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 אבטחת מידע .3
 

 מודרך יקר,

 עם קבלת חוברת ההדרכה לידך הנך נחשף לעולם המידע הטמון במערכת.

ברצוננו להזכירך כי המבנה של המערכת וכלל הנתונים האגורים בה ואשר יחשפו בפניך במהלך ההדרכה 

 ואין לעשות בהם כל שימוש שלא לצורך עבודתך הישירה. ימידע חסוואחריה הינם 
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 הקדמה .4

 כללי ומטרה 4.1

 חוברת זו נכתבה על מנת להציג את ביצוע פעילויות העבודה השוטפות במערכת בתהליך תקין.

 החוברת מתמקדת בכל החלקים בתהליך העבודה שרלוונטים אליך.

 

 תכולת החוברת 4.2

 הסבר על אבטחת המידע. – שלישיפרק 

 הקדמה, הסבר כללי על מבנה החוברת, כללי העבודה וסמלים מוסכמים בחוברת.  – רביעירק פ

 תהליך העבודה במערכת. – ואילך חמישיפרק 

 

 סמלים מוסכמים בחוברת 4.3

עים מספר סמלים ומוסכמות כתיבה הבאים להדגיש את חשיבותו של נושא ויכולים ילאורך החוברת מופ

 ומופיעים במסגרת ובצורה הבאה: הערהאו  פטי שים לב,להיות מסווגים כך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העבודה. דגשים אשר יכולים לסייע למשתמש, אך אינם חלק אינטגרלי מתהליך שים לב:

 

 הבהרה או מידע נוסף. הערה:

 דרך נוספת לבצע אותה פעולה. טיפ:

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 רקע כללי  .5

תהליך אימות חשבונית לוגיסטית מתבצע במודול הלוגיסטי כחלק משרשרת תהליכי הרכש )הסכמים, 

יצירת הזמנה, קבלת טובין ואימות החשבונית(. בתהליך זה מאומתת חשבונית הספק בהיבטים של 

וכו'(. רישום חשבונית לוגיסטית במערכת יוצר ת עלויות נוספו)ובים שונים כמויות, מחירים, תאריכים וחיש

המסמך הפיננסי )פקודת יומן( מהווה מסמך זכאות בגינו . שני  מסמכים: מסמך פיננסי ומסמך לוגיסטי

 יתבצע התשלום. 

 ככלל, ההתחייבות הכספית שנוצרת מול ספקים עימם מתקשרת אוניברסיטה באה לידי ביטוי בהקמת

ההזמנה כוללת פירוט של כמויות ומחירים לכל פריט וסה"כ עלות ההזמנה.  הזמנת רכש בתוך המערכת.

 תקבלת הטובין שבוצעה כנגד הזמנת הרכש.ואימות החשבונית יבוצע בסימוכין להזמנת הרכש 

 

 

  תרשים זרימה של תהליך לקליטה חשבונית לוגיסטית 5.1
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 מונחים 5.2

 הסבר  מונח

 חשבונית שהוזנה בסימוכין להזמנת רכש. טיתחשבונית לוגיס

 חשבונית לחיוב הזכאי )החזר כספים מהספק לאוניברסיטה( חשבונית זיכוי

 חיוב עוקב
חשבונית עבור עלויות נוספות שיש לחייב מול הכמות של הפריט שכבר התקבלה 

 חשבונית עבורה.

 זיכוי עוקב
ל הכמות של הפריט שכבר חשבונית זיכוי עבר עלויות נוספות שיש לזכות מו

 התקבלה חשבונית עבורה.

 ( ללא סימוכין להזמנת רכשFIחשבונית הנרשמת ישירות במודול הפיננסי ) חשבונית פיננסית

סוג 
 פריט

 נית עבור הפריט הרשום בהזמנה, לפי המחיר המופיע בהזמנה.בוחש שירות/טובין

עלויות אספקה 
 מתוכננות

נלוות מתוכננות הרשומות בהזמנה, לפי המחיר חשבונית שהינה עבור עלויות 
 שתוכנן. 

 חסימת החשבונית לתשלום )עקב חריגה(.  חסימה לתשלום

 . רמת החריגה המותרת טולרנס

 קוד הקובע את אחוז המע"מ הנדרש ומנתב את הסכום לחשבון המתאים קוד מס

 אסמכתא להזנת חשבונית הספק, משמש לבדיקת חשבוניות כפולות. מסמך סימוכין

גדיר  את תנאי התשלום, הכוללים את ימי אשראי, הנחת מזומן ותקופות מפתח המ תנאי תשלום
תנאי התשלום מועתקים מהזמנת הרכש למסך הזנת  התשלום החל מתאריך בסיס.

 החשבונית 

, תאריך זה יכול להיות לדוגמא תאריך מסמך .היום שממנו סופרים את ימי האשראי תאריך בסיס
 תאריך רישום או ללא ברירת מחדל

 עלות שתוכננה בהזמנת הרכש. מתוכננתאספקה לות ע

לא אספקה עלות 
 מתוכננת

עלות שלא תוכננה בהזמנת הרכש. מוזנות בכותרת, מפוזרות על פני הפריטים באופן 
 יחסי לערך החשבוניות שהתקבלו בגינם עד כה, כולל החשבונית הנוכחית.

