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 מבוא .1
   המשווקת הבלעדית של תוכנת,  IACSפותחה ע"י FI-PACK מערכת התפריטים לבקרה פיננסית

CaseWare IDEA תבישראל, על בסיס מערכDMR . 
 מטרת המערכת לייעל ולהקל על המשתמשים בתהליכי עבודה שגרתיים לביצוע בקרה פיננסית

מלאי ונכסים   GL, AR, AP :במגוון נושאי הבקרה הפיננסית הקלאסית Best Practiceעל סמך 
 .קבועים. הפרוצדורות מגיעות עם המערכת, וניתנות להרצה בקלות במערכת התפריטים

  
מערכת המאקרו, כוללת ממשק משתמש חלוני, המאפשר בקלות להגדיר את הפרמטרים 

 IDEA הנדרשים להרצה, ולהפעיל תהליכים מורכבים על נתונים פיננסיים שנקלטו בתוכנת
ובהפניה  EXCEL כקובץ IDEA-בוצרי הניתוח זמינים . תSAP, לדוגמה הארגונית ERP מתוכנת ה

 .לנמען, בדואר אלקטרוני
  

 .IACS בלשונית מוצרי IACS המערכת זמינה להורדה באתר
 

מהדורה זו עברה בדיקות קבלה אך עדיין ייתכנו בה באגים, לכן, האחריות להפעלת כל סקריפט 
 ! היא על המשתמש בלבד

המערכת מזהה את .  Unicodeוהן ב ASCII הן בתצורת IDEA של תוכנת 9ערכת פועלת בגרסה המ
 .הגרסה המותקנת על המחשב, ומפעילה מאקרו מותאם לפי הגרסה הנדרשת

 
 .Fi-Packולמערכת  IDEAנת נדרש רישיון בתוכ FI-PACK להפעלת 

 
 

 :2.1חידושים בגרסה 
 
 :הוספת חלון פרמטרים הכולל 

  קבלה על ערכים המוזנים ע"י המשתמשבדיקות 
 ממשק לבחירת תאריכים וערכים 
  הגדרות גורפות לבדיקות המשתמשות באותם שדות, להגדרה אחת 

 
 :הוספת חלון היסטוריית הרצות המאפשר 

  אפשרות לפתיחת קבצים בIDEA מתוך היסטורית ההרצות 
 יכולת בדיקת שגיאות עפ"י לוג הרצות 

 
  כותרת להרצה והודעה אישיתהגדרות ייצוא: תוספת 
 

 :2.1חידוש בגרסה 
 IDEAבתוכנת  11התאמת המערכת לעבודה בגרסה 
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 הכרת המערכת .2
 

 
 

 חלון ראשי 2.1
 כלל האפשרויות הפונקציונליות הזמינות למשתמש. מוצגותבחלון הראשי של המערכת 

המאקרו הזמינים במארז. החלק התחתון הימני מציג פרטים  כלהטבלה המרכזית מכילה את 
. החלק , השדות והפרמטרים הנחוצים להרצתומורחבים על המאקרו הנבחר, כולל הסבר מפורט

 תיקיית היצוא, פורמט היצוא הרצוי :התחתון השמאלי מכיל את הגדרות ההרצה הזמינות כגון
)באם  OUTLOOKפשרות לשלוח באמצעות , אהתוצרים, כתובות דוא"ל נמענים לשליחת באקסל

 קיים במערכת( וכו'.

 יםתפריט 2.2
 .IDEAכללי, תפריט מאקרו ותפריט עליון : תפריט תפריטים 3מערכת התפריטים כוללת 
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 תפריט מאקרו:
 

 
 

 טען הגדרות:
אם מבנה  –לחץ על כפתור זה על מנת לבחור קובץ הגדרות ששמרת מבעוד מועד. שים לב 

קובץ ההגדרות נוצר, לא השדות של קובץ העבודה הנבחר אינו תואם למבנה השדות אשר לפיו 
 ניתן יהיה לטעון את קובץ ההגדרות.

 
 שמור הגדרות:

לחץ על כפתור זה על מנת לשמור את הגדרות ההרצה הנוכחיות. ההגדרות ישמרו בהתאם 
ן אותן לאחר מכן עבור כל קובץ עבודה למבנה הטבלה של קובץ העבודה הנוכחי, ותוכל לטעו

 אשר כולל טבלה במבנה זהה.
 

 סמן הכל / הסר הכל:
 פעולות אלו יסמנו או יסירו את הסימון מכלל המאקרו הזמינים במארז.

