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 .3אבטחת מידע
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
ואחריה הינם מידע חסוי ואין לעשות בהם כל שימוש שלא לצורך עבודתך הישירה.

נתוני אב CO -
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 .4הקדמה
 4.1כללי ומטרה
חוברת זו נכתבה על מנת להציג את ביצוע פעילויות העבודה השוטפות במערכת בתהליך תקין.
החוברת מתמקדת בכל החלקים בתהליך העבודה שרלוונטים אליך.

 4.2תכולת החוברת
פרק ראשון – הסבר על אבטחת המידע.
פרק שני – הקדמה ,הסבר כללי על מבנה החוברת ,כללי העבודה וסמלים מוסכמים בחוברת.
פרק שלישי ואילך – תהליך העבודה במערכת.

 4.3סמלים מוסכמים בחוברת
לאורך החוברת מופעים מספר סמלים ומוסכמות כתיבה הבאים להדגיש את חשיבותו של נושא ויכולים להיות
מסווגים כך :שים לב ,טיפ או הערה ומופיעים במסגרת ובצורה הבאה:

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

הערה :הבהרה או מידע נוסף.

טיפ :דרך נוספת לבצע אותה פעולה.

נתוני אב CO -
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 .5רקע כללי
באתר זהה תמצאו כלים ומידע לביצוע דרישות/הזמנת הרכש ,הזמנת מהמחסן  ,ניהול תציבי המחקר ,טיפול
המערכת הפיננסית ב SAP-כוללת את הספר הראשי ,ספרי עזר לספר הראשי (כמו :לקוחות ,ספקים ונכסים)
וכן ,מודול הבקרה ,התקציב והגזברות.
המודול הפיננסי מהווה מודול מרכזי במערכת ,כל התהליכים העסקיים בארגון קשורים למודול זה ובאמצעותו
מופקים בין היתר הדוחות הכספיים של הארגון.

מודול הבקרה ( )Controllingהינו מודול נפרד המספק מידע תומך החלטות בניהול הארגון.
המודול משמש לצרכים פנים ארגוניים (דוחות בקרה) ,ועוסק בניתוח העלויות בחתכים שונים ,על פי
האובייקטים התמחירים שהוגדרו בארגון.
בנוסף מאפשר המודול הקצאת עלויות בין יחידות בארגון ,בקרה וניתוח רווחיות וביצוע השוואה של תכנון
עלויות מול ביצוע בפועל.

בחוברת זו נכיר את המושגים וישויות האב במודול הבקרה.

נתוני אב CO -
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 5.1מונחים
מונח

הסבר

תחום בקרה

הישות העליונה במודול הבקרה ( )COאליה משויכים קודי החברה.
הישות מאגדת בתוכה את הישויות הארגוניות של הבקרה הניהולית.
באוניברסיטה העברית תחום הבקרה הוא .1000
לאזור הבקרה מוגדר מטבע בקרה שהוא המטבע הראשי (מטבע
הקבוצה) בו מתבצעים תהליכי התכנון והבקרה באוניברסיטה מטבע
אזור הבקרה יהיה ש"ח.
אובייקט במודול הבקרה המייצג ישות ארגונית מתחת לרמת החברה,
כגון מחלקה או אגף ,אשר אחראית לניהול ובקרת הוצאות ואותה
מעוניינים למדוד.
ברמת מרכז העלות ,ניתן לנהל הוצאות משלבי התכנון ועד לצבירת
העלויות בפועל ,וכמו כן להפיק דוחות השוואה בין נתוני התכנון לנתוני
העלויות שנצברו בפועל.
המבנה הארגוני של קוד חברה או מספר קודי חברה ,המשתמשות
באותו תחום בקרה .לכל תחום בקרה קיימת היררכיה תקנית אחת של
מרכזי עלות .בהיררכיה התקנית מופיעים כל מרכזי העלות הקיימים
במערכת.
מייצג נושאים רוחביים בארגון ומאפשר פיצול סעיפים תקציביים לאותם
נושאים מבלי שכפול מיותר של פריטי התחייבות .ניתן לשימוש גם ב –
 FIולכן השימוש הוא אינטגרטיבי .בפרויקט זה יתוחזק ב . FI
מספר מרכזי עלות ,המקובצים יחד לצורך הפקת דוחות והעמסות.
לא ניתן לרשום עלויות לקבוצת מרכזי עלות ,העלויות נרשמות למרכז
עלות בודד.
ישות במודול הבקרה ,המיועדת למדידת עלויות  /הכנסות ,של פעילות
פנימית בתוך הארגון.
מספר הזמנות פנימיות המקובצות יחד תחת קבוצת הזמנות .כל הזמנה
ניתן לשייך למספר קבוצות הזמנה ,ללא הגבלה.
הייצוג של חשבון ה –  GLבמודול ה – ( COכל רישום במודול
ה –  COמבוצע לשילוב של אובייקט ( COמרכז עלות ,הזמנה
פנימית )...וסעיף הוצאה).
• סעיפים ראשיים ) - (primaryמייצגים חשבונות
רווה"פ בהנה"ח .מקור הרישום.FI-
• סעיפים משניים ) - (secondaryנועדו לתהליכים
פרטניים של מודול הבקרה בלב כגון העמסות,
תקורות וכדומה.