 לחצנים מובילים 5.3

 תיאור שם הלחצן לחצן

 
 תן לאתחל את המסך ללא שמירה על ידי הלחצןני  אתחל

 
 ביצוע

לאחר הזנת נתוני הכותרת יש ללחוץ על הלחצן על מנת הרצת 
 הנתונים

 
 שמירה

שמירת הדרישה לאחר שהוזנו כלל השדות. לחץ השמירה 
 ינפיק מספר דרישה לבסוף

 
 מופיע לצידםצן הפריטים אשר הלחתצוגת ניתן לצמצם את  צמצם

 הודעת שגיאה, לא ניתן להמשיך בפעולה שגיאה 

 אזהרה  
הודעה שמיידעת אותך ומזהירה אותך במידת הצורך, ניתן 

 להמשיך בפעולה
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 סריקת חשבונית ספק .6
  J6NY, כנס לטרנזקציה במערכת לסריקת חשבונית חדשה

 התקבל המסך הבא:

  חשבוניות לוגיסטיות סריקתעל הערך  לחץ .1

 התקבל המסך הבא:

  הזן מאפיינים למסמךלחצן  על לחץ .2

 Create OpenText Dataתקבלה חלונית ה

 התייחס לשדות הבאים:

 יצירת רשומת ארכובעל לחצן  לחץ. 7

 Enter Bar Code התקבלה החלונית

  על מסמך החשבונית ברקוד הדבק. 8

 ע"י אקדח הלייזר את הברקוד  סרוק 8.1  

 המודבק לחשבונית הספק        

 קוד -עיבוד בר על לחצן לחץ .9

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

  את מספר ההזמנת רכשהזן  ✓ הזמנת רכש 3

 את מספר החשבונית של הספק הזן ✓ סימוכין 4

 את תאריך החשבונית כפי שרשום עלייה הזן ✓ תאריך חשבונית ספק 5

 הערה במידת הצורך הזן  הערה 6

1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 
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 Enterprise Scan  (OpenText)-פתח את תוכנת ה

 את חשבונית הספק בסורק הנח .1

  Scanלחץ על לחצן  .2

 

 

 התקבל מסך עם החשבונית הסרוקה

 

 Archive Allלחץ על לחצן  .3

 

 

 

 

   

 

2 

3 

  רקוד המודבק על גבי המסמך הסרוק לבין הברקוד בהמערכת יודעת לעשות התאמה בין ה שים לב:

  J6NY-שסרקנו למערכת בטרנזקציה               
 

 ילה מספר דפים, יש להדביק את הברקוד על העמוד הראשון כאשר חשבונית הספק מכ שים לב:

 ולסרוק את כלל הדפים באותה הפעימה.             

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 צפייה בחשבונית הסרוקה .7
 J6NYסרוקה במערכת, כנס לטרנזקציה אשר לצפייה והזנת חשבונית 

 דוח חשבוניות סרוקות בערך  בחר 1

 

 לדוח: רמטריםהזנת פל חלון התקבל

 את השדות הרלוונטים הזן    2
 לחיפוש ההזמנה     

 
 (F8) בצעעל לחצן  לחץ   3

 

:התקבל מסך דוח מסמכים סרוקים  

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

3 

 הדוח מציג רשימה של חשבוניות ספקים שנסרקו במערכת. טיפ:        

 כל חשבונית סרוקה מוצגת בשורה נפרדת, הכוללת נתונים כלליים על החשבונית                 

 וההזמנה ששויכה לחשבונית.                

 לחצנים לביצוע הפעולות הבאות: 3בכל שורה קיימים                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 
2 

1 

 צפייה במסמך הסרוק.1

לחיצה כפולה על תחילת שורת המסמך 
 ן את המסמך הסרוקפתפתח לך בדפד

 . יצירת חשבונית במערכת2

על הלחצן תנתב אותך למסך לחיצה 
MIR7    ליצירת חשבונית לוגיסטית בהתאם

 למסמך הסרוק

 . צפייה בהזמנה3

על הלחצן תנתב אותך למסך לחיצה 
ME23N רכשלצפייה בהזמנת ה 

 עלייך לפתוח את המסמך הסרוק.1

 יצירת החשבונית במערכת צריכה להיות בהתאם למסמך הסרוק שפתחת בדפדפן.2

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 הזנת חשבונית לוגיסטית .8
 בדוח מסמכים סרוקים           יצירת חשבוניתבכדי ליצור חשבונית במערכת, לחץ על הלחצן 

 בונית בחירת שורות הזמנה לחש 8.1

  ייבוא שורות מהזמנת רכש לחשבוניתל עוד קריטריון הקצאה          לחצן על לחץ                      1

  :ייחוס להזמנות רכישהחלונית  התקבל

 אמץ  על לחצן לחץ                      2

 

                       

  

 כדי לבחור מראש את כל שורות ההזמנה, ללא מעבר לחלונית בחירת השורות. טיפ:
 שלצד מספר הזמנת הרכש  מספר שורה הזמנהלהזין בשדה  יש       

 enter-ולחיצה על ה 0את הערך         

2 

1 

 MIR7מנתבת אותך לטרנזקציה         יצירת חשבוניתלחיצה על לחצן     שים לב:

 יון הקצאהעוד קריטרביכולתך להוסיף ריבוי של הזמנות רכש לחשבונית ע"י הלחצן                  

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 אימות חשבונית  8.2

 , חיוב עבור הטובין/שירות שהוזמנו ממנוצורך הספק ל חשבונית במערכת אל מול חשבונית ליצירת

 פעל ע"פ ההסבר הבא:

  התייחס לשדות הבאים:

