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 תסריט קבלת סחורה מספק 

 .htmhttp://www.eshbel.co.il/Movie_Search/GRV_clipלינק לסרטון: 

 הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

 (00:00-1:49קבלה לפי הזמנה ) תעודתרישום 

 מפריוריטי סופטוור.   שלום, שמי 

 .קבלת סחורה מספקבסרטון זה אדגים את הפעולות הנדרשות לרישום תעודות 

 .ת סחורה מספקוקבלניכנס למסך 

 ניתן לפרט תעודת קבלת סחורה מספק ידנית, או לבסס אותה על הזמנת רכש.

נרשמים  שם הספק -ומספר התעודה , תאריך. כתוצאה מכך, המרשימת הבחירה מס' הספקנבחר את  

 .אוטומטית

 .שהתקבלה מהספק נרשום את מספר תעודת המשלוח ספקהתעודת בעמודה 

 .אסמכתאותנעבור ללשונית 

רשימת  את תציג F6לחיצה על . הזמנהאם תעודת הקבלה קשורה להזמנה יחידה, יש לציינה בעמודה 

 מאפשר קבלה למלאי. ןהזמנות הרכש הפתוחות לספק עם יתרה לאספקה, שהסטטוס שלה

יה, או רק אלמהזמנה המקושרת לבחור האם תעודת קבלת הסחורה מהספק תכיל את כל המוצרים  נוכל

מהזמנה , רק מוצרים עד ת. אספקהבעמודה  נציין תאריך מוצרים שאמורים להתקבל עד תאריך מסוים. אם

 בתעודת הקבלה.  יפורטושאמורים להתקבל עד או בתאריך הרשום בעמודה מקושרת 

ולבחור את   הזמנות רכש לתעודהלהיכנס למסך הבן אם התעודה קשורה ליותר מהזמנת רכש אחת, יש 

 Ctrl. יוצגו הזמנות רכש פתוחות לספק בסטטוס המאפשר קבלה למלאי. בעזרת מקש ההזמנות הרלוונטיות

 . והלחצן בעכבר, נוכל לבחור מספר הזמנות

 ,בחירת שורות הזמנהבמסך הבן פק ניתן לבחור שורות בודדות מתוך הזמנות הרכש הפתוחות לס ,לחלופין

 .בחר שורהסימון העמודה ע"י 

 (1:50-3:31) קישור תעודת הקבלה לסוגי מסמכים אחרים

, שניתן להשתמש בהן כדי לקשר את אסמכתאותעבור על כמה עמודות נוספות בלשונית נלפני שנמשיך, 

 וונטיים אחרים.תעודת הקבלה למסמכים רל

, נרשום את התעודה סטטוס סופיבמטרת תעודת הקבלה הנוכחית היא לבטל תעודת קבלה קודמת אם 

  . לביטולים -תעודת קבלה הקודמת בעמודה 

כדי לקשר את תעודת הקבלה לחשבונית  פנימי –חשבונית -ו מספר חשבונית ספקבעמודות  נשתמש

נית הגיעה לפני המשלוח. כשיש ערך בעמודות אלה, מיד הספק שהוצאה עבור הסחורה, במקרה שהחשבו

 .חויבהעם קבלת הסטטוס סופי, תעודת הקבלה מסומנת בעמודה 

, ניתן לרשום את מספר תעודת ההחזרה, במקרה שהתעודה הנוכחית תעודת החזרה לספקבעמודה 

 מתעדת קבלה חוזרת של סחורה מספק לאחר שהוחזרה אליו לצורך תיקון או החלפה. 

 בהתאם.תפורט העמודות הללו, תעודת הקבלה ם מקשרים תעודה באחת א
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 .בעמודה הרלוונטית  1Fעל לחיצה ב, לפתוח את העזרה לעמודהלמידע נוסף ניתן 

 מחסן המקבל. אם היינו בוחרים לבסס את התעודה על הזמנת רכש אחת, הפרטים כללייםנעבור ללשונית 

היה מתמלא אוטומטית לפי הגדרות ההזמנה. אם לא קישרנו את התעודה להזמנת רכש או שביססנו אותה 

סוגי תעודות במסך על יותר מהזמנה אחת, המחסן המקבל יירשם אוטומטית לפי הגדרת ברירת המחדל ש

 ד לקבלה.את מחסן היע ניתן לשנות ידנית ,. בכל מקרהמלאי

 ראינו כיצד לפתוח את התעודה, לקשר אותה לאסמכתאות ולרשום לה מחסן מקבל.

 (3:32-5:56התעודה ) פירוט

 .פירוט-קבלת סחורה מספקבמסך הבן  נטפל בפירוט התעודה

 המסך מתמלא אוטומטית ברשימת המוצרים שטרם סופקו מתוך הזמנות הרכש שקושרו לתעודה.

