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3

ח"עקרונות מת

:ח"מתמושגים עיקריים בשימוש •

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

ק"- מוגדר בבסיסי הנתונים של הלקוח-מוציא החשבונית –" ַספָּ

:התוכנה מפיקה את הנתונים הבאים מחשבונית סרוקה•

קפרטי - הַספָּ

החשבוניתמספר -

תאריך החשבונית-

סכום החשבונית-

קובץ זה מתאים לקליטה בתוכנת הנהלת  . תוצאות ההפקה משולבות בקובץ אקסל תקני•
.  משתמש הלקוחשבה , (וסאפרווחית , פריוריטי, חשבשבת)חשבונות מצויה 



אופן ההפעלה

,דיגיטלילקובץונסרקו(ניירדף)קשיחבעותקשהתקבלוחשבוניותמעבדתהתוכנה•
.דיגיטליתבתצורהשהתקבלווחשבוניות

הפעולותאתשתאפשרהתוכנהתותקן(חשבונותמנהללרוב)המשתמשבמחשב•
:הבאות

קליטת קבצי חשבוניות סרוקות וחשבוניות שיתקבלו בתצורה דיגיטלית-

ת למרכז - רָּ שָּ העיבוד העברת קבצים אלו לָּ

קליטת תוצאות העיבוד ממרכז העיבוד-

לצורכיעיבודקובץמתוךיחולצוהנתונים.אחתבשורהחשבוניתכלשלהעיבודתוצאותהצגת-
ותיקוןאימות,בדיקה

. ליבהעל מסך המחשב של המשתמש יופיע קיצור דרך להפעלת תוכנת •
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"לשונית סריקות"–ליבה דוגמה של מסך תוכנת 
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"בדיקת תוצאות"לשונית –ליבה דוגמה ממסך תוכנת 
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הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח

Libaפעולה זו מותנית בקיום קשר עם השרת של 

.הלקוחותרשימתאתלהגדירישליבהתוכנתשלהראשונהבהפעלה•

.שלוהספקיםרשימתקליטתכוללתהלקוחהגדרת•

הספקיםרשימתאתלהפיקיש.שלהםהרלוונטייםהנתוניםכלאתתכלולהספקיםרשימת•
סיומתבעלי2013-אקסלבפורמטמידעקבצישלבצורהלקוחהשלחשבונותהנהלתממערכת

xlsx(מידעקבצילהלן).

.(בהמשךראו)המשתמששלבחירתולפיייעודיתבתיקייהיישמרואלומידעקבצי•

.חדש או בעדכון רשימת ספקים של לקוח קייםהתהליך המתואר תקף בהוספת לקוח •

.ליבהתוכנתשלהראשונהההפעלהלפניהמידעקבציאתלהכיןמומלץ•

תוכנתשלהראשונהבהפעלהמידיקלטוהם,מהלקוחותמיהגדירכברכלשהומשתמשאם•
.ליבה

7



המשך-הגדרת בסיסי הנתונים של לקוח 

תרגוםבתהליךשישמשפנימינתוניםבסיסותייצרהמידעקבציאתתקלוטליבהתוכנת•
.חשבוניות

:צריכים להפיק את קבצי המידע הבאים עבור כל לקוחחשבשבתמשתמשי תוכנת •

ספקיםאינדקס -

ם"מעאינדקס חשבונות -

תנועהאינדקס סוגי -

שלתקופה.אחתמשנהארוכהלתקופההכרטסתקבציאתלהפיקרצוי.חשבונותהנהלתכרטסת-
.מרבידיוקשתאפשראופטימליתהיאשלוש-שנתיים

ניתן לשמור את קבצי המידע של מספר לקוחות בתיקייה אחת* 
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המשך-של לקוח הנתונים הגדרת בסיסי 

:הבאים עבור כל לקוחאת קבצי המידע צריכים להפיק רווחיתתוכנת משתמשי •

ספקיםאינדקס -

קודי מיון-

חשבונותכרטסת הנהלת -

ניתן לשמור את קבצי המידע של מספר לקוחות בתיקייה אחת* 

:צריכים להפיק את קבצי המידע הבאים עבור כל לקוחפריוריטיתוכנת משתמשי •

כספים לספקיםהגדרות -

חשבונותכרטסת הנהלת -

אחתבתיקייה כל לקוח לשמור את קבצי המידע של חייבים * 
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המשך-של לקוח הנתונים הגדרת בסיסי 