 במידת הצורך יםבכדי להזין שדות נוספ                      נת. בסיסייםעבור לתחתית הלשונית 

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 חשבונית את הערךבחר  ✓ פעולה 1

 את תאריך החשבונית כפי שרשום בחשבונית הספק הזן ✓ תאריך חשבונית 2

 ספק כפי שרשום בחשבונית הספקאת מספר החשבונית של ה הזן ✓ סימוכין 3

 סוג פריט 4
כאשר מדובר בחשבונית  פריטי שירות/טוביןאת הערך  בחר ✓

 בהתאם לכמויות שורת הפריט מההזמנה

 5.2ראה סעיף  •

 כל המידע A_HUJI_ALL_HUJI את הערךבחר  ✓ תבנית 5

את סכום וכמות לכל אחת משורות הפריט כפי שרשום וודא  ✓ סכום וכמות 6
 ונית הספקבחשב

 חישוב מסלצד  V סמןלחישוב אוטומטי של המס בחשבונית              7

 את סכום החשבונית כולל מיסים כפי שרשום בחשבונית הספקהזן  ✓ סכום 8

 טקסט חופשי למסמך החשבוניתהזן   טקסט 9

 ן, המערכת מציגה כברירת מחדל :יסת על קבלת טובבחשבוניות רכש מקומי, בהן החשבונית מבוס הערה:     

 : כמות הפריט שדווחה כהתקבלה )וטרם חויבה בחשבונית(שדה כמות

 : מחיר הפריט כמופיע בהזמנה כפול כמות שדווחה כהתקבלהשדה סכום
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 נת. בסיסייםשדות הזנה נוספים תחת לשונית  והתקבל

 התייחס לשדות הבאים:

 

 הדמה להדמיית המסמך לחץ על לחצן  4

 :הדמה מסמךחלונית  ההתקבל

 רשוםורישום החשבונית לחץ על לחצן  הלשמיר 5

  

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 (F4) את הערך הרלוונטיבחר   סטטוס טיפול 1

 (F4) מרשימת הערכים את קוד המשתמשבחר   מטפל פנימי 2

 (F4) את התאריך הרלוונטי הזן  תאריך עדכון פנימי 3

1 
2 

3 

4 

 לחצני שמירה: 2( קיימים MIR7תחת מסך העבודה יצירת חשבונית לוגיסטית ) שים לב:

 

 

 

 

 

 

 שמור כהושלםלחיצה על לחצן 

 מאפיינת את החשבונית כשלמה

ובמידת צורך תעלה לסבב 

 מאשרים

 שמירהלחיצה על לחצן 
 )החשבונית איננה תקינה( מאפיינת את החשבונית כחשבונית בהמתנה

 עריכתה ושמירתה כחשבונית שלמה לצורך ,בכל עת לחזור אלייה ניתן

 

 תנה.שדות אלו מאפשרים להזין מידע נחוץ לצורך מעקב אחר טיפול בחשבונית בהמ 3 הערה:     

 נטי:וובמידה ולא ניתן לשמור את החשבונית כשלמה, ניתן לתעד מידע רל

 תאריך עדכון פנימי. מטפל פנימי,, סטטוס טיפולבשדות   -

 בכותרת החשבונית הערהבטקסט ארוך בלשונית   -

5 
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 הודעת זיכוי 8.3

 ליצירת חשבונית זיכוי בהתאם לחשבונית הספק, פעל ע"פ ההסבר הבא: 

  התייחס לשדות הבאים:

 במידת הצורך בכדי להזין שדות נוספים                      נת. בסיסייםעבור לתחתית הלשונית 

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 זיכויהודעת  את הערךבחר  ✓ פעולה 1

 את תאריך החשבונית כפי שרשום בחשבונית הספק הזן ✓ תאריך חשבונית 2

 ✓ סימוכין 3
את מספר החשבונית של הספק כפי שרשום בחשבונית זיכוי  הזן

 הספק

 סוג פריט 4
כאשר מדובר בחשבונית  פריטי שירות/טוביןאת הערך  בחר ✓

 בהתאם לכמויות שורת הפריט מההזמנה

 5.2ראה סעיף  •

 כל המידע A_HUJI_ALL_HUJI את הערךבחר  ✓ תבנית 5

 בהתאם לכמות/סכום שהוחזרה לספק.את סכום וכמות  הזן ✓ סכום וכמות 6

 חישוב מסלצד  V סמןלחישוב אוטומטי של המס בחשבונית             7

 ✓ סכום 8
את סכום חשבונית הזיכוי כולל מיסים כפי שרשום בחשבונית הזן 

 הספק

 טקסט חופשי למסמך החשבוניתזן ה  טקסט 9
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 נת. בסיסייםהתקבלו שדות הזנה נוספים תחת לשונית 

 התייחס לשדות הבאים:

 

 

 

 הדמה להדמיית המסמך לחץ על לחצן  4

 הדמה מסמך התקבלה חלונית

 שמור כ'הושלם'שמירה ורישום החשבונית לחץ על לחצן ל 5

 

 

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 (F4) את הערך הרלוונטיבחר   סטטוס טיפול 1

 (F4) מרשימת הערכים את קוד המשתמשבחר   מטפל פנימי 2

 (F4) את התאריך הרלוונטי הזן  תאריך עדכון פנימי 3

1 
2 

3 

4 
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 חובה להזין תחילה את חשבונית הזיכוי עבור הכמות המוחזרת, ורק אח"כ ניתן לדווח תנועת החזרה שים לב:        
 .102או תנועת ביטול  122                     

