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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.

דרישות רכש
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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.

דרישות רכש
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 .5רקע כללי
באתר זהה תמצאו כלים ומידע לביצוע דרישות/הזמנת הרכש ,הזמנת פריטים מהמחסן  ,ניהול תציבי המחקר ,טיפול

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך למשתמש במערכת הממוחשבת של מודול ה  FMבמערכת ה ,SAP
ולהנחות את תהליך ביצוע פעילויות העבודה השוטפות על המערכת.
בחוברת זו נכיר את המושגים וישויות האב במודול התקציב.

דרישות רכש
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 5.1מונחים
מונח

תחום ניהול תקציבי

מרכז קרנות

פריט התחייבות

קרנות

היררכית מרכזי קרנות

היררכית פריטי התחייבות
היררכיה תקנית

מענק

דרישות רכש

הסבר
הישות הארגונית העליונה במודול הבקרה התקציבית
( .)FMלתחום ה –  FMניתן לקשור קוד חברה אחד או
רבים .ברמת תחום הבקרה נקבע מטבע תחום ה FM -
שהוא המטבע בו מנוהל ומבוקר תקציב ה – .FM
באוניברסיטה העברית תחום  FMהוא  1000ומטבע
תחום ה –  FMהוא .₪
ישות המבטאת מוקד אחריות ובקרה תקציבית במודול ה
–  .FMלעתק"ר מייצגת יחידה ארגונית אך יכולה לייצג גם
ישויות אחרות כגון פרויקט וכד'.
מרכזי הקרנות מנוהלים במבנה היררכי שבו כל צומת הוא
גם מרכז קרנות ולכן יכול לקבל באופן ישיר רישומי תקציב
וביצוע.
אובייקט המייצג את מהות הסעיף התקציבי,
לעתים קרובות מקביל לחשבון ה – .GL
פריטי ההתחייבות מנוהלים במבנה היררכי שבו
כל צומת הוא גם פריט התחייבות ולכן יכול לקבל
באופן ישיר רישומי תקציב וביצוע.
ישות במודול  FMהמאפשרת תקצוב במימד נוסף לפריטי
התחייבות ומרכזי קרנות.
באוניברסיטה משמש לקביעת סוג התקציב (ר"ש ,שנתי או
משוחרר) עבור תקציבי מענקים הנוצרים ב .GM-
בשאר המקרים נשתמש בקרן .1000
מרכזי קרנות בנויים במבנה היררכי – לכל מרכז קרנות יש
אב (פרט לעליון בהיררכיה) שהוא מרכז קרנות בפני
עצמו.
היררכית מרכזי הקרנות באוניברסיטה העברית זהה למבנה
היררכי של מרכזי עלות.
פריטי התחייבות בנויים במבנה היררכי – לכל פריט
התחייבות יש אב (פרט לעליון בהיררכיה) שהוא פריט
התחייבות בפני עצמו.
היררכיה שמבטאת בפועל את מבנה התקציב של הארגון.
ישות המייצגת מענק .ניתן להפעיל במודול ה –  FMרק
אם מופעל מודול ה –  .GMבמקרה זה מבוצע רישום כפול
למענק ,בכל אחד מהמודולים.
בתקצוב ב FM -נשתמש במענק BLANK
כנ"ל בכל רישומי הביצוע בפול בהם אין מענק אמיתי
נשתמש במענק .BLANK
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מונח
סעיף תקציבי

תחום ניהול תקציבי

הסבר
הסעיף התקציבי במודול ה –  FMהוא השילוב של כל
המימדים (ישויות) .באוניברסיטה בתקציב שוטף הסעיף
התקציבי הוא מרכז הקרנות ופריט ההתחייבות ,קרן 1000
ומענק . BLANK
הישות הארגונית העליונה במודול הבקרה התקציבית
( .)FMלתחום ה –  FMניתן לקשור קוד חברה אחד או
רבים .ברמת תחום הבקרה נקבע מטבע תחום ה FM -
שהוא המטבע בו מנוהל ומבוקר תקציב ה – .FM
באוניברסיטה העברית תחום  FMהוא  1000ומטבע
תחום ה –  FMהוא .₪
ברשומות האב של ה – ( FMמרכזי קרנות ופריטי
התחייבות) קיים שדה קבוצת הרשאה.
במידה ומוזן ערך לקבוצת ההרשאה ,בפעולת הקמה

הרשאות

ועדכון של מסמך רכש נבדק האם למשתמש יש הרשאת
רישום (פעילות  )POSTלאותה קבוצת הרשאה.
לכל מרכז קרנות יוגדר קבוצת הרשאה בהתאם לרזולוציה
הנדרשת.