:מקבלים את המסך הבא". הגדרות"יש לבחור לשונית •
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המשך-של לקוח הנתונים הגדרת בסיסי 

:מביאה את המסך הבא" עדכון לקוח קיים/הגדרת לקוח חדש"לחיצה על כפתור •
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המשך-של לקוח הנתונים הגדרת בסיסי 

.ת תוכנת ניהול החשבונות הרלוונטיתאיש לבחור •

.אחרותתוכנותשלבשימושאינםשהםלוודאחשוב.המידעקבצימאוכסניםבההתיקייהאתלבחוריש•

.המידעתיקייה בה מאוכסנים קבצי יש לבחור •

המידעקבציבתוךהמאותריםהלקוחותרשימת:ורווחיתחשבשבתתוכנותמשתמשישלליבםלתשומת•
."המאותריםהלקוחותרשימת"בתוךתופיע

.הרשימה תישאר עמומה–וסאפפרוורטי לתשומת ליבם משתמשי תוכנות •

ישהבאבשלב.מאותריםלקוחותמרשימתהלקוחשםלבחוריש:ורווחיתחשבשבתתוכנותמשתמשי•
.קייםלקוחשלהספקיםרשימתעדכוןזהוהאם2.;חדשלקוחהגדרתזהיהאם.1:לבחור

.המשךהכפתורעלללחוץישהבחירהלאחר•

.  המשךממשיכים בלחיצת כפתור : וסאפפריוריטימשתמשי תוכנות •
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המשך-של לקוח הנתונים הגדרת בסיסי 

אלו המסכים שיופיעו•
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המשך-של לקוח הנתונים הגדרת בסיסי 

או מפעילה תהליך עדכון רשימת  )מביאה מסך סיום להגדרת לקוח חדש " המשך"לחיצה על כפתור •
(:הספקים של לקוח קיים



המשך-של לקוח הנתונים הגדרת בסיסי 

:את נתוני הלקוחיש להקליד שנפתח בחלון •

.זהללקוחשמשויךאחדספקלפחותשלהגדרהמחייבתחדשלקוחהגדרת:חשוב
."ליבה"בתוכנתייקלטלאלפחותאחדספקללאלקוח
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תהליך ההכנה לסריקות

החשבוניותאתורקאךלכלולחייבאחתבחבילהשנסרקותלקוחחשבוניותשלמקבץכל•
.הלקוחאותושל

.להיכלל בתוך מקבץ אחדחייבותחשבוניות שמודפסות על יותר מדף אחד •

אינובמקבץדףשכלולוודאביניהםלהפרידישלזהזהמשודכיםמסוימיםדפיםאם•
.אחריםלדפיםמחובר

.דפים במהלך הסריקה מומלץ לישר ולסדר את הדפים" היתקעות"כדי למנוע •

מנהלשלהפרטילחשבוןבמיילשישלח,PDFקובץבתורהפלטיוגדרהסורקבהפעלת•
.בלקוחהמטפלהחשבונות

.ניתן לסרוק חשבוניות לקוח במספר מקבצים•
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העברת קבצי הסריקות לעיבוד

." ליבה"הראשי של תוכנת במסך " סריקות"יש לבחור בלשונית •

אינההתיקייהאם.”scan“בשםריקהתיקייהתיפתח"סריקותתיקייתפתח"הכפתורעללחיצה•
.אחרתפעולהכללפניהמחשובנושאעלהאחראיעםלהתייעץיש,ריקה

.”scan“של הסריקות לתוך התיקייה הפתוחה PDF-ל ולגרור את קבצי ה"יש לפתוח דוא•

!כל קבצי הסריקות שנגררים לתוך תיקיית סריקות חייבות להשתייך לאותו הלקוח: חשוב

הסרוקותהחשבוניותמשויכותאליוהלקוחשםאתבוחרים"(לקוחשם)"הלקוחותרשימתמתוך•
.המשתמששלהמיילכתובתנכונותשובומוודאים

ההמשך מותנה בקיום קשר עם שרת

.למרכז העיבודPDF-המעבירה את כל קבצי " שלח סריקות לעיבוד"לחיצה על כפתור •

שנשלחוהחשבוניותמקבצישמותרשימתתופיע"התרגוםלגמרהמחכיםמקבצים"באזור•
.עבורםהתוצאהנתקבלהוטרםלעיבוד
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המשך-העברת הסריקות לעיבוד 