מטבע בקרה
מרכז עלות

היררכיה תקנית של מרכזי
עלות

תחום פונקציונלי
קבוצת מרכזי עלות
הזמנה פנימית
קבוצת הזמנות פנימיות
סעיף הוצאה

מפתח סטטיסטי

נתוני אב CO -

נתוני מפתח סטטיסטי משמשים כמפתחות/בסיסים להעמסה .דוגמאות
יכולות להיות "שטח רצפה במ"ר"" ,מספר עובדים" וכו' .לנתוני
המפתח ירשמו ערכים לכל מרכז עלות מקבל .ערכים אלו ישמשו
כבסיס להעמסה.
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 5.2לחצנים מובילים
לחצן

תיאור

שם הלחצן
הרחבה

הרחבת תת העץ.

צמצום

צמצום תת העץ.

אותה רמה

הוספת קבוצת מרכז עלות באותה רמה.

רמה נמוכה

הוספת קבוצת מרכז עלות ברמה נמוכה יותר
(הפעולה הראשונה שיש לבצע)

מרכז עלות

אופציה להכנסת מרכז עלות חדש.

מרכז עלות

הצגת מרכז עלות.
בדיקה לאיזה היררכיות מקושרת קבוצת מרכזי

נתוני אב CO -

בדיקה

העלות.

שמירה

שמירת המסך לאחר הזנת הנתונים במסך,
לחיצה על שמירה תנפק אישור פעולה

שגיאה

הודעת שגיאה ,לא ניתן להמשיך בפעולה

אזהרה

הודעה שמיידעת אותך ומזהירה אותך במידת
הצורך ,ניתן להמשיך בפעולה
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 .6מרכז עלות
מרכז עלות הינו יחידה ארגונית במערכת הבקרה הצוברת עלויות.
היררכית מרכזי העלות הינה היררכיה תקנית בה נכללים כל מרכזי העלות באזור הבקרה.
לא ניתן להקים מרכז עלות מבלי לקשר אותו להיררכיה .לאחר יצירת מרכז העלות ,ניתן לתכנן עלויות ,לייחס
עלויות ביצוע ישירות ועקיפות ,לבצע מחזורי העמסה ,לייחס תעריפים ולהציג מגוון דו"חות.
במרכזי עלות נצברים כל העלויות בארגון .עלויות אלו ניתן לפזר לאובייקטי תמחיר אחרים ברישומים פנימיים
במודול הבקרה.

 6.1יצירת מרכז עלות
מרכז עלות הינו יחידה ארגונית במערכת הבקרה הצוברת עלויות .היררכית מרכזי העלות הינה היררכיה
תקנית בה נכללים כל מרכזי העלות באזור הבקרה .לא ניתן להקים מרכז עלות מבלי לקשר אותו
להיררכיה .לאחר יצירת מרכז העלות ,ניתן לתכנן עלויות ,לייחס עלויות ביצוע ישירות ועקיפות ,לבצע
מחזורי העמסה ,לייחס תעריפים ולהציג מגוון דו"חות .במרכזי עלות נצברים כל העלויות בארגון .עלויות
אלו ניתן לפזר לאובייקטי תמחיר אחרים ברישומים פנימיים במודול הבקרה.
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכזי עלות  נתוני אב  מרכז עלות  עיבוד
יחיד  צור (קוד טרנזקציה )KS01
יתקבל החלון הבא:

