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 מעבר שנהתסריט 

 
  http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/End_ofyear_clip.htmינק לסרטון:ל

 הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

 00:00-00:39)) הקדמה
 .עבור בצורה חלקה לשנה החדשהשנדרש לבצע במערכת כדי לבסרטון זה אדגים את הפעולות 

 ישנם שלושה סוגי פעולות שיש לבצע לקראת השנה החדשה, מחולקים לפי זמן הביצוע: 

 פעולות שניתן לבצע כל שנת הכספים הנוכחית 

  ,בדצמבר 31פעולות שיש לבצע ביום האחרון של שנת הכספים הנוכחית 

 בינואר 1-פעולות שיש לבצע ביום הראשון של השנה הבאה, ב . 

נתחיל מהדגמה של הפעולות שניתן לבצע בשנת הכספים הנוכחית, ובמהלך חודש דצמבר יש לוודא שהן אכן 
 בוצעו.

 (00:40-03:01) פעולות שניתן לבצע כל השנה
. במסך זה שנות כספיםניכנס למסך הפעולה הראשונה שנבצע היא הגדרה של שנת הכספים החדשה. 

נצא . והסיום נרשום את תאריך ההתחלה .2020הכספים החדשה, במקרה שלנו:  לשנת שורה חדשה נרשום
. ונראה כי הקידומת למספרי תנועת היומן של שנה זו התמלאה אוטומטית כדי לעדכן את הרשומה מהשורה

 רוצים.ניתן לשנותה אם 

, אחת לכל חודש פתחנה באופן אוטומטי שתים עשרה תקופות כספיותית תקופות בשנת כספיםבמסך הבן 
 .. תקופות אלה עדיין אינן פתוחות לרישום תנועות יומןבשנה

ר התעודות והיא פתיחה של מספרי תעודות. מספלפני תום השנה הנוכחית שנייה שיש לבצע הפעולה ה
כספים < מתפריט . נתי, כלומר, מספרי התעודות מכילים גם את קידומת השנהנעשה על בסיס שבמערכת 

הבאה,  לשנת הכספים לתעודותהכנת תבניות מספר את התכנית ריץ , נתחזוקת כספים < תכניות שרות
משיך תבניות של קידומות שהגדרנו כדי לה קידומת לפי שנה קודמתנסמן את העמודה . 2020במקרה שלנו 

ידנית, כאשר המערכת תדע לשנות את שתי הספרות המציינות שנה לשנה המתאימה. למשל, קידומת 
AB19 תירשם כ-AB20 אם בשנת הכספים הנוכחית התבנית נקבעה אוטומטית ולא הוגדרה  .2020-ב

. 2020נשלוף את שנת . מספרי תעודותבמסך  . נראה את תוצאות התכניתידנית, לא נסמן את העמודה
, ותוספת אחרי הספרות , ומשתי הְספרות האחרונות של השנההמספר מורכב מקידומת לפי סוג התעודה

במקרה של קידומת לסניף. אם משנים את הקידומות ידנית, חשוב להקפיד שהקידומת לא תהיה זהה לזו של 
ודה זה, אחת התעודות האחרות, ולא לרשום קידומת ארוכה, שתגביל את מספר התעודות האפשרי מסוג תע

 לא ארוך או קצר מדי. רוחב שדהועם 

לא ניתן יהיה לשנות יותר את תבניות  המספור החדש,שיקבלו את תעודות  שנרשמותשימו לב, לאחר 
 המספור.