Noשדהלקוחשםרשימתבראשיופיע,לעיבודהסריקותקבציהעברתאחרי• Customer
.פעילללאיהפוךלעיבודסריקותשלחוכפתור

במקביל.בארגוןאחריםמשתמשיםשלבפעולתתלויותאינןל"הנהפעולותכל•
.אחריםלקוחותשלסריקותקבצילעיבודלשלוחיכוליםנוספיםמשתמשים

,EXCELקובץיצורףאליההודעהשיכלולל"דואמשתמשיקבל,מקבץכלשלעיבודבגמר•
.בלבדגיבוילצורכיישלחזהקובץ.העיבודתוצאותשבו

.המעובדהמקבץשםהתרגוםלגמרהמחכיםמקבציםמרשימתימחקבמקביל•
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בחינת התוצאות העיבוד

כךעלהודעהתופיע,בודדמקבץשלעיבודגמרעלשמודיעהאימייללקבלתבמקביל•
.המסךבתחתיתההודעותבשורת

.מחליפה את מסך התצוגהבדיקת תוצאות לחיצה על לשונית •

!לכל המסך" ליבה"מומלץ להרחיב את חלון תוכנת •

.יש לבחור מרשימת הלקוחות את הלקוח לו נערך עיבוד החשבוניות•

.לפעילפתח קובץ אקסל תוצאותפעולה זו הופכת את הלחצן •

EXCELה־קבציכליימצאובתיקייה.resultsבשםתיקייהפותחתהזההלחצןעללחיצה•
.המקבץשלומספרהעיבודוחודששנה,לקוחשם:לפיממוינים

תוצגשמאלבצדבמקביל.העיבודתוצאותלהצגתתגרוםכלשהוEXCELקובץפתיחת•
.המודגשתהשורהאתשתואמתהסרוקההחשבוניתתמונת
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המשך–בחינת תוצאות העיבוד 

NaN.במילה בקובץ אקסל הנתונים שלא זוהו בתהליך העיבוד יסומנו •

:לרוב הןNaN-הסיבות ל•

ראו)בידוקשקושיםרישומים,מלוכלךדף,דהויההדפסה)בחשבוניתמללשלמאדירודהאיכות-
(Aדוגמה

.חשבונית ידנית-

לאפסשווההכוללהסכום,הכוללהסכוםאתתואםאינום"מעסכום,לדוגמה.סביריםשאינםנתונים-
(Bדוגמהראו)

,נכוןאינוהשם:הלקוחשלהנתוניםבבסיסמדויקמוגדראינוֲהַסַפק,לדוגמה.מזוההשאינוַסַפק-
.ועודשגויפ.ח/מ.עמספר

תאריךאתבוחנתהתוכנה.מוסףערךמסבחוקהמתאימהלתקופהמחוץהואהחשבוניתתאריך-
.ועודהתשלום,האספקה,הפירעון,החשבוניתהדפסת

(.Cראו דוגמה )שולבו במקבץ אחר חשבונית מורכבת ממספר דפים שחלקם -
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המשך–בחינת התוצאות העיבוד 

איכות ירודה–Aדוגמה 



22

המשך–תוצאות העיבוד בחינת 

סיכום אינו סביר–Bדוגמה 
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המשך–תוצאות העיבוד בחינת 

חלק מחשבונית ללא המשך–Cדוגמה 
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המשך–תוצאות העיבוד בחינת 

נתונים שאינם מזוהים–חשבוניות ממדינות אחרות 

כדיבהםשיש,נוספיםמאפייניםישנםל"בחועסקיםשמפיקיםלחשבוניות:נוספותסיבות•
:לדוגמה.לשיבושיםלגרום

ק- שישייתכן.בלבדהמלאשמולפייזוההוהוא,חברהמספראומורשהעוסקמספרבעלאינוַהַספָּ
קשםביןשוני .החשבוניתעלהמודפסהשםלבין(משתמשידיעלשמוגדר)ספקיםבאינדקסַהַספָּ

סכומיםיירשמואחתבחשבוניתלעיתים,מכךיתירה.שוניםבמטבעותסכומיםרשומיםבחשבונית-
לועזיותבחשבוניותהסכומיםנכונותאתלבדוקהמשתמשעל.(Dדוגמהראה)שוניםבמטבעות

.עיבודשעברו
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המשך–תוצאות העיבוד בחינת 

