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 תשלום בהעברה בנקאיתסרטון  

  http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Bank_transfer_clip.htmלינק לסרטון:

 ש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.הערה: טקסט מודג

 (00:00-00:42מקדימים ) צעדים

 שלום, שמי_____ מפריוריטי סופטוור.

 תשלום בהעברה בנקאית. רישוםדגים את הפעולות הנדרשות לנבסרטון זה 

יול וחובות גאו בדו"חות שבתפריט  פירוט חובות פתוחים לספק לפני הכנת התשלומים, נוכל להיעזר בדו"ח

 כדי לעיין בחובות לספקים. פתוחים

עבורו אנו  ונשלוף את הספק הגדרות כספים לספקיםנפתח את מסך כמו כן, לפני הרישום של ההעברה, 

כדי לציין שלספק הזה משלמים  שלום בהעברה בנקאיתתנסמן את העמודה מעוניינים לרשום את ההעברה. 

 רק בהעברה. 

 ניתן להכין העברה בנקאית באופן ידני או אוטומטי.

 (00:43-03:59ידני של תשלום ) רישום

 .תשלום בהעברות בנקאיותנדגים רישום ידני של תשלום במסך ראשית 

 .נקאיותכספים < רכש )כספים( < תשלומים < העברות בלמסך מנתיב  ניכנס

במסך  שם שינוי. לספק מזדמן, כלומר כזה שמסומנת לו האפשרות נבחר את הספק לו אנו מעוניינים לשלם

, ניתן לשנות את שם הספק. אם באופן קבוע השם של הנמען לקבלת התשלום שונה משם הספק, ספקים

שלום לסוכן ביטוח, כאשר הספק הוא בעצם חברת הביטוח והתשלום הוא לסוכן, ניתן למשל במקרה של ת

בעמודה  כתובת למשלוח המחאות, במסך הבן הגדרות כספים לספקיםבמסך להגדיר שם קבוע לחשבון 

 .שם

. ות ראשייםחשבוננעבור למסך במקרה של תשלום למוסדות כמו עיריה או גורם שאינו ספק חייב בדיווח, 

 כדי לאפשר הכנת העברות בנקאיות אליו.  הכנת תשלומים לחשבוןבמקרים אלה, נסמן את העמודה 

 . תשלום בהעברות בנקאיותנחזור למסך 

 . מופיע אוטומטית התאריך הנוכחי, וניתן לשנותו תאריךבעמודה 

 .א מספר זמני לתשלוםמתמל מספר תשלוםובעמודה 

נרשום את התאריך בו  תשלום תאריךבשדה ממנו מתבצע התשלום לספק.  חשבון הבנקנבחר את 

 , תאריך הפרעון.מתבצעת ההעברה הבנקאית בפועל

 יופיע מטבע הספק, ניתן לשנות אם התשלום מתבצע במטבע שונה. מטבע, בעמודה סכומיםבלשונית 

, הגדרות כספים לספקים, יופיעו פרטי חשבון הבנק של הספק שהוגדרו במסך חשבון הספקבלשונית 

 , פרטים אלה ניתנים לעדכון במידת הצורך.פרטי חשבון בנקבמסך הבן 

 בגינם משולמת העברה זו. נסמן את  החשבוניותלשלם בעמודה , סימון חשבוניות לתשלוםבמסך הבן 

 לא ניתן לסמן תשלום. בבדיקהשלום, עם סימון בגין חשבוניות שעוכבו לת
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יתרה מציגה את הסכום הכולל בחשבונית. יתכן שחלק כבר שולם: בעמודה  סכום החשבוניתהעמודה 

 יופיע הסכום שעוד לא שולם לחשבונית.   לתשלום

 .התשלום פירוטנעבור למסך הבן אחרי סימון החשבוניות 

 . לשנות את הסכוםאם בהעברה זו אנחנו משלמים רק חלק מסכום החשבונית, ניתן 

אם התשלום הנוכחי הוא לא בגין חשבוניות פתוחות, נעבור ישר למסך הבן הזה ונרשום ידנית את הסכום 

 והפרטים.

 חשבון להעברת הפרשיםהחשבונית, ניעזר בעמודה  כאשר קיים הפרש בין סכום החשבונית המשולם ויתרת

נוכל לקרוא עזרה וכן הסבר על  F1בלחיצה על כדי לבטל את שארית החוב לספק עבור חשבונית זו. 

 .אפשרות לביטול אוטומטי של יתרות קטנות

 .  סגירת העברה בנקאיתלה ישירה את התוכנית לסגירת התשלום נחזור למסך האב ונריץ בהפע

 .,  ואת מספר תנועת היומן שנרשמה בספרים נוכל לראות בעמודה בשם זההתשלום יקבל כעת מספר סופי

 (04:00-05:20ההעברה ) הדפסת

נו. להדפסת מכתב לספק המפרט את ההעברה לאחר רישום התשלום במערכת, נדפיס את ההעברה שביצע

 .הדפסת העברה בנקאית )מכתב לספק(בהפעלה ישירה שבוצעה, נבחר 

הדפסת העברה התכנית להדפסת קבוצה של העברות לספקים, נבחר מתוך תפריט העברות בנקאיות את 

 .בנקאית )מכתב לספק(

. במסך נשלוף את תשלום בהעברה בנקאיתתפתח את מסך  העברה בנקאיתבעמודה  F6לחיצה על 

, להצגת רשימת התשלומים שנשלפו נשנה את צורת לפי תאריך תשלוםההעברות המבוקשות, למשל, 