דרישות רכש

עמוד  8מתוך 35

x13402-007-012

 5.2לחצנים מובילים
לחצן

שם הלחצן
הרחבה
צמצום
רמה

תיאור
הרחבת תת העץ.
צמצום תת העץ.
הוספת קבוצת הזמנות פנימיות באותה רמה.
הוספת קבוצת הזמנות פנימיות ברמה נמוכה

רמה נמוכה

יותר (הפעולה הראשונה שיש לבצע).

מרכז קרנות

הכנסת מרכז קרנות חדש.

צפייה מרכז קרנות

דרישות רכש

הצגת נתוני אב של מרכז קרנות.

בדיקה

בדיקה לאיזה היררכיות מקושרות קבוצות
מרכזי הקרנות.

שגיאה

הודעת שגיאה ,לא ניתן להמשיך בפעולה.

אזהרה

הודעה שמיידעת אותך ומזהירה אותך במידת
הצורך ,ניתן להמשיך בפעולה.
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 .6מרכז קרנות
 6.1יצירת מרכז קרנות
ליצירת מרכז ,קרנות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMSAאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  מרכז קרנות 
עיבוד בנפרד  צור .FMSA
מוצג מסך יצירת מרכז קרנות בתחום . FM

שדה
מרכז קרנות

סטטוס
חובה

תקף מ

חובה

משנת כספים
בלוק סימוכין
מרכז קרנות
תחום FM

אוטומטי

לחץ  Enterאו הקלק על הלחצן

דרישות רכש

הסבר
הזן מספר מרכז קרנות ליצירה לרוב כמו מרכז העלות.
מרכזי קרנות יהיו  8תווים במבנה  ppxxxnnnכאשר
 ppהפעילות xxx ,היחידה הראשית ו –  nnnמספר רץ.
בתוקף מ – מרכז קרנות חדש יהיה ה –  01.10של
שנת הכספים של ההקמה.
מוזן טווח מקסימלי.

רשות
רשות

הזן מספר מרכז קרנות להעתקה.
הזן .1000

.
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מוצג המסך מרכז הון צור:

שדה
שם
תיאור
בלוק נתונים בסיסיים
קבוצת הרשאה
ערך ברירת מחדל קרן
קוד חברה
תחום עסקי
בלוק אחראי

שם משתמש

דרישות רכש

סטטוס
חובה
חובה

הסבר
הזן שם מרכז קרנות.
הזן תיאור מרכז קרנות.

חובה
רשות
רשות
רשות

הזן את מרכז הקרנות.
הזן קרן .
הזן קוד חברה .1000
בחר מרשימה.

חובה

הזן שם משתמש אחראי מרכז קרנות.

עמוד  11מתוך 35

x13402-007-012

שם

רשות

הזן שם אחראי מרכז קרנות.

עבור ללשונית היררכיה.
מתקבל המסך הבא:

התייחס לשדות הבאים:
שדה
וריאנט היררכיה
מרכז קרנות עליון

סטטוס
רשות
רשות

הסבר
הזן וריאנט היררכיה.
הזן מרכז קרנות אב.

עבור ללשונית כתובת

דרישות רכש
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מתקבל המסך הבא:

.8

במידת הצורך ,הזן כתובת.

.9

עבור ללשונית תקשורת.
מתקבל המסך הבא:

דרישות רכש
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.

במידת הצורך ,הזן נתוני תקשורת.

.11

לשמירה לחץ  Ctrl+Sאו הקלק על הלחצן

.