 תוצג היתרה לאספקה משורת ההזמנה. יתרה לקבלה בעמודה

זהה לכמות שהתקבלה, סימון בעמודה  יתרה לקבלה. בהנחה שהנציין את הכמות שהתקבלהכמות בעמודה 

 ביתרה לקבלה.כמות יעדכן את העמודה  אשר

 יד עם רישום הכמות ויציאה מהשורה, תגדל יתרת המלאי במחסן המקבל.נדגיש, כי מ

מחסן אם הסחורה בשורה הנוכחית מתקבלת למחסן אחר מזה שהוגדר במסך האב, נוכל לבחור את ה

 ניתן לשנות את המחסן רק לפני רישום כמות. .מחסןבעמודה  הרלוונטי

 . לחיובנסיר את הסימון מן העמודה , ה מיועדת לחיובאם הסחורה המסופקת בשורה זו אינ

שבמסך האב, ע"י ביטול הסימון בעמודה  מחיריםבלשונית ניתן להגדיר את התעודה כולה כפטורה מתשלום 

 .לחיוב

 .ספקים, מסך הבן של מוצרים לספקיופיע מק"ט הספק שהוגדר במסך  מק"ט ספק/יצרןבעמודה 

 מק"טוהעמודה  מק"ט ספקלבחור לחלופין, ניתן להקליד את מק"ט הספק כפי שמופיע בתעודה שלו או 

 שלנו תתמלא אוטומטית.

וד. העמודה מק"ט תתמלא ולקרוא את הברק ברקודלעמוד על השדה הסחורה בעזרת ברקוד, יש  תלקליט

 .כרטיס פריטלפי ההגדרה שנעשתה במסך 

יתמלא המחיר לפי הזמנת הרכש המקושרת, מחירון הספק או מחיר קניה.  הנחהו מחיר ליחידהבעמודות 

 תתמלא בהתאם. מקור מחירהעמודה 

 .F1ללחוץ ניתן מנת מפעל/פק"ע . לעזרה מפורטת על אופן מילוי העמודה מנת הספקניתן לציין את 

 אפשרי מעמודה זו, ובחריגה מהתקציב תוצג הודעה. סעיף תקציביקישור שורת התעודה ל

. אם מדובר במוצר שמנהלים לגביו מספרים סידוריים, נציין את מספרי המכשירים שהתקבלו במסכי בן אלו

 כלשהו תציג עזרה מפורטת לגביו. לחיצה בקליק ימני על מסך בן

 (5:57-6:23) רישום החזרות לספק

במקרה שאחד או יותר מהמוצרים שהתקבלו במשלוח פגום ורוצים להחזירו לספק, נתן לעשות זאת בתעודת 

 .והקלדה של כמות שליליתדה בפירוט התעו עבור המוצר הפגום רישום שורהע"י , ת סחורה חדשהקבל

. תהליך רישום ההחזרה דומה לתהליך החזרות סחורה לספקלחלופין, ניתן לרשום החזרה לספק גם במסך 

 תעודת קבלת סחורה מספק.   שהסברנו לגבי
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 (6:24-6:51) תעודהסגירת 

 נראה עכשיו כיצד לסגור את התעודה, ולהמשיך את המעקב אחרי הטיפול בה.

. לכל סטטוס יש מאפיינים ייחודיים שמשפיעים סופית סטטוסונעביר את התעודה ל ה שפתחנולתעודנחזור 

ניהול תהליך בלחיצה על ההפעלה הישירה על הפעולות שאפשר לבצע בתעודה. את המאפיינים נראה 

 . קליק ימני על אחד הסטטוסים; ולחיצת לקבלת סחורה מספק

 .מספק קבלההדפסת תעודת ישירה ההפעלה הניתן להדפיס את תעודת הקבלה באמצעות 

 (6:52-7:33) חזרה לספקשינויים בתעודת קבלה סופית או בתעודת ה

סגורות כל עוד התעודה לא חויבה ע"י חשבונית ספק  או החזרה לספק ניתן לבצע שינויים בתעודות קבלה

 מרכזת.

o  שינויים בת. או  ,שינויים בת. קבלה מספק סופיתבמסך נשתמש , לחיובכדי לשנות את הסימון

 .הסימון, ונשנה את , נשלוף את התעודה11Fבלחיצה על  .זרה לספק סופיתהח

o  התכנית תעביר בהפעלה ישירה מהמסך ביטול סגירת תעודהלשינויים אחרים, נריץ את התכנית .

שוב לזכור להחזיר את התעודה את התעודה לסטטוס טיוטא, בו ניתן לבצע שינויים שונים. ח

 לסטטוס סופית אחרי ביצוע השינויים.

 (7:34-8:22) דו"חות קבלת סחורה

  : לסיום נזכיר שני דו"חות שימושיים הנוגעים לקבלת סחורה מספק

 ניהול מלאי < תנועות מלאי < דו"חות תנועות מלאי < בנתיב  ,קבלת סחורה מספקים "חדו

, מק"ט, תאריך ממוין לפיומציג את כל תעודות קבלת הסחורה הסגורות,  תנועות מלאי מפורטות

 .ספק-ו מחסן מקבל

 כספים < רכש )כספים( < דו"חות רכש )כספים( , בנתיב סחורה שנתקבלה וטרם חויבה דו"ח

 שטרם חוייבו.סחורה  קבלתמציג תעודות  < גיול וחובות פתוחים 

אשף עזר בילפרטים נוספים ניתן להכאן מסתיימת ההדגמה של קבלת והחזרת סחורה בפריוריטי. 

 .קבלת/החזרת סחורה

 