נתוני אב CO -
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 .1התייחס לשדות הבאים:
שדה
מרכז עלות

סטטוס
חובה

תקף מ:

חובה

עד

אוטומטי

הסבר
הזן מרכז עלות ליצירה במבנה  ppxxxnnnכאשר
 ppהפעילות xxx ,מספר היחידה ו –  nnnמספר רץ.
תאריך תחילת תוקף מרכז העלות .במרכז עלות חדש
יהיה ה –  01.10של שנת הכספים של ההקמה.
.
תאריך תום תוקף מרכז העלות . 31.12.9999

בלוק סימוכין  -מאפשר יצירת מרכז עלות המתבסס על פרטי מרכז עלות קיים
מאפשר יצירת מרכז עלות המתבסס על פרטי מרכז
רשות
מרכז עלות
עלות קיים.
 .1לחץ על

או הקש  ENTERליצירת מרכז העלות.

יתקבל החלון הבא:

נתוני אב CO -
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 .1התייחס לשדות הבאים:
שדה
שם

סטטוס
חובה

תיאור

חובה

הסבר
הזן שם למרכז העלות.
תיאור מרכז העלות (טקסט חופשי).

בלוק נתונים בסיסיים
משתמש אחראי
מחלקה

חובה
רשות

קטגורית מרכז עלות

חובה

תחום היררכיה

חובה

נתוני אב CO -

שם האחראי על מרכז העלות (טקסט חופשי).
המחלקה אליה משויך מרכז העלות.
קטגוריה לסיווג מרכזי העלות (אקדמי עיוני ,אקדמי
כללי ,מטה ,ניסוי וכיו"ב).
קבוצת מרכזי העלות אליה משויך מרכז העלות
בהיררכיה התקנית.
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קוד חברה

חובה

מטבע
תחום עסקי

חובה
חובה

תחום פונקציונלי

חובה

קוד החברה אליו משויך מרכז העלות .ככלל קוד חברה
.1000
ככלל יוגדר  ILSלמעט מקרים מיוחדים בהם יידרש
מטבע אחר.
בחר מתוך רשימה את התחום המתאים.
בחר מתוך רשימה את התחום המתאים (הוראה
ומחקר,שירותים לסטודנט וכיו"ב).

לשונית בקרה:

יתקבל החלון הבא:

נתוני אב CO -
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 .1התייחס לשדות הבאים:
שדה
בלוק נעילה
עלויות ראשיות בפועל
עלויות משניות בפועל
הכנסות בפועל
עלויות עיקריות בתכנון
עלויות משניות בתכנון:
תכנון הכנסות
עדכון התחייבות

הסבר
מבצע נעילת סוגים שונים של רישומים למרכז העלות.
לא יתבצע רישום עלויות ישירות בפועל למרכז העלות.
לא יתבצע רישום עלויות משניות בפועל למרכז העלות
לא יתבצע רישום הכנסות בפועל.
לא יתבצע רישום עלויות בתכנון למרכז העלות.
לא יתבצע רישום עלויות משניות בתכנון למרכז העלות.
לא יתבצע רישום תכנון הכנסות.
לא יתבצע רישום התחייבויות (הזמנות) למרכז עלות.

לשונית היסטוריה:

יתקבל החלון הבא:

מסך זה מציין מי המשתמש שהקים את מרכז העלות ובאיזה תאריך.
 .2לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

נתוני אב CO -

עמוד  14מתוך 55

.
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 6.2שינוי מרכז עלות
.1

בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכזי עלות  נתוני אב  מרכז עלות  עיבוד יחיד
 שינוי (קוד טרנזקציה )KS02
יתקבל החלון הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
מרכז עלות :הזן מרכז עלות לשינוי או בחר מתוך טבלה.

 .3לחץ על

או הקש  ENTERלשינוי מרכז העלות.