              MIGO    122תנועת מלאי     שבו דווחה הקבלה המלאה  מסמך חומרבסימוכין ל     החזרת אספקה 
 

 שדות אלו מאפשרים להזין מידע נחוץ לצורך מעקב אחר טיפול בחשבונית בהמתנה. 3 הערה:     
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 חיוב עוקב 8.4

שהי בגין חלק / מלוא הכמות המוזמנת, כעת יש להזין חשבונית נוספת עבור בעבר התקבלה חשבונית כל 

 עלויות נוספות שיש לחייב מול אותה הכמות של הפריט, פעל ע"פ ההסבר הבא:

  התייחס לשדות הבאים:

 במידת הצורך בכדי להזין שדות נוספים                      נת. בסיסייםעבור לתחתית הלשונית 

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 חיוב עוקב את הערךבחר  ✓ פעולה 1

 שרשום בחשבונית הספק את תאריך החשבונית כפי הזן ✓ תאריך חשבונית 2

 של הספק כפי שרשום בחשבונית הספק החשבוניתאת מספר  הזן ✓ סימוכין 3

 סוג פריט 4
כאשר מדובר בחשבונית  פריטי שירות/טוביןאת הערך  בחר ✓

 בהתאם לכמויות שורת הפריט מההזמנה

 5.2ראה סעיף  •

 כל המידע A_HUJI_ALL_HUJI את הערךבחר  ✓ תבנית 5

לכל שורת פריט בהתאם לחשבונית את סכום העלות הנוספת הזן  ✓ ותסכום וכמ 6
 הספק

 חישוב מסלצד  V סמןלחישוב אוטומטי של המס בחשבונית              7

 את סכום החשבונית כולל מיסים כפי שרשום בחשבונית הספקהזן  ✓ סכום 8

 טקסט חופשי למסמך החשבוניתהזן   טקסט 9
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 נת. בסיסייםהתקבלו שדות הזנה נוספים תחת לשונית 

 התייחס לשדות הבאים:

 

 

 

 הדמה להדמיית המסמך לחץ על לחצן  4

 הדמה מסמך התקבלה חלונית

 שמור כ'הושלם'לשמירה ורישום החשבונית לחץ על לחצן  5

 

 

  

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 (F4) את הערך הרלוונטיבחר   סטטוס טיפול 1

 (F4) קוד משתמשמרשימת הערכים את הבחר   מטפל פנימי 2

 (F4) את התאריך הרלוונטי הזן  תאריך עדכון פנימי 3

1 
2 

3 

4 

5 

 שדות אלו מאפשרים להזין מידע נחוץ לצורך מעקב אחר טיפול בחשבונית בהמתנה. 3 הערה:     
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 זיכוי עוקב 8.5

נית נוספת לזיכוי בעבר התקבלה חשבונית כלשהי בגין חלק / מלוא הכמות המוזמנת, כעת יש להזין חשבו 

 עלויות מול אותה הכמות של הפריט, פעל ע"פ ההסבר הבא:

  התייחס לשדות הבאים:

 במידת הצורך בכדי להזין שדות נוספים                      נת. בסיסייםעבור לתחתית הלשונית 

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 זיכוי עוקב את הערךבחר  ✓ פעולה 1

 את תאריך החשבונית כפי שרשום בחשבונית הספק הזן ✓ תאריך חשבונית 2

 שרשום בחשבונית הספק של הספק כפי החשבוניתהזן את מספר  ✓ סימוכין 3

 סוג פריט 4
כאשר מדובר בחשבונית  פריטי שירות/טוביןבחר את הערך  ✓

 בהתאם לכמויות שורת הפריט מההזמנה

 5.2ראה סעיף  •

 כל המידע A_HUJI_ALL_HUJI את הערךבחר  ✓ תבנית 5

 למלוא כמות שורת הפריט המסומנת הזיכויאת סכום הזן  ✓ סכום וכמות 6

 חישוב מסלצד  V סמןלחישוב אוטומטי של המס בחשבונית              7

 את סכום החשבונית כולל מיסים כפי שרשום בחשבונית הספקהזן  ✓ סכום 8

 טקסט חופשי למסמך החשבוניתהזן   טקסט 9
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 נת. בסיסייםבלו שדות הזנה נוספים תחת לשונית התק

 התייחס לשדות הבאים:

 

 

 הדמה לחצן להדמיית המסמך לחץ על  4

 הדמה מסמך התקבלה חלונית

 

 שמור כ'הושלם'לשמירה ורישום החשבונית לחץ על לחצן  5

 

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 (F4) את הערך הרלוונטיבחר   סטטוס טיפול 1

 (F4) קוד משתמשמרשימת הערכים את הבחר   מטפל פנימי 2

 (F4) את התאריך הרלוונטי הזן  תאריך עדכון פנימי 3

1 
2 

3 
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 שדות אלו מאפשרים להזין מידע נחוץ לצורך מעקב אחר טיפול בחשבונית בהמתנה. 3 הערה:     
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 עלויות נלוות .9
המערכת תציג את פרוט העלויות הנלוות שתוכננו בהזמנה, שורה נפרדת לכל תנאי מחיר )עלות נלווית( לכל פריט 

נות, ולכן יש לסמן/לבחור רק את שורות העלות הכלולות בהזמנה. במקרים רבים קיימים ספקים שונים לעלויות נלוות שו
 פעל ע"פ ההסבר הבא:, וכננות או לחילופין לא מתוכננותליצירת חשבונית שהינה עבור עלויות נלוות מת בחשבונית.

