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עקרונות מת"ח
• מושגים עיקריים בשימוש מת"ח:
-

"לקוח" – חברה ,עמותה ,שותפות או יחיד אליו מופנית החשבונית

-

"סַ פָּ ק" – מוציא החשבונית  -מוגדר בבסיסי הנתונים של הלקוח

• התוכנה מפיקה את הנתונים הבאים מחשבונית סרוקה:
-

פרטי הסַ פָּ ק

-

מספר החשבונית

-

תאריך החשבונית

-

סכום החשבונית

• תוצאות ההפקה משולבות בקובץ אקסל תקני .קובץ זה מתאים לקליטה בתוכנת הנהלת
חשבונות מצויה (חשבשבת ,פריוריטי ,רווחית וסאפ) ,שבה משתמש הלקוח.
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אופן ההפעלה
• התוכנה מעבדת חשבוניות שהתקבלו בעותק קשיח (דף נייר) ונסרקו לקובץ דיגיטלי,
וחשבוניות שהתקבלו בתצורה דיגיטלית.
• במחשב המשתמש (לרוב מנהל חשבונות) תותקן התוכנה שתאפשר את הפעולות
הבאות:
-

קליטת קבצי חשבוניות סרוקות וחשבוניות שיתקבלו בתצורה דיגיטלית

-

העברת קבצים אלו לָּ ָּש ָּרת למרכז העיבוד

-

קליטת תוצאות העיבוד ממרכז העיבוד

-

הצגת תוצאות העיבוד של כל חשבונית בשורה אחת .הנתונים יחולצו מתוך קובץ עיבוד לצורכי
בדיקה ,אימות ותיקון

• על מסך המחשב של המשתמש יופיע קיצור דרך להפעלת תוכנת ליבה.
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דוגמה של מסך תוכנת ליבה – "לשונית סריקות"
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דוגמה ממסך תוכנת ליבה – לשונית "בדיקת תוצאות"
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח
פעולה זו מותנית בקיום קשר עם השרת של Liba

• בהפעלה הראשונה של תוכנת ליבה יש להגדיר את רשימת הלקוחות.
• הגדרת הלקוח כוללת קליטת רשימת הספקים שלו.
• רשימת הספקים תכלול את כל הנתונים הרלוונטיים שלהם .יש להפיק את רשימת הספקים
ממערכת הנהלת חשבונות של הלקוח בצורה של קבצי מידע בפורמט אקסל 2013-בעלי סיומת
( xlsxלהלן קבצי מידע).
• קבצי מידע אלו יישמרו בתיקייה ייעודית לפי בחירתו של המשתמש (ראו בהמשך).
• התהליך המתואר תקף בהוספת לקוח חדש או בעדכון רשימת ספקים של לקוח קיים.
• מומלץ להכין את קבצי המידע לפני ההפעלה הראשונה של תוכנת ליבה.
• אם משתמש כלשהו כבר הגדיר מי מהלקוחות ,הם יקלטו מיד בהפעלה הראשונה של תוכנת
ליבה.
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח  -המשך
• תוכנת ליבה תקלוט את קבצי המידע ותייצר בסיס נתונים פנימי שישמש בתהליך תרגום
חשבוניות.
• משתמשי תוכנת חשבשבת צריכים להפיק את קבצי המידע הבאים עבור כל לקוח:
-

אינדקס ספקים

-

אינדקס חשבונות מע"ם

-

אינדקס סוגי תנועה

-

כרטסת הנהלת חשבונות .רצוי להפיק את קבצי הכרטסת לתקופה ארוכה משנה אחת .תקופה של
שנתיים-שלוש היא אופטימלית שתאפשר דיוק מרבי.

* ניתן לשמור את קבצי המידע של מספר לקוחות בתיקייה אחת
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח  -המשך
• משתמשי תוכנת רווחית צריכים להפיק את קבצי המידע הבאים עבור כל לקוח:
-

אינדקס ספקים

-

קודי מיון

-

כרטסת הנהלת חשבונות

* ניתן לשמור את קבצי המידע של מספר לקוחות בתיקייה אחת

• משתמשי תוכנת פריוריטי צריכים להפיק את קבצי המידע הבאים עבור כל לקוח:
-

הגדרות כספים לספקים

-

כרטסת הנהלת חשבונות
* חייבים לשמור את קבצי המידע של כל לקוח בתיקייה אחת
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח  -המשך
• יש לבחור לשונית "הגדרות" .מקבלים את המסך הבא:
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח  -המשך
• לחיצה על כפתור "הגדרת לקוח חדש/עדכון לקוח קיים" מביאה את המסך הבא:
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח  -המשך
• יש לבחור את תוכנת ניהול החשבונות הרלוונטית.