נתוני אב CO -
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יתקבל החלון הבא:

 .1שנה/הזן נתונים במרכז העלות בהתאם לצורך ,פירוט השדות מופיע בפרק יצירת מרכז עלות.
 .2לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

נתוני אב CO -

.
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 6.3הצגת מרכז עלות
 .1בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכזי עלות  נתוני אב  מרכז עלות  עיבוד יחיד 
הצגה

(קוד טרנזקציה )KS03

יתקבל החלון הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
מרכז עלות :הזן מרכז עלות להצגה או בחר מתוך טבלה.

 .3לחץ על

או הקש  ENTERלשינוי מרכז העלות..

יתקבל החלון הבא:

נתוני אב CO -
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 . 4ניתן לעבור בין הלשוניות לצורך הצגת הנתונים ,פירוט השדות מופיע בפרק יצירת מרכז עלות.

נתוני אב CO -
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 6.4מחיקת מרכז עלות
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכזי עלות  נתוני אב  מרכז עלות  עיבוד יחיד  מחק
(קוד טרנזקציה )KS04
יתקבל החלון הבא:

הערה – ניתן למחוק מרכז עלות רק אם עדיין אין עליו רישומי תכנון או בפועל.
 .1התייחס לשדות הבאים:
מרכז עלות:

הזן או בחר מתוך רשימה את מרכז העלות שברצונך למחוק.

פרמטרים:

בשדה בתוקף מ -הזן את תאריך היצירה של מרכז העלות שברצונך למחוק.

בלוק עיבוד:

וודא שהסמן על הרצת מבחן .

לחץ על

או .F8

יתקבל :

נתוני אב CO -

עמוד  19מתוך 55

x13402-006-004

וודא שניתן למחוק את מרכז העלות .חזור אחורה בחץ הירוק

הורד את הסימון מהרצת המבחן ו לחץ על

נתוני אב CO -

.

או .F8
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יתקבל :

בחר כן.

נתוני אב CO -
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 .7קבוצת מרכזי עלות
קבוצת מרכזי העלות היא צירוף של מספר מרכזי עלות המשמשת כצומת לצורך אחזור מידע.
תחת קבוצת מרכזי עלות יכולים להופיע קבוצות אחרות וגם מרכזי עלות .לא ניתן לרשום עלויות לקבוצת
מרכז עלות .מרכז עלות יכול להיכלל בכמה קבוצות ,כאשר לא ניתן לרשום מרכז עלות יותר מפעם אחת
באותה קבוצה.

 7.1יצירת קבוצת מרכזי עלות
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכזי עלות  נתוני אב  קבוצת מרכזי עלות  צור (קוד
טרנזקציה )KSH1
יתקבל החלון הבא:

נתוני אב CO -
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 .1התייחס לשדות הבאים:
קבוצת מרכז עלות:

קבוצת מרכז עלות ליצירה.

בלוק סימוכין:
קבוצת מרכז עלות:
.2

לחץ על

קבוצת מרכזי עלות שלפיה תוקם הקבוצה החדשה.
או הקש .Enter

יתקבל החלון הבא:

באמצעות מסך זה ניתן להקים היררכיה של קבוצת של מרכזי העלות.
יש להסתכל במקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות שונות.
 .1הזן נתונים בקבוצת מרכזי העלות בהתאם לצורך.

נתוני אב CO -
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אם ברצונך להסיר מרכז עלות מתוך קבוצה סמן את מרכז העלות ובחר ב

.

יתקבל :

לחץ על

.

נתוני אב CO -
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מרכז העלות יוסר מהקבוצה.
בכדי להעביר מרכז עלות מקבוצה לקבוצה יש לבצע את הפעולות הבאות:
 .1סמן את מרכז העלות שברצונך להעביר ולחץ

.

 .2עמוד על מרכז עלות בקבוצה אליה אתה רוצה להעביר
יתקבל:

נתוני אב CO -
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.

לחץ על
יתקבל:

 .1לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

נתוני אב CO -

.
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 7.2שינוי קבוצת מרכזי עלות
 .1בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכזי עלות  נתוני אב  קבוצת מרכזי עלות  שינוי
(קוד טרנזקציה )KSH2
יתקבל החלון הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
קבוצת מרכז עלות:
 .3לחץ על

הזן קבוצת מרכז עלות לשינוי.

