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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 

 ן לעשות בהם כל שימוש שלא לצורך עבודתך הישירה.ואי מידע חסויואחריה 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.  – יעירבפרק 

 תהליך העבודה במערכת. – ואילך חמישיפרק 

 

 סמלים מוסכמים בחוברת 4.3

לאורך החוברת מופעים מספר סמלים ומוסכמות כתיבה הבאים להדגיש את חשיבותו של נושא ויכולים להיות 

 ומופיעים במסגרת ובצורה הבאה: ערההאו  טיפ שים לב,מסווגים כך: 

 

 

 
 

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

 עבור פיתוחים יעודיים עבור האוניברסיטה. SAP-מטרת חוברת זו לשמש מדריך לתפעול מערכת ה

 לת בפיתוחים הבאים:החוברת מטפ

 .מהלך תקורות •

 .מהלך איזון/שערוך •

 .טעינת תקציב למרכזי מחקר •

  רצוי להיעזר במדריך הניווט  SAPעל מנת להתמצא בכללי תפעול כללי של סביבת ה

  .בחוברת מספר חלקים, כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט

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

 

 הבהרה או מידע נוסף. הערה:

 לבצע אותה פעולה.דרך נוספת  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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 מהלך תקורותטבלאות ל .6
 מהלך התקורות. תהליך הרצת יתואר 7בפרק  בפרק זה יתוארו הטבלאות הנדרשות להפעלת המהלך.

 YFMCO_OVERH_TYP - טבלת סוגי תקורה  6.1

 יתקבל המסך הבא:בלחיצה זו   .הרץ טרנזקציה מהתפריט

 

 התייחס לשדות הבאים:

 הסבר סטטוס שדה 

 .קוד בן שני ספרות לסוג התקורה חובה סוג תקורה

 .תאריך תחילת תוקף חובה  -קף מבתו

 .תאריך סיום תוקף חובה בתוקף עד

 .סימון השדה מציין שסוג התקורה אינו פעיל רשות סימון

 .תיאור התקורה חובה שם תקורה 

 ,קוד החברה תחתיו תתבצע הפעילות חובה קוד חברה

 .2000או  1000

 .אחוז התקורה חובה אחוז תקורה

 .עליו תרשם התקורה, מרכז עלות או מענק טבייקהאו חובה  טאובייקסוג 

 שיטת חישוב התקורה על פי רשימה: חובה שיטת תקורה

 אחוז התקורה יקבע עבור כל מענק בהתאם לסיווג הממומן בהתאם  – 1

 .להגדרה ברשומת האב של המענק      

 .אחוז התקורה יקבע על פי סוג התקורה – 2

 פי הנמוך מבין האחוז המקסימלי שהוגדר משולב. אחוז התקורה יקבע על  – 3

 .למענק לבין האחוז של סוג התקורה      

 לפי תנועה. עבור קשרי חוץ ויחידת הקרנות. סוג התקורה יקבע בכל תנועה  – 4

 .GL –בנפרד על פי ההזמנה הפנימית וחשבון ה       
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 עד להגעה אל החלון הבא: המסך שמאלהלת את גבאמצעות הגל גלול

 

 התייחס לשדות הבאים:

 הסבר סטטוס שדה

 :לסימון במידה ומענק מורשה לתקורה פרטנית רשות בדיקת תקורה מאושרת

 דמי תקשוב - 2             עמלות רכש - 1

 עמלות בנק - 4               קרן זכויות - 3

 ביטוח -  5

 יבתקצ - 1                    בפועל – 0 חובה בסיס לחישוב התקורות

 מחשבון, עד חשבון

 קבוצת חשבון

טווח חשבונות או קבוצת חשבונות עליהם מחושבת  חובה אחד מהם

 .התקורה

 :סימן הסכומים עליהם מחושבת התקורה חובה סימן

 הכנסה - 2                   הוצאה – 1

אם נדרשת בדיקה שאין חריגה מול תקציב  Xסמן  רשות בדיקת תקציב

 .התקורה

חובה בסוגי תקורות  רכזי עלות קבוצת מ

 של מרכז עלות

 .קבוצת מרכזי העלות עליהם יורץ המהלך

לא בשימוש )הקשר נעשה באמצעות טבלה קשר בין סוגי  רשות סוג מענק

 .תקורה לסוגי מענק(

 .חשבון התקורה אליו ירשם הסכום )ח( חובה חשבון תקורה

 .החשבון המזוכה )ז( חובה חשבון נגדי

חובה אם החשבון  ת נגדי מרכז עלו

 הנגדי מסוג רווה"פ

 .מרכז העלות המזוכה )ז(

 .סוג המסמך הפיננסי שירשם במהלך תקורות  OV חובה סוג מסמך

 .הטקסט בכותרת המסמך. בד"כ שם התקורה חובה טקסט של כותרת מסמך

 .סימון לתקורה מסוג דמי קמפיין רשות דמי קמפיין 

דמי קמפיין של חובה ב חשבון קמפיין מיוחד

 2000חברה 

 .חשבון קמפיין מיוחד
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 הסבר סטטוס שדה

חובה בדמי קמפיין של  חן נגדי קמפיין מיוחד

 2000חברה 

 .חן נגדי קמפיין מיוחד

חשבון הפרשה לתקציבים 

 מיוחדים

חובה בדמי קמפיין של 

 2000חברה 

 .חשבון הפרשה לתקציבים מיוחדים

חשבון מיוחד להקצאת 

 ריבית 

חובה בדמי קמפיין של 

 2000ברה ח

 .חשבון מיוחד להקצאת ריבית

 

 הרשאות לעידכון ושינוי בטבלה תהיינה בידי הגורם המוסמך לכך באוניברסיטה.

 

 YFMCO_CC_OVR - אחזקת סוגי תקורות למרכזי עלות  6.2

 אחוזי תקורה מוקטנים למרכזי עלות, לפי סוגי תקורה.בטרנזקציה זו מתחזקים 

 (.להזין גם אחוז אפס )פטור מלא ןנית

   

 הסבר סטטוס שדה

 .סוג התקורה חובה סוג תקורה

 .האחוז המוקטןמרכזי העלות עליהם יחול  חובה ממרכז עלות 

 .ניתן להזין על מנת להחיל על טווח מרכזי עלות רשות עד מרכז עלות 

 .תחילת תוקף לחישוב התקורה חובה   -בתוקף מ

 .סיום תוקף לחישוב התקורה חובה בתוקף עד 

 .אחוז התקורה שנקבע רשות ום תנאי סכ

 .הגורמים המוסמכים לכך באוניברסיטהשינוי פרמטרים במסך זה יהיה בידי 
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 YFMCO_GM_OVR - אחזקת סוגי תקורה למענקים 6.3

 בטרנזקציה זו מתחזקים אחוזי תקורה מקסימליים למענקים, על פי דרישות המממן.

 הוצאה בפועל בהתחשב בתקורת ההכנסה הצפויה.הזנת אחוז תקורת הכנסה נועדה לחישוב תקורת 

 תחזוקת הטבלה היא על פי סוגי תקורה. ניתן גם להזין עבור כל סוגי התקורות )*(.

 

 .הערה * = כל סוגי התקורה

 הסבר סטטוס שדה

 .טווח המענקים  עליהם יחול סוג תקורה זה עד מענק רשות ממענק חובה מענק / עד מענק

 .כל סוגי התקורות*  חובה סוג תקורה 

  .תחילת תוקף לחישוב התקורה חובה   -בתוקף מ

 .סיום תוקף לחישוב התקורה חובה בתוקף עד 

אחוז תקורה 

 מקסימלי 

 .אחוז התקורה המקסימלי למענק רשות

אחוז תקורה 

 מהכנסה 

)נועד על מנת לחשב את  אחוז התקורה להכנסות שוחרים רשות

 .(תקורת ההכנסהתקורת ההוצאה בפועל בהתחשב ב

 

 .הגורמים המוסמכים לכך באוניברסיטהשינוי פרמטרים במסך זה יהיה בידי 
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 ב -טבלת קשר בין סוג תקורה לסוג מענק  6.4

 .עליהם תחושב התקורהמענקים הסוגי עבור כל סוג תקורה את זו נועדה לקבוע טבלת 

 .(17 – 08הטבלה רלוונטית רק לסוגי תקורות על בסיס חשבון )בתחום 

ים לכל סוגי המענקים, י( סוגי התקורה רלוונט60 – 30בסוגי תקורות של קשרי חוץ ויחידת הקרונות )תחום 

 אבל בהתאם להזמנה הפנימית שהוזנה בתנועה.