 לא מתוכננות נלוות עלויות 9.1

  הפריטים שבחשבונית ספק הטובין. מועמסות ישירות עלאשר עלויות שלא תוכננו כלל בהזמנה, הזנת חשבונית על 

 נטיות לחשבונית ספק זו.וויש לבחור/לסמן את שורות העלות הרל

   :התייחס לשדות הבאים

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 חשבונית את הערךבחר  ✓ פעולה 1

 פריטי שירות/טובין + עלויות אספקה 3את הערך  בחר ✓ סוג פריט 2

 כל המידע A_HUJI_ALL_HUJI את הערךבחר  ✓ תבנית 3

 את תאריך החשבונית כפי שרשום בחשבונית הספק הזן ✓ תאריך חשבונית 4

 הזן את מספר החשבונית של הספק כפי שרשום בחשבונית הספק ✓ סימוכין 5

 חישוב מסלצד  V סמןלחישוב מס החשבונית            6

 את סכום החשבונית כולל מיסים כפי שרשום בחשבונית הספקהזן  ✓ סכום 7

 טקסט חופשי למסמך החשבוניתהזן   טקסט 8

 ✓ סכום וכמות 9
 ספק ה בחשבוניתאת הכמות שחויבה  והזן, 0 הסכום אתהזן 

 ועליה מבוקש להעמיס את העלויות הנלוות

 שקוד המס תואם לחשבונית הספק וודא ✓ קוד מס 10

 בכותרת המסמך                פרטים  עבור ללשונית 

9 

1 

3 

2 

4 5 

6 7 

8 

10 
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 בכותרת המסמך פרטיםנית התקבלה חלו

  התייחס לשדות הבאים:   

 הדמה להדמיית המסמך לחץ על לחצן     

 הדמה מסמך התקבלה חלונית

  שמור כ'הושלם'ל לחצן לחץ עלשמירה ורישום החשבונית  6

 

 

 

  

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 על.אספ.לא מתוכ. 1
 את סכום העלויות הנוספות  הזן 

 סכום העלויות מתפזר באופן יחסי לערך החשבונית. •

6 

1 
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 מתוכננות נלוות עלויות 9.2

  כאשר העלות הנלוות מתוכננת בהזמנה, פעל ע"פ ההסבר הבא:   

 נטיות לחשבונית ספק זו.וות הרליויש לבחור/לסמן את שורות העלו

  התייחס לשדות הבאים:

 במידת הצורך בכדי להזין שדות נוספים                      נת. בסיסייםתחתית הלשונית עבור ל

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 חשבונית את הערךבחר  ✓ פעולה 1

 את תאריך החשבונית כפי שרשום בחשבונית הספק הזן ✓ אריך חשבוניתת 2

של הספק כפי שרשום בחשבונית  החשבוניתהזן את מספר  ✓ סימוכין 3
 הספק

 עלויות אספקה מתוכננותאת הערך  בחר ✓ סוג פריט 4

 כל המידע A_HUJI_ALL_HUJI את הערךבחר  ✓ תבנית 5

 הנלוות בהתאם לכמות הפריט את סכום העלותהזן  ✓ סכום וכמות 6

 מרשימת הערכים את קוד המס הרלוונטיבחר  ✓ קוד מס 7
 14.3ראה סעיף 

 חישוב מסלצד  V סמןלחישוב מס החשבונית             8

את סכום החשבונית כולל מיסים כפי שרשום בחשבונית הזן  ✓ סכום 9
 הספק

 טקסט חופשי למסמך החשבוניתהזן   טקסט 10

1 

5 
4 

2 3 

8 9 

10 

7 6 



 

 

 
 

 x13402-007-009  35מתוך  23עמוד  חשבוניות לוגיסטיות

 

 
  

   

  נת. בסיסייםהתקבלו שדות הזנה נוספים תחת לשונית 

 התייחס לשדות הבאים:

 

 

 הדמה להדמיית המסמך לחץ על לחצן  4

 הדמה מסמך התקבלה חלונית

 'שמור כ'הושלםלשמירה ורישום החשבונית לחץ על לחצן  5

 

 

  

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 (F4) את הערך הרלוונטיבחר   סטטוס טיפול 1

 (F4) וד המשתמשמרשימת הערכים את קבחר   מטפל פנימי 2

 (F4) את התאריך הרלוונטי הזן  תאריך עדכון פנימי 3

1 
2 

3 

4 

5 

 שדות אלו מאפשרים להזין מידע נחוץ לצורך מעקב אחר טיפול בחשבונית בהמתנה. 3 הערה:     

 עלות המתוכננת, כך שהעלות שתוכננה ברמת פריט בהזמנה פועל איננה זהה לבבד"כ העלות  טיפ:        
 איננה נכונה להזנה בחשבונית.                

 אפשרויות שונות: 2-ניתן לתת מענה למקרה ב                

 .בכל שורה בחשבונית בהתאם לחשבונית הספק ושדה סכוםהזנה מחדש של השדות .1

עלויות אספקה לא הזין את הכמות שעבורה יתבצע החיוב. ולהזין בשדה לא להזין סכום בשורת החשבונית, אך יש ל.2

 (.9.1את סכום החיוב לכל שורות החשבונית המסומנות )ראה סעיף  מתוכננות

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 דוח חשבוניות בהמתנה .10
או לחילופין, חשבוניות בתהליך אישורים אשר טרם  קהחז/  ממתיןהדוח מציג רשימת חשבוניות כאשר הינן בסטטוס 

 הלטרנזקצי, כנס ממתיןבחשבוניות הלוגיסטיות שבסטטוס צפייה וטיפול לאושרו סופית. 