או הקש .Enter

יתקבל החלון הבא:

נתוני אב CO -
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מסך זה מציג את ההיררכיה של קבוצת של מרכזי העלות .יש להסתכל במקרא הלחצנים לצורך ביצוע
פעולות שונות במסך.
 .4שנה/הזן נתונים בקבוצת מרכזי העלות בהתאם לצורך.
אופן העבודה זהה לפרק  3קבוצת מרכזי עלות .
 .5לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

נתוני אב CO -

.
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 .8הזמנה פנימית
הזמנה פנימית ( )Internal Orderהיא ישות שאוספת עלויות ,מתוכננות ובפועל ,במודול הבקרה.
כל הזמנה משויכת לסוג הזמנה המייצג שדה מפתח בנתוני אב של ההזמנה ,ומשמש לזיהוי ההזמנות ע"פ
מטרתה .סוג הזמנה מכיל מספר פרמטרים לפיהם מתנהלת ההזמנה ובנוסף קובע את נתוני ברירות המחדל
בפתיחת הזמנה ואת מספור ההזמנה.
ניתן ליצור מספר היררכיות של הזמנות פנימיות ,בחתכים שונים לצרכי דיווח ,באמצעות קבוצות הזמנה.
כאשר תחת קבוצת הזמנה ניתן להגדיר הזמנות פנימיות וקבוצות נוספות.
הזמנות פנימיות באוניברסיטה העברית:

מספור ההזמנות :
•

הזמנות בינוי :מספר במבנה .Bxxxxxxx

•

הזמנות שיפוץ :מספר במבנה .Rxxxxxxx

•

מעבדות חדשות :מספר במבנה .Lxxxxxxx

•

נסיעות :מספר במבנה .Txxxxxxx

•

כנסים :מספר במבנה .Cxxxxxxx

•

כאשר  xxxxxxxמספר רץ בן  7ספרות.

נתוני אב CO -
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ניהול ההזמנה הפנימית
הקמת ראשונית של הזמנות פנימיות תבוצע במסגרת תהליך ההסבה.
בינוי ושיפוצים :הקמת הזמנות פנימיות ע"י אב"ת בסטטוס "נוצר" ( .)CRTDסטטוס זה אינו מאפשר רישום.
במידה ועדיין לא הוקם נכס להזמנה פנימית ,ולאחר הקמת הנכס להזין כלל ייחוס לנכס .העברה לסטטוס
משוחרר תבוצע ע"י תקציבים וכלכלה .שינויים שוטפים יבוצעו ע"י אב"ת.
נסיעות :הקמת הזמנות חדשות ע"י חשבות בסטטוס משוחרר .שינויים יבוצעו ע"י חשבות.
סגירת הזמנות – בכל הסוגים תעשה ע"י העברה לסטטוס "מושלם" ( )TECOבמידה ויש לאפשר רישומי
זנבות פיננסיים אך לא הזמנות רכש ,ולסטטוס "סגור" ( )CMPLלסגירה מלאה .הסגירה תבוצע ע"י אב"ת
עבור בינוי ושיפוצים וע"י חשבות לנסיעות.

נתוני אב CO -
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 8.1יצירת הזמנה פנימית
 .1בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  הזמנות פנימיות  נתוני אב  פונקציות מיוחדת  הזמנה  יצירה
(קוד טרנזקציה )KO01
יתקבל החלון הבא:

 .2התייחס לשדות הבאים:
סוג ההזמנה:

סוג ההזמנה על פי הטבלה לעיל.

בלוק סימוכין:

מאפשר יצירת הזמנה פנימית על סמך הזמנה פנימית קיימת.

הזמנה:

מספר הזמנה שעל פיה תוקם ההזמנה הפנימית החדשה.