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

 6.2שינוי מרכז קרנות
לשינוי מרכז קרנות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMSBאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  מרכז קרנות 
עיבוד בנפרד  שנה FMSB
מוצג מסך שינוי מרכז קרנות בתחום . FM

התייחס לשדות הבאים:
שדה
מרכז קרנות

 .לחץ  Enterאו הקלק על הלחצן

סטטוס
חובה

הסבר
הזן מרכז קרנות לשינוי.

.

מתקבל המסך הבא:

דרישות רכש
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.4

עבור ללשוניות לשינוי ע"י לחיצה על כותרת הלשונית.

.5

הזן את השינויים הרצויים.

.6

לשמירה לחץ  Ctrl + Sאו הקלק על הלחצן

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

דרישות רכש
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 6.3הצגת מרכז קרנות
לשינוי מרכז קרנות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMSCאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  מרכז קרנות 
עיבוד בנפרד  הצג FMSC
מוצג מסך הצגת מרכז קרנות בתחום . FM

התייחס לשדות הבאים:
שדה
מרכז קרנות

סטטוס
חובה

הסבר
הזן מרכז קרנות להצגה.

 .לחץ  Enterאו הקלק על הלחצן
מתקבל המסך הבא:

דרישות רכש
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 6.4עריכת היררכית מרכזי קרנות
לשינוי מרכז קרנות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMSDאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  מרכז קרנות 
היררכיה  ערוך FMSD
מוצג מסך שינוי ואריינט הירארכיה של מרכזי קרנות.

התייחס לשדות הבאים:
שדה
מרכז קרנות

סטטוס
חובה

הסבר
הזן מרכז ואריאנט היררכיה.001-

 .לחץ  Enterאו הקלק על הלחצן

מתקבל המסך שינוי ואריינט הירארכיה של מרכזי קרנות ,הכולל רשימת וריאנטים:

דרישות רכש
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.

לשינוי /להצגת רשומת אב מרכז קרנות ,לחץ לחיצה כפולה על מספרו.
מתקבל המסך מרכז הון שינוי:

דרישות רכש
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.5

הזן את השינויים הרצויים (ראה פרק שינוי מרכז קרנות ,לעיל).
.

.6

לחזרה הקלק על הלחצן

.7

לשמירה לחץ  Ctrl + Sאו הקלק על הלחצן

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

דרישות רכש
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 .7קבוצת מרכזי קרנות
 7.1יצירת קבוצת מרכזי קרנות
ניתן ליצור היררכיה של מרכזי קרנות לצורכי דיווח באמצעות מרכזי קרנות ,תחת קבוצת מרכזי קרנות ניתן להגדיר
מרכזי קרנות וכן קבוצות נוספות.
מרכזי קרנות יכול להיכלל במספר היררכיות.
 .1ליצירת קבוצת מרכזי קרנות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FM_SETS_FICTR1או בעזרת
פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  מרכז קרנות 
קבוצת מרכזי קרנות  צור FM_SETS_FICTR1
מוצג מסך צור קבוצת מרכזי קרנות:

לחץ  ENTERיתקבל:

דרישות רכש
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באמצעות מסך זה ניתן להקים היררכיה של הזמנות פנימיות וקבוצות הזמנות פנימיות.
יש להסתכל במקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות במסך.
 .1הזן נתונים בקבוצת מרכזי הקרנות בהתאם לצורך.
 .2לחץ על

לשמירה.
.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

 7.2שינוי קבוצת מרכזי קרנות
לשינוי קבוצת מרכזי קרנות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FM_SETS_FICTR2או בעזרת פתיחת
התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  מרכז קרנות 
קבוצת מרכזי קרנות  שנה FM_SETS_FICTR2
מוצג מסך שנה קבוצת מרכזי קרנות.

באמצעות מסך זה ניתן להקים היררכיה של הזמנות פנימיות וקבוצות הזמנות פנימיות.
יש להסתכל במקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות במסך.
 .3הזן נתונים בקבוצת מרכזי הקרנות בהתאם לצורך.