 
 הגדר:

לחיצה על כפתור זה תגרום לפתיחת חלון הפרמטרים, אשר יכיל את הפרמטרים הנדרשים 
אם המאקרו המסומן ברשימת המאקרו לא מסומן  .ניםלמאקרו הנבחר ברשימת המאקרו הזמי

 כנבחר, הוא יסומן אוטומטית כמאקרו נבחר.
 

 :הכלהגדר 
ניתן להגדיר את הפרמטרים הנדרשים לכלל המאקרו הנבחרים ע"י בחירת אפשרות זו. 

 פרמטרים לא ניתנים לשיוך למספר מאקרו בהגדרה יחידה.
 

 הרץ:
לבצע הרצה רק אם המאקרו הנבחרים הוגדרו במלואם הרצת המאקרו הנבחרים ברצף. ניתן 

 )שדות ופרמטרים באם נדרשים(.
 

 :היסטורית הרצות
כל ההרצות נשמרות ביומן היסטורית הרצות. לחץ על כפתור זה על מנת להציג את היומן. תוכל 

לראות את כלל ההרצות שבוצעו, התוצאות שלהם ואף לפתוח את הקבצים )באם לא נמחקו( 
 ן ההיסטוריה.דרך חלו

 
 

 : הסבר מקיף לאופן בחירה, הגדרה והרצת מאקרו.3*ראה פרק 
 

 :IDEAתפריט 
 

 
 

 :עבודה ספריית
תפתח תיבת  ספרייה". לחיצה על "שנה IDEAהעבודה הנוכחית בתוכנת  ספרייתמציגה את שם 

 העבודה דרך מערכת התפריטים. ספריית, ותאפשר שינוי של ספרייהבחירת 
 
 
 
 

 :עבודהקובץ 
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על  ., נכון לרגע פתיחת המערכתהנוכחית בספרייההזמינים  IDEAהרשימה מכילה את כל קבצי 
ענון הרשימה יגרום יר –מנת לעדכן את הרשימה בכל עת, ניתן ללחוץ על "רענן". שים לב 

  למחיקת כלל ההגדרות של המאקרו.
 פרמטרים של מאקרו נבחרים.לבחור קובץ עבודה לפני שניתן יהיה להגדיר שדות או חובה 

 דוא"להגדרות  2.3
 . << "הגדרות" "כליםתת תפריט "בהדוא"ל דרך התפריט העליון, ניתן להגיע למסך הגדרות 

 

 
 

בחלון זה מוצגים פרטי חשבונות הדוא"ל המוגדרים במערכת. ניתן להגדיר כל חשבון דוא"ל 
 .SMTPתומך בפרוטוקול ה

 לחץ על "הוסף".הוספת חשבון, מלא את השדות הנחוצים ו לצורך
והגדרות הפורט והאבטחה שלו כבר  Gmailכברירת מחדל ולצורך נוחות, כתובת שרת הדואר של 

, Gmail for business או שאתה ניגש לחשבונך באמצעות Gmailרשומים. באם ברשותך חשבון 
המשתמש והסיסמא וללחוץ על  באפשרות למלא רק את כתובת הדואר האלקטרוני, שם

 מחדש.  FiPackעל מנת שעדכון רשימת משתמשי דוא"ל ייכנס לתוקף,יש להפעיל את  "הוסף".
 

 משתמש יקר, שים לב!
 .Gmail באפשרותך להגדיר משלוח דוא"ל כברירת מחדל באמצעות

הדוא"ל שלך עליך לבצע שינוי בהגדרות ניהול תיבת  Gmail על מנת לאפשר משלוח דוא"ל דרך
 דרך הלינק

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en 
 Outlook ללא שינוי ההגדרות, ניתן להגדיר רק משלוח באמצעות

 
 כיו בתוך טבלת החשבונות ישירות.על מנת לערוך חשבון, ניתן לערוך את ער

על מנת למחוק חשבון, יש לסמן את השורה שלו ע"י לחיצה בצד ימין של שורת החשבון, ולאחר 
 במקלדת. Deleteמכן ללחוץ על מקש 

 
 
 

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en
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 כלליותהגדרות  2.2
 ."הגדרות" "כלים" << דרך התפריט העליון, תחת תת תפריט הגדרות הניתן להגיע למסך 

 

 

 
 :חלון שמור מצב

בחירת אפשרות זאת תאפשר למערכת "לזכור" את מיקום, גודל ומצב החלון בסגירת המערכת, 
ולשחזר הגדרות אלו בפעם הבאה שהמערכת תופעל. הסירו סימון זה על מנת להעלות את 

 המערכת בגודל ברירת המחדל.
 