• יש לבחור את התיקייה בה מאוכסנים קבצי המידע .חשוב לוודא שהם אינם בשימוש של תוכנות אחרות.
• יש לבחור תיקייה בה מאוכסנים קבצי המידע.
• לתשומת ליבם של משתמשי תוכנות חשבשבת ורווחית :רשימת הלקוחות המאותרים בתוך קבצי המידע
תופיע בתוך "רשימת הלקוחות המאותרים".
• לתשומת ליבם משתמשי תוכנות פרוורטי וסאפ – הרשימה תישאר עמומה.
• משתמשי תוכנות חשבשבת ורווחית :יש לבחור שם הלקוח מרשימת לקוחות מאותרים .בשלב הבא יש
לבחור .1 :האם זהי הגדרת לקוח חדש;  .2האם זהו עדכון רשימת הספקים של לקוח קיים.

• לאחר הבחירה יש ללחוץ על הכפתור המשך.
• משתמשי תוכנות פריוריטי וסאפ :ממשיכים בלחיצת כפתור המשך.
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח  -המשך
• אלו המסכים שיופיעו
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח  -המשך
• לחיצה על כפתור "המשך" מביאה מסך סיום להגדרת לקוח חדש (או מפעילה תהליך עדכון רשימת
הספקים של לקוח קיים):
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח  -המשך
• בחלון שנפתח יש להקליד את נתוני הלקוח:

חשוב  :הגדרת לקוח חדש מחייבת הגדרה של לפחות ספק אחד שמשויך ללקוח זה.
לקוח ללא ספק אחד לפחות לא ייקלט בתוכנת "ליבה".
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תהליך ההכנה לסריקות
• כל מקבץ של חשבוניות לקוח שנסרקות בחבילה אחת חייב לכלול אך ורק את החשבוניות
של אותו הלקוח.
• חשבוניות שמודפסות על יותר מדף אחד חייבות להיכלל בתוך מקבץ אחד.
• אם דפים מסוימים משודכים זה לזה יש להפריד ביניהם ולוודא שכל דף במקבץ אינו
מחובר לדפים אחרים.
• כדי למנוע "היתקעות" דפים במהלך הסריקה מומלץ לישר ולסדר את הדפים.
• בהפעלת הסורק יוגדר הפלט בתור קובץ  ,PDFשישלח במייל לחשבון הפרטי של מנהל
החשבונות המטפל בלקוח.
• ניתן לסרוק חשבוניות לקוח במספר מקבצים.
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העברת קבצי הסריקות לעיבוד
•
•
•
•

•
•
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יש לבחור בלשונית "סריקות" במסך הראשי של תוכנת "ליבה" .
לחיצה על הכפתור "פתח תיקיית סריקות" תיפתח תיקייה ריקה בשם ” .“scanאם התיקייה אינה
ריקה ,יש להתייעץ עם האחראי על נושא המחשוב לפני כל פעולה אחרת.
יש לפתוח דוא"ל ולגרור את קבצי ה PDF-של הסריקות לתוך התיקייה הפתוחה ”.“scan
חשוב :כל קבצי הסריקות שנגררים לתוך תיקיית סריקות חייבות להשתייך לאותו הלקוח!
מתוך רשימת הלקוחות ("שם לקוח") בוחרים את שם הלקוח אליו משויכות החשבוניות הסרוקות
ומוודאים שוב נכונות כתובת המייל של המשתמש.
ההמשך מותנה בקיום קשר עם שרת
לחיצה על כפתור "שלח סריקות לעיבוד" מעבירה את כל קבצי ה PDF-למרכז העיבוד.
באזור "מקבצים המחכים לגמר התרגום" תופיע רשימת שמות מקבצי החשבוניות שנשלחו
לעיבוד וטרם נתקבלה התוצאה עבורם.