 .3לחץ על

נתוני אב CO -

או הקש .ENTER
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יתקבל החלון הבא:

שדה

סטטוס

הזמנה

חובה

תיאור

חובה

קוד חברה

חובה

תחום עסקי

חובה

תחום פונקציונלי

חובה

סיווג אובייקט
מרכז עלות אחראי

חובה
חובה

נתוני אב CO -

הסבר
הזן את מספר ההזמנה לפי המבנה הרצוי ( לדוג' בינוי
במבנה .)Bxxxxxxx
שם ההזמנה הפנימית.
קוד החברה אליו משויך מרכז העלות .ככלל קוד חברה
.1000
בחר מתוך רשימה את התחום המתאים.
בחר מתוך רשימה את התחום המתאים (הוראה
ומחקר,שירותים לסטודנט וכיו"ב).
סיווג ההזמנה הפנימית השקעה ,תקורה ,ייצור או רווח.
מרכז העלות המקושר להזמנה פנימית ניתן לבחור
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מענק
עובד אחראי

חובה
רשות

מתוך טבלה.
מספר המענק ממנו רוצים למשוך.
הזן שם.

לשונית נתוני בקרה:

יתקבל החלון הבא:

 .4התייחס לשדות הבאים:
בלוק נתוני בקרה:
מטבע:
הזמנה סטטיסטית:

בלוק סטטוס:
סטטוס מערכת:

המטבע בו ינוהלו העלויות בהזמנה ככלל .ILS
שדה הקובע האם העלויות שירשמו להזמנה הפנימית הינן סטטיסטיות או אמיתיות.
בכנסים ונסיעות השדה יופיע מסומן כסטטיסטי ללא אפשרות שינוי.
בסוגים אחרים אין לסמן את השדה.

סטטוס הזמנה הפנימית  -שינוי הסטטוסים יתבצע באמצעות החיצים
.
שדה זה כפוף להרשאות .בפרויקטי בינוי אב"ת יפתחו בסטטוס "נוצר" ותקציבים ישחררו
את ההזמנה.

נתוני אב CO -
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סטטוס משתמש:

סטטוס נוסף המציין מהם הפעולות שניתן לבצע על הזמנה זו .לחיצה על

פעולה מאושרת:

תפתח חלון סטטוסים לבחירה או לשינוי.
בשלב זה אין שימוש בסטטוס משתמש באוניברסיטה.
הצגת הפעולות המותרות לפי צירוף הסטטוסים לעיל.

 .5לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

נתוני אב CO -

.
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 8.2שינוי הזמנה פנימית
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  הזמנות פנימיות  נתוני אב  פונקציות מיוחדת  הזמנה  שינוי
(קוד טרנזקציה )KO02
יתקבל החלון הבא:

 .1התייחס לשדות הבאים:
ההזמנה :מספר הזמנה לשינוי  -בחירה מטבלה.
לחץ על

או הקש  ENTERלשינוי.

יתקבל החלון הבא

נתוני אב CO -
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שנה את הנתונים בהתאם לצורך ,פירוט השדות מופיע בפרק יצירת הזמנה פנימית.
לחץ על

נתוני אב CO -

לשמירה.
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 8.3הצגת הזמנה פנימית
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  הזמנות פנימיות  נתוני אב  פונקציות מיוחדת  הזמנה  הצגה
(קוד טרנזקציה )KO03
יתקבל החלון הבא:

.1

התייחס לשדות הבאים:
ההזמנה:

 .2לחץ על

מספר הזמנה לשינוי  -בחירה מטבלה.

או הקש  ENTERלשינוי.

יתקבל החלון הבא:

נתוני אב CO -
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נתוני אב CO -
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 .9קבוצת הזמנות פנימיות
ניתן ליצור היררכיה של הזמנות פנימיות לצורכי דיווח באמצעות קבוצות הזמנה ,תחת קבוצת הזמנה ניתן
להגדיר הזמנות פנימיות וכן קבוצות נוספות.
הזמנה פנימית יכולה להיכלל במספר היררכיות.

 9.1יצירת קבוצת הזמנות פנימיות
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  הזמנות פנימיות  נתוני אב  קבוצת הזמנות  יצירה
(קוד טרנזקציה )KOH1
יתקבל החלון הבא:

 .1התייחס לשדות הבאים:
קבוצת הזמנה:

קבוצת הזמנה ליצירה.

בלוק סימוכין:
קבוצת הזמנה:

 .2לחץ על

נתוני אב CO -

קבוצת הזמנה שלפיה תוקם הקבוצה החדשה.

או הקש .ENTER
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יתקבל החלון הבא:

יש להסתכל במקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות במסך.
 .3הזן נתונים בקבוצת ההזמנות הפנימיות בהתאם לצורך.