YMM_PARK_LOG_INV_REP  :או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא 

 התייחס לשדות הבאים:

 
 צפייה בדוח ל             (F8) בצעעל לחצן  לחץ               3

 דו"ח חשבוניות לוגיסטיות בהמתנהמסך  התקבל 

 (MIR7) ניתוב למסך עדכון חשבונית לצד מספר המסמך הרצוי לצורך         עיפרון על לחצןלחץ                4

 שנה מסמך חשבונית בהמתנהמסך  התקבל

 
 

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 YMM_PARK_LOG_INV_REP את הטרנזקציה  הזן ✓ חלונית טרנזקציות 1

2  
 

 את שדות ההזנה הרלוונטים במידת הצורךהזן 

1 

2 

3 

4 

6 

 במידה והחשבונית בתהליך אישור, היא תוצג לצפיה בלבד ללא אפשרות לשינוי. הערה:    

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797


 

 

 
 

 x13402-007-009  35מתוך  25עמוד  חשבוניות לוגיסטיות

 

 
  

   

 
 ים במסך שאת הפרטים הנדרעדכן                5  

  לצורך השלמת החשבונית שמור כהושלם                    על לחצן לחץ               6  

 נת. בסיסיים תחת לשונית   טטוס טיפול  |  מטפל פנימי  |  תאריך עדכון פנימיסהזן את השדות     שים לב:  

 14.4 בכדי לצפות במסמך הסרוק מתוך מסך החשבונית, ראה סעיף                          

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 MRBR - חשבוניות רשומות חסומות .11
שנשמרו וסיימו מסלול אישורים, אך נחסמו לתשלום עקב בדיקות טולרנסים שונים שהוגדרו  הדוח מציג חשבוניות

 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא: MRBRכנס לטרנזקציה  במערכת.

 התייחס לשדות הבאים:

 חסום עקב שונויותאת הערך  סמן                    3

  בצעעל לחצן  לחץ                    4

 שחרר חשבוניות חסומותמסך  פתיחת

 את שורת  בחר  5
 החשבונית שיש לשחרר    

 שחררעל הלחצן  לחץ  6
 (F9) חשבונית     

 שמירהחצן על ל לחץ  7

 

  

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 MRBRאת הטרנזקציה  הזן ✓ חלונית טרנזקציות 1

 ת מספר החשבונית או כל שדה רלוונטי אחרא הזן ✓ מסמך חשבונית 2

6 

5 

7 

1 

2 

4 

3 

יג עמודות עם הסיבות יש מקרים שחשבוניות נחסמות ממגוון של סיבות, גלישה שמאלה בדוח המוצג תצ :שים לב
 סיבת חסימה[ ביטול 8]  לחצןעל  לחץה אחת ולא את כלל החסימות מלחסימת החשבונית. לצורך שחרור חסי

8 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 MR8M -ביטול חשבוניות  .12
 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא: MR8Mלביטול חשבוניות לוגיסטית כנס לטרנזקציה 

 התייחס לשדות הבאים:

 למטרת אימות החשבונית המיועדת לביטולהצג מסמך על לחצן  לחץ                    6

 צפייה בחשבונית המיועדת לביטול 1

 על מנת לחזור למסך הקודם חזורעל לחצן לחץ   7

 

 שמירהעל לחצן  לחץ המסמך לשמירת

 

 

  

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 MR8Mאת הטרנזקציה  הזן ✓ חלונית טרנזקציות 1

 ביטולאת מספר החשבונית המיועדת ל הזן ✓ מסמך חשבונית 2

 את שנת המסמך הזן ✓ שנת כספים 3

 סיבת הסטורנו 4

✓ 
 את הערך הרלוונטי הזן

 פירוט ערך להזנה

נרשם בתקופה חשבונאית   -תקופה נוכחית  01
 פתוחה

נרשם בתקופה חשבונאית  -תקופה סגורה  02
  סגורה

 ✓ תאריך רישום 5
תאריך רישום מסמך סטורנו, במקרה של סטורנו למסמך הזן 

 תקופה סגורהב

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
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 MIR5 –הצגת רשימת מסמכי חשבונית  .13

 MIR5ות לוגיסטיות כנס לטרנזקציה לצפייה בדוח חשבוני

 

 בחלונית הטרנזקציות MIR5את הטרנזקציה  הזן  1

 את הפרמטרים הרצויים להצגת כלל החשבוניות במערכת הזן  2

 (F8) בצעעל לחצן  לחץ  3

 הצג רשימת מסמכי חשבוניתמסך  פתיחת

  מספר מסמךעל  לחץ  4

 לצורך הצגת החשבונית    

  

1 

2 
3 

4 
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 תנוספופעולות  .14

 צפייה בנתוני ספק 14.1

 

 (MIR7למסך החשבונית )היכנס   1

 הצגת ספקעל לחצן  לחץ  2

 הצג ארגון, תפקיד ספקמסך  התקבל

 ניתן לצפות בכל נתוני הספק במסך הנפתח

  

