נפתח מסך 

אז אחרי שליחת הקבלה , קבלות 11אם הגדרת שצריך להדפיס . פעם לתור המדפסת שרוצים לשלוח כל

ח האחרון הודפס לפני ששולחים "יש להמתין עד שהדו. שוב נפתח" ח"הדפסת עמודים לדו"מסך , 11-ה

 .שוב את הקבלות להדפסה

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

                         

 