 .4לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

נתוני אב CO -

.
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 9.2שינוי קבוצת הזמנות פנימיות
 .1בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  הזמנות פנימיות  נתוני אב  קבוצת הזמנות  שינוי
(קוד טרנזקציה )KOH2
יתקבל המסך הבא:

 .1התייחס לשדות הבאים:
קבוצת הזמנה:
 .2לחץ על

נתוני אב CO -

הזן קבוצת הזמנה להצגה או בחר מטבלה.
או הקש .ENTER
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יתקבל המסך הבא:

 .1שנה/הזן נתונים בהתאם לצורך.
 .2לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

נתוני אב CO -

.
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 9.3הצגת קבוצת הזמנות פנימיות
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  הזמנות פנימיות  נתוני אב  קבוצת הזמנות  הצגה
(קוד טרנזקציה )KOH3

 .1התייחס לשדות הבאים:
קבוצת הזמנה:
 .2לחץ על

הזן קבוצת הזמנה להצגה או בחר מטבלה.

או הקש .ENTER

יתקבל החלון הבא:

מסך זה מציג את ההיררכיה של קבוצת הזמנות פנימיות ומאפשר הצגה ושינוי של היררכית ההזמנות
הפנימיות.
יש להסתכל על מקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות שונות במסך.

נתוני אב CO -
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 .10קבוצת סעיפי הוצאה
הערה :סעיפי הוצאה בגרסה הנוכחית מוקמים כחשבונות  .GLתיעוד חשבונות  GLראה בחוברת ההדרכה
של מודול ה – .FI
ניתן ליצור היררכיה של סעיפי הוצאה לצורכי דיווח באמצעות קבוצות סעיפי הוצאה ,תחת קבוצת סעיפי
הוצאה ניתן להגדיר סעיפי הוצאה וכן קבוצות נוספות.
סעיף הוצאה יכול להיכלל במספר היררכיות.

 10.1יצירת קבוצת סעיפי הוצאה
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות סעיף הוצאה  נתוני אב  קבוצת סעיף הוצאה 
יצירה

(קוד טרנזקציה )KAH1

יתקבל החלון הבא:

התייחס לשדות הבאים:
קבוצת סעיפי הוצאה :קבוצת סעיפי הוצאה ליצירה.
בלוק סימוכין:
קבוצת סעיפי הוצאה :קבוצת הזמנה שלפיה תוקם הקבוצה החדשה.

לחץ על

נתוני אב CO -

או הקש .ENTER
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באמצעות מסך זה ניתן להקים היררכיה של סעיפי הוצאה וקבוצות סעיפי הוצאה.
יש להסתכל על מקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות שונות במסך.
הזן נתונים בקבוצת סעיפי ההוצאה בהתאם לצורך.
צורת העבודה זהה לקבוצת מרכזי עלות – בפרק 3

לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

נתוני אב CO -

.
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 10.2שינוי קבוצת סעיפי הוצאה
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות סעיף הוצאה  נתוני אב  קבוצת סעיף הוצאה  שינוי
(קוד טרנזקציה )KAH2

יתקבל החלון הבא:

 .1התייחס לשדות הבאים:
קבוצת הזמנה:
 .2לחץ על

הזן סעיפי ההוצאה להצגה או בחר מטבלה.
או הקש .ENTER

יתקבל החלון הבא:

מסך זה מאפשר הצגה ושינוי של היררכית סעיפי ההוצאה.
יש להסתכל על מקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות שונות במסך.
 .1שנה/הזן נתונים בהתאם לצורך.

נתוני אב CO -
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לשמירה.

 .2לחץ על

.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

 10.3הצגת קבוצת סעיפי הוצאה
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות סעיף הוצאה  נתוני אב  קבוצת סעיף הוצאה 
הצגה (קוד טרנזקציה )KAH3
יתקבל החלון הבא:

 .1התייחס לשדות הבאים:
קבוצת הזמנה:
 .2לחץ על

הזן קבוצת סעיפי ההוצאה להצגה או בחר מטבלה.