  מצ"ב טבלת ערכים מלאה.

סוג  שם תקורה  סוג תקורה
 מענק

 שם מענק

 בינוי  51  תחזוקה  06

 בינוי   51  תכנון 07

 תקציבי חוקרים 46 ים וציוד שאינם קרנותמלגות, כנס 08

 יתרות -תקציבי חוקרים  47 מלגות, כנסים וציוד שאינם קרנות 08

 תרומה מיועדת 50 מלגות, כנסים וציוד שאינם קרנות 08

08 
 מלגות, כנסים וציוד שאינם קרנות

תקציב  -מרכזי מחקר  52
 שוטף

08 
 מלגות, כנסים וציוד שאינם קרנות

53 
 חזוקת ציודצב"מ ות

08 
 מלגות, כנסים וציוד שאינם קרנות

מיועדות שאינן דרך   54
 קשרי חוץ

 תקציבי חוקרים 46 תקורה רגילה 10

 יתרות -תקציבי חוקרים  47 תקורה רגילה 10

 תרומה מיועדת 50 תקורה רגילה 10

10 
 תקורה רגילה

תקציב  -מרכזי מחקר  52
 שוטף

 ת ציודצב"מ ותחזוק 53 תקורה רגילה 10

10 
 תקורה רגילה

מיועדות שאינן דרך   54
 קשרי חוץ

 תקציבי חוקרים 46 דמי טיפול 12

 יתרות -תקציבי חוקרים  47 דמי טיפול 12

 תרומה מיועדת 50 דמי טיפול 12

12 
 דמי טיפול

תקציב  -מרכזי מחקר  52
 שוטף

 צב"מ ותחזוקת ציוד 53 דמי טיפול 12

12 
 דמי טיפול

שאינן דרך מיועדות   54
 קשרי חוץ

 תקציבי חוקרים 46 הפרשי שער 14

 יתרות -תקציבי חוקרים  47 הפרשי שער 14

 תרומה מיועדת 50 הפרשי שער 14

14 
 הפרשי שער

תקציב  -מרכזי מחקר  52
 שוטף

 צב"מ ותחזוקת ציוד 53 הפרשי שער 14

14 
 הפרשי שער

מיועדות שאינן דרך קשרי  54
 חוץ

 מחקר אקדמי רגיל 01 הוצאות בפועל  20

 ציוד 02 הוצאות בפועל  20

 מלגות 03 הוצאות בפועל  20

 פרסומים/ספרים 04 הוצאות בפועל  20

 מו"פ -מרכזי מחקר  05 הוצאות בפועל  20

 כנס / סדנא / השתלמויות 06 הוצאות בפועל  20
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סוג  שם תקורה  סוג תקורה
 מענק

 שם מענק

 )לא פעיל ( 07 הוצאות בפועל  20

 נסיעות 08 הוצאות בפועל  20

 פרסים 09 וצאות בפועל ה 20

 הזמנת שירות 10 הוצאות בפועל  20

 מענק הזנק 11 הוצאות בפועל  20

 קתדראות 12 הוצאות בפועל  20

 תעשייה 14 הוצאות בפועל  20

 החזרים 44 תקורת חסכונות מחקר  21

 מחקר אקדמי רגיל 01 תקורה על הקצבה 22

 ציוד 02 תקורה על הקצבה 22

 מלגות 03 קצבהתקורה על ה 22

 פרסומים/ספרים 04 תקורה על הקצבה 22

 מו""פ -מרכזי מחקר  05 תקורה על הקצבה 22

 כנס / סדנא / השתלמויות 06 תקורה על הקצבה 22

 )לא פעיל (  07 תקורה על הקצבה 22

 נסיעות 08 תקורה על הקצבה 22

 פרסים 09 תקורה על הקצבה 22

 ירותהזמנת ש 10 תקורה על הקצבה 22

 מענק הזנק 11 תקורה על הקצבה 22

 קתדראות 12 תקורה על הקצבה 22

 תעשייה 14 תקורה על הקצבה 22

 מקורות פנימיים 17 תקורה על הקצבה 22

 

 .הגוף האחראי לכך באוניברסיטהשינוי פרמטרים במסך זה יהיה בידי 
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  –שינוי פרמטרים בטבלאות  6.5

כפי שצויין טבלאות הקשר בין סוג התקורה לבין מענק / מרכז עלות יהיו פתוחים להזנה רק לבעלי התפקידים 

 המורשים לכך באוניברסיטה.