2 
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 החלפת ספק לחשבונית 14.2

 מהספק שהוזן בהזמנת רכש, פעל ע"פ ההסבר הבא:לספק שונה להחלפת ספק בחשבונית 

 בנתוני כותרת החשבונית              לשונית פרטים עבור ל
 התקבל המסך הבא:

 (F4)שותף מנפק חשבונית( את מספר הספק שבחשבונית ) נית-שו.מנפ.חבשדה  הזן 1

 הזנת קוד מס לפריט 14.3

 לכל שורה בחשבונית עשוי להיות קוד מס שונה, קוד המס מוצג במסך ברמת השורה ומגיע משורת ההזמנה. במידע

 :בשורת הפריט במסמך נדרש לבחור ערך מתאים. פעל ע"פ ההסבר הבא –מס ריק הושדה קוד 

 התייחס לשדות הבאים:

  

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 ✓ קוד מס 1

 את הערך הרלוונטיבחר 

 פירוט ערך להזנה

A1  17%עסקת אקראי  -מע"מ עסקאות 

V0  0%  -מע"מ תשומות 

V1  17% -מע"מ תשומות 

V2 "17% -מ תשומות נותני שירותים )חשבונית עצמית( מע 

V3  17% -יבוא שירותים  -מע"מ תשומות עסקת אקראי 

V4  17%מלכ"ר   -מע"מ תשומות חשבונית עסקה 

V5  17%רשות פלסטינאית   -מע"מ תשומות  

1 

1 

 מלא או ריק,  קוד מס בין אם השדה:  שים לב

 .בכל הקלדה יש לבחון את קוד המס ולוודא את התאמתו לרכישה ולספק הספציפי             

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 צפייה במסמך המצורף לחשבונית  14.4

 :פ הפעולות הבאותיכולתך לצפות במסמכים המצורפים לחשבונית ע"ב

  שירותים עבור אובייקט על לחצןלחץ     1

 צור חוזה : טקסטי כותרתפתיחת חלון 

 מסמכים -  Opentextבערךבחר      2

 

 

 

 מסמכים -  Opentext פתיחת חלון

 

 

 

 

 

 

 

 לחיצה כפולה על שורת המסמך לצורך פתיחת הקובץלחץ  2

  

1 

2 

3 

3 
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 חשבונית עם מטבע שונה ממטבע ההזמנה 14.5

 , פעל ע"פ ההסבר הבא: Yאך התשלום לספקים הוא במטבע  Xמקרים בהם ההזמנה עם מטבע ב

 התייחס לשדות הבאים:

 

 

 

 שורת פריט בחשבונית שונה ממטבע ההזמנה 14.6

ע הפריט מההזמנה, פעל ע"פ במקרים בהם קיימת רק שורה אחת בתוך החשבונית שסותרת את מטב

 ההסבר הבא:

 בשורת הפריט שיש להזין מטבע שונה תנאים עצמייםלחץ על לחצן  .1

  

 הסבר שדה חובה שדה מס"ד

 ✓ מטבע 1
 את המטבע לתשלום הספקהזן 

 

1 

 מסךב הזנת מספר הזמנה לפנייש להזין את המטבע לתשלום הספק כאשר הוא שונה מהזמנת הרכש  :שים לב

1 

  לא ניתן לגשת עם הלחצן הנ"ל למסך בו ניתן להזין סכום במטבע השונה ממטבע ההזמנה שים לב:

  במקרה כזה, יש להזין את מטבע החשבונית המבוקש בכותרת המסך לפני הזנה של מספר ההזמנה             

 (.USD-מעמיל מכס עבור הזמנה ב ILS , חשבוניתדוגמאל)             

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_El_nMlsYCFYprcgod-UAAGw&url=https://twitter.com/app50&ei=1FaBVd-KBorXyQP5gYHYAQ&bvm=bv.96041959,d.bGQ&psig=AFQjCNGkJzTJ6NJj2teOD3Mz8PLSMT4qnw&ust=1434623507055797
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 תנאים -צור מסמך חשבונית: פריט   התקבל מסך

 הזן את המטבע שנדרש לתשלום לספק .1

 עדכוןלעדכון המסמך לחץ על הלחצן  .2

 

 

 

 כמות מאשרים  14.7

 יות בארגון:ה לאישור חשבונברסיטלהל"ן נהלי האוני

 סכום בשקלים ארגון רכש
 כמות מאשרים

0 1 2 3 4 5 

רכש מרכזי 

1100 

      50K X –עד 

50K - 200K  X     

200K - 1M  X X    

   1M   X X X- מ

 אב"ת

1200 

      3K X –עד 

3K – 10K  X     

10K – 50K  X X    

50K – 200K  X X X   

200K – 1M  X X X X  

 1M  X X X X X- מ

 

  

1 

2 

המטבע לצד השדה כמות בשורת הפריט אינו משקף את המטבע לתשלום אלא המטבע של הפריט  שים לב:
 בהזמנה.
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  תרחישים בחשבוניות לוגיסטיות -נספח א'  .15
תהליך העבודה הסטנדרטי מתבסס על כך שעקרונית, חשבוניות צריכות להיות מוזנות למערכת סמוך למועד 

 "ממתינות במגירה" לקבלת חשבונית המשך. נןהגעתן ואינ
 

 פתרון במערכת הסטנדרטית תרחיש מס"ד

 רכש מלאי –חשבוניות מחסן 

1 

החזרת סחורה במעמד הקבלה )פריט 
פגום, כמות גדולה מההזמנה, פריט לא 

מוזמן(, החשבונית ממתינה אצלי עד 
 למועד שליחת הזיכוי בהתאם לטעות.