חשבונית ממדינות אחרות בהן נכללו סכומים במטבעות שונים–Dדוגמה 



בדיקת תוצאות התרגום

NaN.ובתוכו מילת , כל שדה שאינו מפוענח נצבע בצהוב•

הסיכוםאתהכוללהדףלמעט,הדפיםבכל–יותראודפיםשניעלהמשתרעתחשבונית•
.כאפסמוגדריםונטום"מע,כ"סהשלהשדות,החשבונית

סיכוםאתיכלולאחדדףרק–יותראופעמייםמקבץבאותושנסרקהחשבונית•
.כאפסמוגדריםונטום"מע,כ"סהשלהשדותהדפיםבשאר.החשבונית

קשם "ניתן להקליד נתון בכל שדה למעט בשדה • ".ַהַספָּ

.מפרטי החשבונית שמוצגת על המסךֲהַסַפק פ של .ח/מ.להעתיק את נתוני ערצוי •

בחיפושאותולמצואיש,הספקשלפ.ח/מ.עהמספראתבתמונהלזהותניתןלאאם•
.התוצאותרשומותמעלבשורהשםלפיספק

26



27

המשך  –התרגוםבדיקת תוצאות

:יש להכניס את הפרטים המדויקים של הספק•

שם הספקשל העכבר כאשר הסמן נמצא מעל שדה השמאליהקשה כפולה על הלחצן -

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

.תגדיר את הספק בכל השדות הרלוונטייםסיוםלחיצה על הכפתור -

,חדשספקבהגדרת(ליבהשלהנתוניםבבסיסימוגדראינואם)חדשספקלהגדירניתן•
.התוצאותרשומותמעלבשורהשנמצא

שקשוריםאחריםשדותכולל)הנתוןהוכנסבוהשדה,שגוינתוןהכניסהמשתמשאם•
.באדוםיצבע(לוגיתאליו
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המשך –התרגום בדיקת תוצאות

.CTRL-Vו־CTRL-Cניתן להעתקה בפעולה שגרתית , שם הספקלמעט , כל שדה•

:ניתן להעתקה בהקשה על הלחצן הימני של העכבר( למעט סכומים)כל שדה •

.לסמןמתחתהמופיעההרשימהמתוךהעתקפעולהובחירתהמקורשדהמעלנמצאהסמןכאשר-

.לסמןמתחתהמופיעההרשימהמתוךהדבקפעולהובחירתהיעדשדהמעלנמצאהסמןכאשר-

מילתתכלוללאלסמןמתחתהרשימה.המקורכסוגשהואהיעדלשדהרקתתאפשרהדבקפעולת-
.המקורמשדהששונההיעדשדהעלמצביעהסמןאם,הדבק
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המשך–התרגוםהתוצאותבדיקת 

,הסרוקהדףתמונתלביןאקסלבקובץשורהביןתאימותלשמורכדי:לדעתחשוב•
סיכוםאוכלשהיאלחשבוניתשייכיםשלאדפים)תקניותלאשורותלמחוקלאמומלץ

ולהשליםהחשבוניתסכוםשלבשדהאפסלהכניסישאלובמקרים.(...,סבירלא
!NaNמסומניםהםאםאחריםשדות



שמירת התוצאות

.מגיע שלב שמירת התוצאות, בגמר הבדיקה ותיקון השגיאות•

.שמור קובץ אקסליש ללחוץ על לחצן •

הודעהתישלח,העיבודרשומותבתוךתקיניםלאשדותאוNaNשדותזוהואם•
.לקויקובץמשמירתהמשתמשאתשמזהירה

.נקה מסךלאחר שמירת התוצאות ניתן לנקות את מסך הבדיקות בלחיצת לחצן •
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דיגיטליארכיון

".ארכיון"לבחור בחלונית יש •

.יפתח מסך שכולל את שם המשתמש-

אוחשבוניתשלחיפשיערךשבתיקוהלקוחאתלבחורישהלקוחשםבחלונית-
.חשבוניות

קשם:לחיפושהמתאימיםהפרמטריםאתלהגדיריש- רקנוגעהחיפושאם)ַהַספָּ
המיוןואופןהחשבוניותסכומיתחום,תאריכיםביןטווח-תקופה,(ספציפילַסַפק

.(עולהסדרלפיהצגהלדוגמה)

קובץשמירתמיקוםאתלהגדיריש.PDFבפורמטתגיעהעיבודתוצאת•
.שמורהכפתורעלוללחוץהשאילתה

הקובץאתלהעביראולעייןיכולמשתמש.המבוקשבמקוםתישמרהתוצאה•
.דרישהלפי
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!בהצלחה
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