 להלן תיאור קצר של האופן בו ניתן להוסיף הזנה למי שמורשה לכך.

YFMCO_OVR_GR_TYP 

 הוספת ערכים לטבלה

 :כהבו השדות נעולים לערי יתקבל מסךבלחיצה זו 

 

 :(עת שדות שניתנים להזנה)בו כ יפתח המסך הבאבלחיצה זו .   לחצן  לחץ על

  

 .בשדות הניתנים לעריכה הזן את סוג התקורה ואת סוג המענק ולחץ על לחצן שמירה 

 
 

  

 רובחלק מהשדות  ניתן להיעז   –בדוגמה זו עמודת "סוג תקורה"  –חלק מהשדות הם שדות להזנה ישירה 
 ולבחור את הערך המתאים מתוך רשימה שתפתח. –בדוגמה זו עמודת "סוג מענק"  –בלחצן  חיפוש 

 

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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 מחיקת ערכים מהטבלה 

 .'שנה / הצג'לחץ על לחצן  

 

 מחיקה. חצן עמוד על השורה אותה תרצה למחוק, סמן אותה ולחץ על ל

 

 .: בתחתית המסך מצד ימיןהבאה  ודעההתוצג הבפעולה זו 

 .לשמירה  לחצן לחץ על
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  YFMCO_OVERHמהלך תקורות ביצוע  .7
 

 בהתאם לסוגי התקורה.מהלך הרצת התקורות מורץ על מרכזי עלות או מענקים 

 גי תקורות.המהלך מחשב ורושם תקורות בהתאם לכללים שנקבעו ולפרמטרים בטבלת סו

 .מורץ כל חודש –תקורה רגילה, תקציב רגיל ומחקרים  –על יתרות 

 .מורץ כל לילה( 2000קוד חברה יחידת הקרנות )קשרי חוץ ,  –על תנועות 

 .YFMCO_OVERHבחר את הטרנזקציה 

 תקבל המסך הבא:בבחירה זו 

  
 

 

  



 

 

 
 

 x13402-007-035 29מתוך  15    פיתוחים –מדריך 
 
 

 
  

   

 במסך זה התייחס לשדות הבאים:

 הסבר סטטוס שדה

יתרה / 

 תנועה

 בחר אם מהלך התקורות ירוץ על היתרות או על התנועות. ובהח

 בחירה בתנועות 

 .(2000חברה וליחדת הקרנות )עבור היחידה לקשרי חוץ רק רלוונטית 

 .עבור כל שאר היחידות יש לבחור בהרצה לפי יתרות

 לשונית תנועות ומנוונת את לשוניות מענק ומרכז עלות.בדו"ח את בחירה בתנועות מציגה 

 עבור תנועות – 2000           או             עבור יתרות – 1000 חובה קוד חברה 

 מסוים.בחר אם ברצונך להריץ המהלך על סוג תקורה  רשות סוג תקורה

  .ריק השדהאת השאר  –כל סוגי התקורה  עבור

 מסוים.בחר אם ברצונך להריץ המהלך על מרכז עלות  רשות מרכז עלות

 .התא ריקאת השאר  –העלות  כל מרכזי  עבור

 .מסויםבחר אם ברצונך להריץ המהלך על מענק  רשות מענק 

 .השאר התא ריק –עבור כל המענקים  

  השדה מופיע רק במהלך על בסיס תנועות. רשות סוג מענק

 .סויםמבחר אם ברצונך להריץ המהלך על סוג מענק 

 .התא ריקאת השאר  –עבור כל סוגי המענקים  

 .(נוכחיהתאריך הוא המחדל הברירת )ערך  תאריך הרישום בו יירשם מסמך התקורות חובה רישום תאריך

מתאריך 

 רישום

 השדה מופיע רק במהלך על בסיס תנועות. רשות

 הזן ערך לבחירת התנועות שנרשמו החל מתאריך זה בלבד.