העברת הסריקות לעיבוד  -המשך
•
•

•
•
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אחרי העברת קבצי הסריקות לעיבוד ,יופיע בראש רשימת שם לקוח שדה No Customer
וכפתור שלח סריקות לעיבוד יהפוך ללא פעיל.
כל הפעולות הנ"ל אינן תלויות בפעולת של משתמשים אחרים בארגון .במקביל
משתמשים נוספים יכולים לשלוח לעיבוד קבצי סריקות של לקוחות אחרים.
בגמר עיבוד של כל מקבץ ,יקבל משתמש דוא"ל שיכלול הודעה אליה יצורף קובץ ,EXCEL
שבו תוצאות העיבוד .קובץ זה ישלח לצורכי גיבוי בלבד.
במקביל ימחק מרשימת מקבצים המחכים לגמר התרגום שם המקבץ המעובד.

בחינת התוצאות העיבוד
•
•
•
•
•

במקביל לקבלת האימייל שמודיע על גמר עיבוד של מקבץ בודד ,תופיע הודעה על כך
בשורת ההודעות בתחתית המסך.
לחיצה על לשונית בדיקת תוצאות מחליפה את מסך התצוגה.
מומלץ להרחיב את חלון תוכנת "ליבה" לכל המסך!
יש לבחור מרשימת הלקוחות את הלקוח לו נערך עיבוד החשבוניות.
פעולה זו הופכת את הלחצן פתח קובץ אקסל תוצאות לפעיל.

• לחיצה על הלחצן הזה פותחת תיקייה בשם  .resultsבתיקייה יימצאו כל קבצי ה־EXCEL
ממוינים לפי :שם לקוח ,שנה וחודש העיבוד ומספר של המקבץ.
• פתיחת קובץ  EXCELכלשהו תגרום להצגת תוצאות העיבוד .במקביל בצד שמאל תוצג
תמונת החשבונית הסרוקה שתואמת את השורה המודגשת.
19

בחינת תוצאות העיבוד – המשך
• הנתונים שלא זוהו בתהליך העיבוד יסומנו בקובץ אקסל במילה .NaN
• הסיבות ל NaN-לרוב הן:
-

-
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איכות ירודה מאד של מלל בחשבונית (הדפסה דהויה ,דף מלוכלך ,רישומים וקשקושים ביד (ראו
דוגמה )A
חשבונית ידנית.
נתונים שאינם סבירים .לדוגמה ,סכום מע"ם אינו תואם את הסכום הכולל ,הסכום הכולל שווה לאפס
(ראו דוגמה )B
סַ פַ ק שאינו מזוהה .לדוגמה ,הֲ סַ פַ ק אינו מוגדר מדויק בבסיס הנתונים של הלקוח :השם אינו נכון,
מספר ע.מ/ח.פ שגוי ועוד.
תאריך החשבונית הוא מחוץ לתקופה המתאימה בחוק מס ערך מוסף .התוכנה בוחנת את תאריך
הדפסת החשבונית ,הפירעון ,האספקה ,התשלום ועוד.
חשבונית מורכבת ממספר דפים שחלקם שולבו במקבץ אחר (ראו דוגמה .)C

בחינת התוצאות העיבוד – המשך
דוגמה  – Aאיכות ירודה

21

בחינת תוצאות העיבוד – המשך
דוגמה  – Bסיכום אינו סביר
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בחינת תוצאות העיבוד – המשך
דוגמה  – Cחלק מחשבונית ללא המשך
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בחינת תוצאות העיבוד – המשך
חשבוניות ממדינות אחרות – נתונים שאינם מזוהים

• סיבות נוספות :לחשבוניות שמפיקים עסקים בחו"ל ישנם מאפיינים נוספים ,שיש בהם כדי
לגרום לשיבושים .לדוגמה:

24

-

הַ סַ פָּ ק אינו בעל מספר עוסק מורשה או מספר חברה ,והוא יזוהה לפי שמו המלא בלבד .ייתכן שיש
שוני בין שם הַ סַ פָּ ק באינדקס ספקים (שמוגדר על ידי משתמש) לבין השם המודפס על החשבונית.

-

בחשבונית רשומים סכומים במטבעות שונים .יתירה מכך ,לעיתים בחשבונית אחת יירשמו סכומים
במטבעות שונים (ראה דוגמה  .)Dעל המשתמש לבדוק את נכונות הסכומים בחשבוניות לועזיות
שעברו עיבוד.