 .כדי לחזור לקלט התכניתונלחץ על בחר נתון, ; F4 הקשת התצוגה על ידי 

 .ונאשר, נוכל לבחור את סדר ההדפסה של ההעברות מיוןבעמודה 

בדואר אוטומטי אז יקבל כל ספק הודעה  את המכתב בחלון הבא נוכל לבחור האם להדפיס, להציג או לשלוח

 .ספקיםעל ההעברה הבנקאית שבוצעה לו, למייל שהוגדר עבורו במסך 

הדפסת העברה בנקאית )מכתב בתכנית להדפסת מכתב העברה לבנק נבחר בהפעלה ישירה מהמסך 

 כאשר נרצה להדפיס קבוצה של העברות. דרך התפריט, או לבנק(

 (05:21-08:43) אוטומטיתשלום 

 .נדגים כעת הכנה אוטומטית של תשלומים בהעברות בנקאיות

 .סימון חשבוניות לתשלוםהכנת תשלומים אוטומטית מתבססת על סימון במסך 

תשלומים גם לחשבונות ראשיים ולא  . כדי שהמערכת תכיןאת הסימון ניתן לבצע באופן ידני או בעזרת תכנית

 .הכנת תשלומים לחשבוןרק לספקים, יש לסמן עבור החשבונות הראשים הרלוונטיים, סימון בעמודה 

 תפתח העברות עבור החשבוניות שסומנו. הכנת תשלומיםהתכנית 

 תהפוך אותן לסופיות ורשומות בספרים. רות בנקאיותסגירת העבולבסוף התכנית 

 כעת נפרט.

להכין ונסמן אותן בעמודה  . נשלוף את החשבוניות אותן נרצה לשלםסימון חשבוניות לתשלוםניכנס למסך 

 לא ייפתחו תשלומים. בבדיקה. לחשבוניות המסומנות תשלום



  www.pr ior i ty-sof tware.com  

3/3 15/01/18 Ver. 4 Cat.No. LB120169 

 

 יופיע תאריך התשלום של החשבונית, וניתן לשנותו. ת. תשלוםבעמודה 

ניתן לרשום מספר תאריכי תשלום כאשר מעוניינים לפתוח יותר  פיצול תשלום לחשבוניתבמסך הבן 

 .של כל תשלום  פרטים, ואת הסכום התשלום, תאריכי התשלוםאת  מתשלום אחד עבור החשבונית. נרשום

הסכום הכולל של הפיצול צריך להתאים בדיוק לסכום החשבונית. אם יש הפרש המערכת תציג הודעת 

 .שגיאה

  . מון חשבונית לתשלוםסילהריץ את התכנית לסימון אוטומטי של החשבוניות לתשלום ניתן 

, וטווח תאריכי תאריכי ערך, טווח נבחר את חשבונות הספקים להם אנחנו מעוניינים לבצע סימוןבקלט 

 .ונראה את החשבוניות שסומנו . כעת ניכנס למסךחשבוניות. תתקבל הודעה על סימון הונאשר, חשבוניות

למחיקת סימון כל  מחיקת סימון החשבוניותאם נרצה להתחיל את התהליך מחדש, נוכל להיעזר בתוכנית 

 אוטומטית. החשבוניות שסומנו לתשלום ידנית או

 .הכנת תשלומיםנריץ את התכנית בשלב הבא, להכנת התשלומים לחשבוניות שסומנו 

. תאריך התשלום. נרשום את נבחר את חשבון הבנק ממנו מבצעים את התשלום קוד חשבון הבנקבעמודה 

 רעון עתידי.יכדי לפתוח תשלומים עם תאריך פ וייםתשלומים דחנסמן את העמודה 

, נבחר האם ברצוננו שהתכנית רק תכין את התשלומים, או גם תסגור אותם אופן הפעלהבעמודה 

 . אוטומטית.

או לפי הגדרת הספק,  ברה בנקאיתהעבחלון הקלט הבא נסמן אם אנחנו רוצים לפתוח תשלומים בהמחאות, 

 .הגדרות כספים לספקיםכפי שהגדרנו בתחילת ההדגמה במסך 

 .ונאשר, נבחר את המטבעולבסוף 

 . התשלומים שנפתחו זמניים.בסיום תתקבל הודעה על כך שנפתחו מספר תשלומים

 ולתקן בהתאם. ו"ח שגיאותד -הכנת תשלומים אם מתקבלת הודעה על שגיאות יש להפיק דוח 

כדי לעבור  F11נלחץ ונראה את התשלומים הזמניים שנפתחו.  תשלומים בהעברה בנקאיתניכנס למסך 

 .."*Tנכתוב " מס. תשלוםלמצב שאילתא; נרשום את התאריך של היום, ובעמודה 

או מתפריט העברות  בהפעלה ישירה מהמסך בנקאיות הסגירת העברנריץ את התכנית לסגירת התשלומים 

 .בנקאיות

 (08:44-09:04דו"חות העברות בנקאיות )

או בתפריט  העברות בנקאיות כדי לראות מידע מרוכז על תשלומים לספקים ניתן להעזר בדו"חות שבתפריט

 .דו"חות על תשלומים

 .תאשף תשלומים לספק בהעברה בנקאילפרטים נוספים , ניתן לקרוא את 

 ולהתראות בסרטון הבא. תודה,

 

 

 

 