 בהרצת מבחן יופק דו"ח בלבד. רשות הרצת מבחן 

 הסיר את הרצת המבחן.לרישום מסמכי תקורה יש ל

עליהם נרשמת תקורה בחירה בדוח מקוצר תציג רק את המענקים ואת מרכזי העלות  רשות דוח מקוצר

 דו"ח מלא מציג את כל המענקים ומרכזי העלות אותם המהלך מחשב.בעוד ש בפועל.

 

 הבאה: תתקבל הודעההרץ את המהלך,  בדוגמה זו נבחרה הרצה לפי יתרות:
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 יתקבל המסך הבא:בלחיצה זו   ל לחצן לחץ עלהמשך 

 

  –לשוניות  3מסך זה כולל 

• Grants - פירוט התקורות ממענקים. 

• Cost Center - פירוט התקורות ממרכזי עלות. 

• Movement -  פירוט התקורות מתנועות, במקרה זה לא רלוונטי כיוון שבחרנו תקורות לפי יתרה ולא

 לפי תנועות.

 .לשונית בתקורות על מרכז עלות. בחר בדוגמה זו הורץ מהלך ה

 רק הנתונים המשתתפים בהרצת  התקורות. צגוכיוון שנבחרה תצוגת "דוח מקוצר" יו –הערה 

 הסבר סטטוס שדה

 .שחושבסוג התקורה  צפייה סוג התקורה 

 .אובייקטמרכז עלות בתצוגת  צפייה  טאובייק

 .קוד מרכז העלות צפייה מרכז עלות 

 .תיאור התקורה צפייה תקורה

 .מרכז עלותתיאור  צפייה מרכז העלות שם 

 .מספר התקופה של המממן )לשונית תקציב בנתוני אב של המענק( צפייה מספר תקפות תקציב

 .אחוז התקורה צפייה שיעור עקיף 

 .הסכום עליו חושבה התקורה צפייה בסיס תקורה

 .תוצאת חישוב התקורה צפייה סה"כ תקורה

  .סכום התקורה שנרשם במהלכים קודמים צפייה דמתתקורה קו

 .ההפרש בין סה"כ תקורה לתקורה קודמת –סכום התקורה לרישום  צפייה לרישום 
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והרץ את המהלך בהרצה  הסמן של הרצת מבחןאת לאחר בדיקת הנתונים חזור למסך הפתיחה והסר 

 :ודעההתתקבל הבפעולה זו  אמיתית

 

 :לראות את רישום התקורה ניתן  – S_ALR_87013620 בדו"ח 
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8. YFMCO_V_IZUN_ - טבלת חשבונות איזון 

 

 שינוי פרמטרים במסך זה יהיה בידי הגוף האחראי לכך באוניברסיטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיערוך.במסך זה מוצגים פרמטרים הן עבור תהליך האיזון והן עבור תהליך ה

 מומלץ לשמור מערך נפרד לכל אחד מסוגי הפעולות.

 .SAPאנא ראה חוברת ניווט ב  –להנחיות לבניית ושמירת מערך 

 

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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9. YFMCO_IZUN_ACC- איזון פעילות שנתי 
 

מיועדות( נדרש מהלך איזון שנתי שמתאים את עבור פעילויות רב שנתיות המנוהלות כמענקים )כגון תרומות 

 סכום ההכנסה השנתית ברמת המענק לסכום ההוצאה של המענק. 

 :הבא מסךהיתקבל . בבחירה זו YFMCO_IZUN_ACCבחר בטרנזקציה 

 

 הסבר סטטוס שדה

 .1000הזן קוד חברה  חובה קוד חברה

 .תחום מרובה רשות סוג מענק

חובה אם לא נבחר  מענק

 נקסוג מע

 .תחום מרובה )על מנת לאפשר חישוב על אוכלוסייה מצומצמת(

תאריך איזון / 

 שיערוך

יום  תאריך הרישום של מסמך האיזון או השערוך שיירשם. בד"כ חובה

 .אחרון בשנת התקציב

 .ערוךהצגה בלבד, השנה האקדמית תיגזר מתאריך האיזון/ש הצגה שנת כספים

מהלך איזון / 

 שיערוך

 יזוןא – 1 חובה

 שערוך - 2

 .ח בלבד ואין רישומים"במהלך הרצת מבחן מוצג דו רשות הרצת מבחן 

 תקבל המסך הבא:י
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 הסבר סטטוס שדה