או הקש .ENTER

יתקבל החלון הבא:

נתוני אב CO -
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 .11מפתחות סטטיסטים
נתוני מפתח סטטיסטי משמשים כמפתחות/בסיסים להעמסה .דוגמאות יכולות להיות "שטח רצפה במ"ר",
"מספר עובדים" וכו' .לנתוני המפתח ירשמו ערכים לכל מרכז עלות מקבל .ערכים אלו ישמשו כבסיס
להעמסה

 11.1יצירת מפתח סטטיסטי
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכז עלות  נתוני אב  ערכים סטטיסטים 
עיבוד יחיד  צור (קוד טרנזקציה )KK01

הזן את המפתח.
(ניתן להזין מפתח סטטיסטי קיים תחת לשונית הסימוכין ובכך לקבל במסך הבא את השדות כבר מלאים .יש
לוודא כי מפתח סטטיסטי הנבחר בסימוכין ,דומה במהותו למפתח סטטיסטי המוקם).

להמשך לחץ  ENTERיתקבל המסך הבא:

נתוני אב CO -
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הזן את שם המפתח ויחידת מדידה לדוגמה -PRSמספר עובדים.
קטגוריית ערך מפתח – ערך קבוע מייצג כמות קבועה לדוגמה –מספר עובדים.
סה"כ ערכים מייצג כמות המשתנה בכל חודש לדוגמה דקות טלפון.
לנתון מסוג ערך קבוע נזין את הערך פעם אחת בשנה אלא אם כן יש שינוי.
לנתון מסוג "סה"כ ערכים" נזין ערך לכל תקופה.

לשמירה לחץ

נתוני אב CO -

.
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 11.2שינוי מפתח סטטיסטי
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכז עלות  נתוני אב  ערכים סטטיסטים  עיבוד יחיד
 שינוי (קוד טרנזקציה )KK02

לחץ .ENTER
יפתח החלון הבא:

בצע שינוים.
לשמירה לחץ

נתוני אב CO -

.
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 11.3הצגת מפתח סטטיסטי
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכז עלות  נתוני אב  ערכים סטטיסטים  עיבוד יחיד
 הצגה (קוד טרנזקציה )KK03

לחץ .ENTER
ייפתח המסך הבא:

נתוני אב CO -

עמוד  51מתוך 55

x13402-006-004

 11.4עיבוד משותף של מפתחות סטטיסטים
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכז עלות  נתוני אב  ערכים סטטיסטים  עיבוד
משותף  שינוי (קוד טרנזקציה )KAK2

ניתן לבצע שינוים  :ביחידת מידה ,קטגוריה וטקסט .
לשמירת השינויים לחץ

נתוני אב CO -

.
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 11.5הצגה משותפת של מפתחות סטטיסטים
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכז עלות  נתוני אב  ערכים סטטיסטים  עיבוד
משותף  שינוי (קוד טרנזקציה )KAK3

נתוני אב CO -
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 11.6קבוצת מפתחות סטטיסטים
ניתן ליצור היררכיה של מפתחות סטטיסטים לצורכי דיווח באמצעות קבוצות מפתחות סטטיסטים ,תחת
קבוצת מפתחות סטטיסטים ניתן להגדיר מפתחות סטטיסטים וכן קבוצות נוספות.
מפתח סטטיסטי יכול להיכלל במספר היררכיות.
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכז עלות  נתוני אב  ערכים סטטיסטים  קבוצת נתוני
מפתח סטטיסטים  צור (קוד טרנזקציה )KBH1

הזן שם לקבוצה ולחץ .ENTER

נתוני אב CO -
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מסך זה מאפשר הצגה ושינוי של היררכית מפתחות סטטיסטיים.
יש להסתכל במקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות שונות במסך.
.1
.2

שנה/הזן נתונים בהתאם לצורך.
לחץ על

לשמירה.
.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

 11.7שינוי קבוצת מפתחות סטטיסטים
בחר בתפריט חשבונאות  בקרה  חשבונאות מרכזי עלות  נתוני אב  ערכים סטטיסטים  קבוצת נתוני
מפתח סטטיסטים  שינוי (קוד טרנזקציה )KBH2

לחץ .ENTER

בצע את השינויים הנדרשים ושמור.
להצגת קבוצת נתוני מפתח הפעל טרנזקציה .KBH3

נתוני אב CO -
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