 (03:02-04:37פעולות שיש לבצע ביום העבודה האחרון של השנה הנוכחית )
 ון של שנת הכספים. נעבור להסבר על הפעולות שיש לבצע ביום האחר

, ונציין תאריך סגירה של היום לכל הקופות הרלוונטיות, קופותנפתח את מסך  ביום האחרון של השנה,
 .סגירה עד תאריךבעמודה 

, כדי שנוכל קופה < דו"חות קופהכספים < ניהול מתפריט  תכולת קופהנפיק את הדו"ח לאחר מכן, 
 . בין תכולת הקופה בפועל לתכולה כפי שהיא רשומה במערכת להשוות

תכולת בדו"ח  שרשומהליתרה  ש"חיתרה בהנבעמודה כאן בין היתרה הרשומה נשווה ו קופותמסך נחזור ל
ח יש "בפועל בקופת העסק בסוף יום העבודה האחרון. את הדושיש ובין שני אלה ליתרה  , לכל הקופות,קופה
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נבחר , והפעם תכולת קופהנבחר שוב בדו"ח נעשה זאת כך:  לשמור לביקורת סוף שנה של רואה החשבון.
 כדי לוודא שדו"ח זה יישמר במערכת.  מניעת מחיקהנלחץ . "שמור"

אם ביום בו מבצעים את פעולות סגירת השנה מבצעים הפקדה, חשוב קודם להפיק את טופס ההפקדה, ורק 
 לביצוע ההשוואות.  תכולת קופהלאחר מכן להפיק את דו"ח 

שהנתונים שלהם נכונים רק ליום ההפקה, כספים ם מתפריט בנוסף, ביום האחרון בשנה נפיק דו"חות שוני
; וכן את דו"ח סחורה שנתקבלה וטרם חויבה; דו"ח כגון הדו"חות השונים של תעודות משלוח שלא חויבו

 .המחאות דחויות בבנק שטרם נפרעו

 (04:38-06:31ספים הבאה )הכפעולות שיש לבצע ביום העבודה הראשון בשנת 
 פעולות שיש לבצע ביום הראשון של שנת הכספים החדשה. נעבור ל

  .חשבון. בשורה של "יתרת רווח קודמת", נוודא שמקושר חשבונות מערכתמסך נפתח את 

 יתרות פתיחה לשנה החדשה. העביר ל זו, אי אפשר יהיה הגדרה ללא

. פעולה זו החדשה השנובקלט התוכנית נציין את ה העברת יתרות פתיחהריץ את  התכנית נלאחר מכן, 
נועת יומן ולכן אין כל רושמת ת אינהמעבירה את היתרות משנת הכספים הקודמת לשנה החדשה. פעולה זו 
שנת הכספים ת היתרות של חשש להריץ אותה כבר לפני תחילת העבודה במערכת, ללא קשר לסופיּו

 .שהסתיימה

 התקופותלכל  הפתיחת תקופהתכנית על מנת להקליד תנועות יומן בתחילת השנה יהיה צורך להריץ את 
. אפשר לפתוח מראש את התקופות לשנה כולה, אך לצורך בקרה תנועות יומן בהןשנרצה לאפשר לרשום 

 ., כדי למנוע רישום שגוי של תנועות יומן לתאריכים עתידייםניתן גם לפתוח אותן בהדרגה לפי הצורך

עם תקופות כספיות פתוחות לשנה כמובן להמשיך לעבוד במקביל  אפשרמכיוון שהמערכת היא רב שנתית,  
הכספים זמן שיתווספו תנועות נוספות בשנת  בכל .2020-ו 2019דוגמא שלנו בהנוכחית והשנה הבאה, 

 .הכספים החדשהלשנת  העברת יתרות פתיחה, אפשר לרשום אותן ולהריץ שוב את התכנית שחלפה

, כדי לנעול את התקופה לשינויים ביתרות. סגירת תקופהברגע שהיתרות סופיות, מומלץ להריץ את התכנית 
יכולים לרשום  בתקופה סגורה עבודמורשים להמוגדרים במסך פה, רק משתמשים אחרי סגירת התקו
 . תנועות לתקופה, 

 בהצלחה בשנה החדשה.כאן מסתיימת ההדגמה של פעולות למעבר בין שנת כספים אחת לשנייה. 

 למידע נוסף: 

 אשף אתחול תעודות כספיות 

  כספיותאשף שנות כספים ותקופות 

 אשף עבודה עם קופות 

 

 

 