 .סוג מענק צפייה סוג מענק

 .מספר מענק צפייה מספר מענק

 .מטבע מענק צפייה מטבע מענק

 .סכום האיזון במטבע מענק צפייה איזון מטבע

 .בש"ח ןוזהאי סכום צפייה איזון ש"ח

 .סכום הקצאת אוניברסיטה במטבע המענק צפייה הקצ אונ מט

 .סכום הקצאת אוניברסיטה בש"ח צפייה הקצ אונ

 .סכום הוצאה במטבע המענק צפייה הוצאה מט

 .סכום ההוצאה בש"ח צפייה ש"חבהוצאה 

 .במטבע המענק ניכויסכום ה צפייה מט ניכוי

 .בש"ח ניכויסכום ה צפייה ש"חב ניכוי

 .הקודם במטבע המענק ניכויסכום ה צפייה קודם מט ניכוי

 .הקודם בש"ח ניכויסכום ה צפייה ש"חבקודם  ניכוי

 .יתרת הכנסות לקבל מטבע  מענק צפייה ית לקבל מטבע

 .יתרת הכנסות לקבל ש"ח צפייה ית לקבל ש"ח

 .סכום הכנסות לקבל מטבע  מענק צפייה סכ לקבל מטבע  מענק

  .ש"חבסכום הכנסות לקבל  צפייה  קבל ש"חסכ ל

 .יתרת הכנסות מראש מטבע מענק צפייה יתרה מראש מטבע מענק

 .ש"חב יתרת נכנסות מראש מטבע צפייה ש"חביתרה מראש מטבע 

 .סכום הכנסות מראש מטבע מענק צפייה סכ מראש מטבע מענק

 .ש"חבסכום הכנסות מראש מטבע  צפייה ש"חבסכ מראש מטבע 

 .סכום השערוך צפייה סך שערוך

 .יתרת סגירה במטבע המענק צפייה יתרת סגירה מט

 .יתרת סגירה בש"ח צפייה ש"חביתרת סגירה 

 .יתרת סגירה מתורגמת צפייה יתרת סגירה מת

 .קוד חברה צפייה קוד חברה

 .התאמת הכנסה GLחשבון  צפייה התאמת הכנסה
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 הסבר סטטוס שדה

 .סות  מראשחשבון הכנ צפייה חשבון הכנסות  מראש

 .חשבון הכנסות לקבל צפייה חשבון הכנסות לקבל

 .חשבון מימון במענק צפייה חשבון מימון במענק

 .מרכז עלות נגדי שיערוך צפייה מרכז עלות נגדי שיערוך

 .חן מיון הקצבה צפייה חן מיון הקצבה

 .חן נגדי מיון הקצבה צפייה חן נגדי מיון הקצבה

 .מרכז עלות מיון הקצבה פייהצ מרכז עלות מיון הקצבה

 .חן הקצבת אוניברסיטה צפייה חן הקצבת אוניברסיטה

 .סוג מסמך לאיזון צפייה סוג מסמך לאיזון

 .טקסט מסמך לאיזון צפייה טקסט מסמך לאיזון

 .סוג מסמך לשערוך צפייה סוג מסמך לשערוך

 טקסט מסמך לשערוך צפייה טקסט מסמך לשערוך

 

 ולהריץ את המהלך. ים , יש לחזור למסך הפתיחה ולהסיר את הסימון של הרצת מבחןלאחר בדיקת הנתונ

 תרשמנה הפקודות הבאות:
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 דוגמא למהלך איזון:

 

 המהלך הורץ על פי התסריט הבא:

 

 שנה

 

 פעולה

 מאזניים במענק IOחשבון רווה"פ ברמת המענק/

התאמות  הכנסה 

 הכנסה

הכנסה  הוצאה 

 מראש

 הכנסה לקבל

     1000ז  הכנסה* 2018

   200ח    הוצאה

 800ח   מהלך איזון

 חשבון

7990000 

איזון רווח 

 והפסד

 800ז  

חשבון 

3110000

נ"נ  

הגבלה 

זמנית 

לתקציבים 

 מיוחדים

 