 .4לחץ על

לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:

דרישות רכש

.
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 .8פריט התחייבות
 8.1עריכת פריט התחייבות
לעריכת פריט התחייבות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMCIAאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  פריט התחייבות
 עיבוד בנפרד FMCIA
מוצג מסך עריכת פריט התחייבות:

התייחס לשדות הבאים:
שדה
פריט התחייבות

סטטוס
חובה

הסבר
הזן מספר פריט התחייבות מקביל לחשבון .GL

המערכת מאפשרת לגשת ממסך זה לאפשרויות אחזקה שונות ,כמפורט בהמשך.

דרישות רכש
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 8.2יצירת פריט התחייבות חדש

יצירת פריט על פי תבנית:
באפשרותך לבסס את יצירת פריט התחייבות ,על פריט קיים .כדי ליצור על בסיס תבנית
קיימת ,הקלק על הלחצן
צפייה בפריט התחייבות

 ,ובחר את התבנית הרצויה .כמו כן ניתן לבצע ממסך זה:
ומחיקה

.

ממסך עריכת פריט התחייבות ,הזן או בחר את החשבון הקלק על הלחצן

.

מתקבל המסך הבא:

דרישות רכש
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התייחס לשדות הבאים:

.1

שדה
שם
תיאור
ניתן/לא ניתן לרשום ישירות
תנועה פיננסית

סטטוס
חובה
רשות
אוטומטי
חובה

קטגוריית פריט התחייבות

חובה

פריט התחייבות עליון

רשות

הסבר
הזן שם פריט התחייבות.
הזן תיאור פריט התחייבות.
ברירת מחדל – ניתן לרשום ישירות.
הזן סוג תנועה פיננסית – לפריטי התחייבות תקציבים
הזן .30
הזן קטגוריית פריט התחייבות – להוצאה הזן ,3
להכנסה הזן .2
הזן פריט התחייבות עליון בהיררכיה הסטנדרטית.

עבור ללשונית היררכיה חלופית.
מתקבל המסך הבא:

דרישות רכש
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התייחס לשדות הבאים:
שדה
וריאנט
פריט התחייבות עליון

.1

.2

הסבר
הזן וריאנט היררכיה סטנדרט או קבוצות חליפיות.
הזן פריט התחייבות עליון .

סטטוס
רשות
רשות

לשמירה הקש  Ctrl + Sאו לחץ על הלחצן

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

 8.3שינוי פריט התחייבות
.

.1

ממסך עריכת פריט התחייבות ,הקלק על הלחצן

.2

בצע את השינויים הרצויים בפריט .ראה פירוט סעיף קודם.

 8.4הצגת מסמכי השינוי לפריט התחייבות
.1

ממסך הצגת פריט התחייבות ,לחץ על הלחצן

.

מתקבל המסך הבא:

המסך מציג את השינויים שבוצעו לפריט.
.3

לחזרה למסך קודם לחץ על

דרישות רכש

.
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 8.5מחיקת פריט התחייבות
.1

ממסך עריכת פריט התחייבות ,הקלק על הלחצן

.

מתקבלת הודעת וידוא מחיקה:

.2

למחיקת הפריט ,לחץ  Enterאו הקלק על הלחצן

.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:

 8.6מחיקת פריט התחייבות
להצגת פריט התחייבות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMCICאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  פריט התחייבות
 הצג FMCIC
מוצג מסך הצג פריט התחייבות:

דרישות רכש
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התייחס לשדות הבאים:
שדה
פריט התחייבות

הסבר
הזן מספר פריט התחייבות.

סטטוס
חובה

לחץ על כותרת הלשונית הרצויה להצגה.

 8.7עיבוד מאסיבי של פריטי התחייבות
לעיבוד מאסיבי של פריטי התחייבות הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMCICאו בעזרת פתיחת התיקיות
הבאות :חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  פריט
התחייבות  עיבוד מסיבי FMSL
מוצג מסך עיבוד המוני של פריט התחייבות:

הזן שנת כספים ולחץ שעון .F8

יתקבל:

דרישות רכש
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במסך זה אפשרויות שונות לשליפה הרשימה .ניתן לשלוף נתונים לפי :פריט ההתחייבות ,קבוצה של פריטי
התחייבות .בנוסף ניתן לשלוף לפי מאפיינים נוספים ברשומת האב של פריט ההתחייבות כגון :בר ושאינו בר רישום,
קטגוריית פריט התחייבות ,תנועה פיננסית ועוד.
לשליפת הרשימה לחץ

:

לחץ  F5לבחירת כל הרשימה.