בחינת תוצאות העיבוד – המשך
דוגמה  – Dחשבונית ממדינות אחרות בהן נכללו סכומים במטבעות שונים
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בדיקת תוצאות התרגום
• כל שדה שאינו מפוענח נצבע בצהוב ,ובתוכו מילת .NaN
• חשבונית המשתרעת על שני דפים או יותר – בכל הדפים ,למעט הדף הכולל את הסיכום
החשבונית ,השדות של סה"כ ,מע"ם ונטו מוגדרים כאפס.
• חשבונית שנסרקה באותו מקבץ פעמיים או יותר – רק דף אחד יכלול את סיכום
החשבונית .בשאר הדפים השדות של סה"כ ,מע"ם ונטו מוגדרים כאפס.
• ניתן להקליד נתון בכל שדה למעט בשדה "שם הַ סַ פָּ ק".
• רצוי להעתיק את נתוני ע.מ/ח.פ של הֲ סַ פַ ק מפרטי החשבונית שמוצגת על המסך.
• אם לא ניתן לזהות בתמונה את המספר ע.מ/ח.פ של הספק ,יש למצוא אותו בחיפוש
ספק לפי שם בשורה מעל רשומות התוצאות.
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בדיקת תוצאות התרגום – המשך
• יש להכניס את הפרטים המדויקים של הספק:
-

הקשה כפולה על הלחצן השמאלי של העכבר כאשר הסמן נמצא מעל שדה שם הספק

-

בחלון חיפוש ספק לפי שם יש להקליד את שם הספק (לחלופין לבחור מתוך רשימת ההצעות).

-

לחיצה על הכפתור סיום תגדיר את הספק בכל השדות הרלוונטיים.

• ניתן להגדיר ספק חדש (אם אינו מוגדר בבסיסי הנתונים של ליבה) בהגדרת ספק חדש,
שנמצא בשורה מעל רשומות התוצאות.
• אם המשתמש הכניס נתון שגוי ,השדה בו הוכנס הנתון (כולל שדות אחרים שקשורים
אליו לוגית) יצבע באדום.
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בדיקת תוצאות התרגום – המשך
• כל שדה ,למעט שם הספק ,ניתן להעתקה בפעולה שגרתית  CTRL-Cו־.CTRL-V
• כל שדה (למעט סכומים) ניתן להעתקה בהקשה על הלחצן הימני של העכבר:
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-

כאשר הסמן נמצא מעל שדה המקור ובחירת פעולה העתק מתוך הרשימה המופיעה מתחת לסמן.

-

כאשר הסמן נמצא מעל שדה היעד ובחירת פעולה הדבק מתוך הרשימה המופיעה מתחת לסמן.

-

פעולת הדבק תתאפשר רק לשדה היעד שהוא כסוג המקור .הרשימה מתחת לסמן לא תכלול מילת
הדבק ,אם הסמן מצביע על שדה היעד ששונה משדה המקור.

בדיקת התוצאות התרגום – המשך
• חשוב לדעת :כדי לשמור תאימות בין שורה בקובץ אקסל לבין תמונת הדף הסרוק,
מומלץ לא למחוק שורות לא תקניות (דפים שלא שייכים לחשבונית כלשהיא או סיכום
לא סביר .)... ,במקרים אלו יש להכניס אפס בשדה של סכום החשבונית ולהשלים
שדות אחרים אם הם מסומנים !NaN
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שמירת התוצאות
•
•
•

•
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בגמר הבדיקה ותיקון השגיאות ,מגיע שלב שמירת התוצאות.
יש ללחוץ על לחצן שמור קובץ אקסל.
אם זוהו שדות  NaNאו שדות לא תקינים בתוך רשומות העיבוד ,תישלח הודעה
שמזהירה את המשתמש משמירת קובץ לקוי.
לאחר שמירת התוצאות ניתן לנקות את מסך הבדיקות בלחיצת לחצן נקה מסך.

ארכיון דיגיטלי
• יש לבחור בחלונית "ארכיון".
 יפתח מסך שכולל את שם המשתמש. בחלונית שם הלקוח יש לבחור את הלקוח שבתיקו יערך חיפש של חשבונית אוחשבוניות.
 יש להגדיר את הפרמטרים המתאימים לחיפוש :שם הַ סַ פָּ ק (אם החיפוש נוגע רקלסַ פַ ק ספציפי) ,תקופה  -טווח בין תאריכים ,תחום סכומי החשבוניות ואופן המיון
(לדוגמה הצגה לפי סדר עולה).

• תוצאת העיבוד תגיע בפורמט  .PDFיש להגדיר את מיקום שמירת קובץ
השאילתה וללחוץ על הכפתור שמור.
• התוצאה תישמר במקום המבוקש .משתמש יכול לעיין או להעביר את הקובץ
לפי דרישה.
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בהצלחה!

32