 

 :ו )פקודות יומן(רייווצהבא  םפיננסיה כיםמסמהבהרצת אמת 
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 בלחיצה כפולה על השורה הראשונה יפתח המסמך הבא:

 

 צה כפולה על השורה השנייה יפתח המסמך הבא:בלחי
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 ניתן לראות בדוח ביצוע מול תקציב של מענקים כי הפעולות אכן נרשמו )זכות וחובה בהתאם(:בנוסף, 
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10. YFMCO_IZUN_ACC – פעילות רב שנתית שיערוך 
 

 יתקבל מסך:. בפעולה זו הזן טרנזקציה לקבלת מסך הפרמטרים

 

 .בשיערוךבחר . לצורך פרק זה עים הן את מהלך השיערוך ואת את מהלך האיזוןשים לב שבמסך זה מבצ

רישום השערוך יבוצע על חשבון מימון במענק )עם תחום עסקי של המענק( כנגד הוצאות שיערוך/מימון 

 השערוך יהיה שקלי בלבד ולא דולרי.שים לב,  במרכז עלות כללי )עם תחום עסקי לא מוגבל(.

 הסבר סטטוס שדה

 .1000הזן קוד חברה  חובה קוד חברה

 בחר את סוג המענק עליו תרצה להריץ את המהלך. רשות סוג מענק

 .תחום מרובה רשות מענק

תאריך איזון / 

 שיערוך 

תאריך הרישום של מסמך השערוך. בד"כ היום האחרון של שנת  חובה

 הכספים.

יערוך, בהתאם לתאריך שנת הכספים אליה ירשם מהלך האיזון / ש צפיה שנת הכספים

 .האיזון /שיערוך שהוזן

 .בחר שערוך עבור מהלך שערוך חובה מהלך איזון/שערוך

 לדו"ח בלבד ללא רישום מסמכים. מן "הרצת מבחן"יס רשות הרצת מבחן

 

 ו"ח ראה פרק מהלך איזון.דדו"ח יופק בהרצת מבחן ובהרצת ייצור. לפרטי השדות ב
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  ם הבאים:פיננסיה כיםסממה רייווצלאחר הרצת אמת 

 

 מרכז עלות כללי –ז   למענק – ח:   סכום השיערוך ירשם

 להלן פירט המסמכים:
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 :7030005רשם לחשבון מימון נסכום השיערוך ניתן לראות כי 

 .(1)שורה  5008186למענק  –ח 

 .(2)שורה  FI405001מרכז עלות כללי  –ז 
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11. YFMCO_LOAD_RES_CNT - כזי מחקרטעינת תקציב מר 
 צות מחקר.למענקי הבן של קבומקובץ אקסל התכנית טוענת תקציב 

ת שהתקציב שנטען למענקי הבן אינו חורג מתקציב ההכנסה/ההכנסה בפועל )הנמוך מהשניים( קהתכנית בוד

 במענק האב.

 המסך הבא: יתקבל. בהפעלה זו הפעל טרנזקציה זו לטעינת תקציב מרכזי מחקר

 

 הסבר פעולה שדה

 .ובנתיב בו הוא נשמר המצוין מטהטען את הקובץ במבנה  טעינה הקובץ שם

 .הזן את שנת הכספים הרלוונטית הזנה כספיםשנת 

 .הרצת מבחןבשדה זה ל Vסמן  סימון הרצת מבחן 

 

 :יש לטעון את קובץ האקסל במבנה הבא

 מטבע תהליך מענק שנה

סיווג 

 ממומן

סכום 

 טקסט לטעינה

2017 3051000001 ENTR ILS 6007003 10 בדיקה 

2017 3051000011 ENTR ILS 6007003 10 בדיקה 

 

 :הבאהתתקבל הודעה  בלחיצה על לחצן 

 

 יתקבל המסך הבא:. בלחיצה זו שךלהמ  לחצן לחץ על
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 :תתקבל ההודעה הבאה. בלחיצה זו "הרצת מבחן"בשדה  Vן ימוסאת החזור למסך הפתיחה והסר 

 

 

  

 קליטה.את הלאחר פעולת הקליטה מומלץ לצפות בדוח ולוודא 

FMRP_RW_BUDGET - Budget Overview 
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