לעדכון מאסיבי השתמש בלחצנים

.

עדכן את הנדרש ושמור.

דרישות רכש
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 .9אחזקת היררכיה תקנית
 9.1שינוי היררכיה תקנית
לשינוי היררכיה תקנית הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMCIDאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  פריט התחייבות
 היררכיה  שנה היררכיה תקנית FMCID
מוצג מסך הצגת הירארכית פריט התחייבות:

התייחס לשדות הבאים:
שדה
אובייקט גישה

הסבר
הזן מספר פריט התחייבות – במידה ולא יוזן פריט
התחייבות כלשהו אזי תוצג ההיררכיה כולה.

סטטוס
רשות

מתקבל המסך הצגת הירארכית פריט התחייבות:

דרישות רכש
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להלן הפעולות המתאפשרות ממסך זה:
שדה

הסבר
הרחבת היררכיה.
צמצום היררכיה.
הרחבת תת-היררכיה (לאחר סימון השורה).
מחיקת פריט התחייבות (לאחר סימון השורה).

דרישות רכש
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פריט התחייבות לרמה ספציפית (לאחר סימון השורה)

הזן מספר פריט התחייבות ליצירה.
והמשך כמפורט בפרק

שינוי פריט התחייבות

לחץ  Enterאו הקלק על הלחצן על
יצירת פריט התחייבות חדש לעיל.
לחץ לחיצה כפולה על השורה והמשך כמפורט בפרק שינוי פריט
התחייבות לעיל.

.5

לשמירת השינויים בהיררכיה ,הקש  Ctrl + Sאו לחץ על הלחצן

דרישות רכש
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 9.2אחזקת היררכיה חלופית
לשינוי היררכיה חלופית הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMCIHאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  פריט התחייבות
 היררכיה  שנה היררכיה חלופית FMCIH
מוצג מסך שינוי הירארכית פריט התחייבות חלופי:

התייחס לשדות הבאים:
שדה
וריאנט

.

לחץ  Enterאו הקלק על הלחצן

סטטוס
חובה

הסבר
הזן וריאנט .001

.

מתקבל המסך הבא:

דרישות רכש
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להלן הפעולות המתאפשרות ממסך זה:
שדה

הסבר
הרחבת היררכיה.
צמצום היררכיה.
הרחבת תת-היררכיה (לאחר סימון השורה).

שינוי פריט התחייבות

לחץ לחיצה כפולה על השורה והמשך כמפורט בפרק שינוי פריט
התחייבות לעיל.

 .לשמירת השינויים בהיררכיה ,הקש  Ctrl + Sאו לחץ על הלחצן

דרישות רכש
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 9.3הצגת היררכיה
להצגת היררכיה הכנס לטרנזקציה ,באמצעות הקלדתה ) ,(FMCIEאו בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:
חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול קרנות  נתוני אב  אלמנטי הקצאת חשבון  פריט התחייבות
 היררכיה  הצג היררכיה FMCIE
מוצג מסך הצגת היררכית פריט התחייבות:

התייחס לשדות הבאים:

.2

שדה
אובייקט גישה

סטטוס
רשות

וריאנט

חובה

לחץ  Ctrl + Sאו הקלק על הלחצן

הסבר
הזן מספר פריט התחייבות – במידה ולא יוזן פריט
התחייבות כלשהו אזי תוצג ההיררכיה כולה.
הזן  -000היררכיה תקנית.

.

מתקבל המסך הבא:

דרישות רכש
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להלן הפעולות המתאפשרות ממסך זה:
שדה

הסבר
הרחבת היררכיה
צמצום היררכיה
הרחבת תת-היררכיה (לאחר סימון השורה)

שינוי פריט התחייבות

לחץ לחיצה כפולה על השורה והמשך כמפורט בפרק שינוי פריט
התחייבות לעיל.

 .לשמירת השינויים בהיררכיה ,הקש  Ctrl + Sאו לחץ על הלחצן

דרישות רכש
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