 דיווח קבלה לכמות חלקית + סימון "אספקה הושלמה".
קליטת החשבונית על הכמות המלאה + קליטת 

 ות שהוחזרה.חשבונית מסוג "זיכוי" בגין הכמ

2 

החזרת סחורה לאחר קבלת הסחורה 
)נתגלה פריט פגום במהלך הזמן(, 
החשבונית עברה לתשלום וממתין 

 לזיכוי כנגד ההחזרה.

דיווח קבלה מלא ולאחר מכן דיווח החזרה מהזמנה 
 (.122)תנועה 

 ידנית קליטת החשבונית על הכמות המלאה )ניתן לבצע
חשבונית מסוג  חסימה לתשלום בחשבונית( + קליטת

)ושחרור החסימה  "זיכוי" בגין הכמות שהוחזרה
 .לתשלום של החשבונית הקודמת(

3 

מחיר לא תואם את ההצעה )למרות 
הצעת המחיר בחשבונית מופיע מחיר 

שגוי שאינו תואם את ההזמנה( 
החשבונית ממתינה אצלי עד למועד 

 שליחת הזיכוי בהתאם לטעות.

יעוות את הממ"ן ויגרום  קליטת חשבונית עם מחיר שגוי
 לחשבונית להיחסם לתשלום מסיבת "הפרש מחיר". 

קבלת חשבונית זיכוי מאוחר יותר תוסיף סרבול לתהליך 
 הנדרש לביצוע ע"י המשתמש.

מומלץ להחזיר לספק את החשבונית עם המחיר השגוי, 
או להודיע לו שיבטל את החשבונית, ולבקש חשבונית 

 חדשה עם מחיר תקין,

4 

יט שרשום בחשבונית כסופק אך פר
הגיע )הפריט הוזמן אך לא  לאבפועל 

סופק למרות מה שנרשם בחשבונית( 
החשבונית ממתינה אצלי עד למועד 

 שליחת הזיכוי בהתאם לטעות

 לא ניתן לקלוט חשבונית עבור פריט שלא הגיע בכלל.
אם אמורים עדיין לקבל את הפריט החסר: יש להודיע 

 תולאחר דיווח הקבלה ניתן לקלוט אלספק שישלח אותו 
 החשבונית.

אם לא מתכוונים כלל לקבל את הפריט החסר )או 
שמועד אספקתו רחוק(: יש להחזיר את החשבונית עם 

 הפריט החסר ולבקש חשבונית חדשה ללא פריט זה.

 רכש מרכזי –חשבוניות 

5 

ועכשיו רוצים  100התקבל  100הוזמן 
 קבל זיכוי?)עדכון צרכים( ול 20להחזיר 

 : 100אם עבר פרק זמן קצר מאז דיווח קבלה ל
החזרה לספק, לקבל  122יש לדווח תנועת מלאי 

 .20חשבונית זיכוי בסימוכין להזמנה עבור כמות 
 :100אם עבר פרק זמן ארוך מאז דיווח הקבלה ל

הקמה של הזמנת רכש מסוג החזרה לספק וקליטת 
 חשבונית )זיכוי( עבורה.

6 

זיכוי כספי כנגד הנחה שניתנה בהצעת 
 –המחיר אך לא ניתנה בחשבונית 

עלות לאחר ₪  100פריט  1הזמנה 
פריט  1בפועל התקבל ₪.  75הנחה 
)ללא ההנחה( ספק ₪  100מחיר 

 ₪. 25שולח חשבונית זיכוי 

" מול הזמנת עוקב זיכויקליטה של חשבונית מסוג "
 הרכש המקורית )אם טווח הזמן רלבנטי(.

7 
ספק)חו"ל( מאחר בזמני אספקה 

ולאחר קבלת הסחורה מוציא חשבונית 
 זיכוי )פיצוי(

זיכוי/הנחה שאיננה כלולה בהזמנת הרכש המקורית: 
 כמו בסעיף הקודם.
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 רכש מרכזי –חשבוניות  מס"ד

8 

זיכוי כספי ישירות לכרטיס אשראי 
 )אמזון וכו'(ברכש חו"ל מכל מיני סיבות 

אם התקבלה חשבונית עבור הזמנת הרכש המקורית, 
" מול ההזמנה, עוקב יש להזין חשבונית מסוג "זיכוי

ולצרף לחשבונית במערכת קובץ של אסמכתת הזיכוי 
 שנשלחה.

9 
זיכוי עבור חומר שאינו תקין לאחר 

 תשלום לספק.
מול או "זיכוי עוקב" קליטת חשבונית מסוג "זיכוי" 

 .ההזמנה

10 

זיכוי עבור סחורה שלא מתאימה 
לצורכי הלקוח לאחר קבלתה )בהזמנות 

חו"ל לעיתים לא שווה להחזיר פשוט 
 מקבלים זיכוי(.

מול או "זיכוי עוקב" קליטת חשבונית מסוג "זיכוי" 
ההזמנה )לאחר שקודם לכן נקלטה חשבונית החיוב 

 המקורית(.

11 

בשני  100התקבל  100הוזמן 
 (70-30משלוחים )

בגין משלוח  70חשבונית הגיעה על 
ראשון, עדיין לא הגיעה חשבונית על 

30 

בלבד. כשתגיע  70קליטת חשבונית עבור כמות 
 .30היא תיקלט עבור יתרת הכמות  –החשבונית השניה 

 

 