 :סגור חלון הרצה בסיום
 –בחירת אפשרות זו תגרום לחלון ההרצה להסגר מיד עם סיום הרצת המאקרו. שים לב 

במקרה של תקלה בהרצת מאקרו, בחירה באפשרות זו מונעת את האפשרות לשמור את יומן 
 .IACSההרצה, כלי אשר מאפשר ניטור תקלות ותיקונן בהמשך ע"י 
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 מאקרובחירה, הגדרה והרצת  .3
 

 בחירת מאקרו 3.1
ניתן לבחור מאקרו בעזרת לחיצה בודדת על שמו. אפשרות זו מציגה בחלונית "פרטי המאקרו" 

מידע מורחב על המאקרו הנבחר. ניתן לבחור מאקרו להרצה ע"י סימון התיבה לצידו, או ע"י 
באופן אוטומטי מסמנת את  "בחר והגדר"לחיצה כפולה על שמו. כמו כן, לחיצה על כפתור 

 המאקרו להרצה.
 

 
 

 הגדרת מאקרו 3.2
על מנת להגדיר מאקרו, או קבוצת מאקרו, יש לוודא שאכן נבחר קובץ עבודה. לא ניתן להגדיר 

 פרמטרים של מאקרו ללא קובץ עבודה נבחר.

 הגדרת מאקרו בודד:
הפרמטרים בטבלת ניתן להגדיר כל מאקרו באופן עצמאי ע"י לחיצה על כפתור "הגדר" בעמודת 

 המאקרו. 
זה משויך גם למאקרו אחר, הוא יוגדר  פרמטרבמאקרו, אם  פרמטרלאחר הגדרת  –שימו לב 

מאקרו,  3-"מספר לקוח", שייך ל פרמטרבאופן אוטומטי גם במאקרו הנוסף. למשל, אם 
 מספיק להגדירו פעם אחת.



 

Fi-Pack –  כל הזכויות שמורות  8 פיננסיתלבקרה מערכת תפריטים©  

 

 הגדרת קבוצת מאקרו:
ים. לאחר מכן, ניתן להגדיר קבוצה נבחרת של מאקרו בחלון אחד. יש לבחור את המאקרו הרצוי

". חלונית ההגדרות שתוצג תכיל את הכלבסרגל הכלים הראשון, יש ללחוץ על הכפתור "הגדר 
 הפרמטרים הנדרשים מכל המאקרו הנבחרים, כך שניתן להגדיר את כולם בקלות ובמהירות.

 השייכים למס' מאקרו, יופיעו פעם אחת בלבד וישפיעו על כל המאקרו. פרמטרים –שימו לב 

 
 
 

 הרצת מאקרו 3.3
והגדרתם, ניתן להריץ את המאקרו ברצף. הרצת המאקרו , הרצוייםרת המאקרו יבחלאחר 

 תתאפשר רק כאשר כל המאקרו הנבחרים מוגדרים במלואם.
 

 הגדרות הרצה:
ניתן להגדיר להרצה מגוון הגדרות המאפשרות יצוא אוטומטי של הפלטים לקבצי אקסל ואף 

 בסיום ההרצה לכתובות דוא"ל רצויות.שליחתם באופן אוטומטי 
 

 
 

 יצוא: ספריית
אליה יכתבו קבצי היצוא. קבצי היצוא יכתבו באופן אוטומטי לתוך תת תיקיה  ספרייהבחר 

עבור  GLושם כללי של המאקרו )למשל  אשר שמה יהיה התאריך והשעה שבה בוצעה ההרצה
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הנבחרת הינה תיקייה בעלת הרשאת כתיבה )לדוגמא:  הספרייה. וודא כי ספר ראשי(
C:\Windows  מערכת שלא ניתן לכתוב לתוכה(. ספרייתהיא 

 
 פורמט יצוא:

 לניתוחבחר את פורמט היצוא הרצוי, או בחר "ללא יצוא" אם ברצונך לא ליצור פלט מעבר 
 .IDEA -בהנתונים 

 Microsoft Excel 97-2003 –  קבצי הפלט יהיו קבציXLS. שורות  65535-קבצים אלה מוגבלים ל
 XLSגדול מכך, הקובץ יחולק למספר קבצי  IDEAנתונים. באם קובץ הנתונים בתוכנת 

 מתאים, כאשר בכל קובץ חלק מהנתונים.
 Microsoft Excel 2007+ –  קבצי הפלט יהיו קבציXLSX1128575-. קבצים אלה מוגבלים ל 

 XLSXגדול מכך, הקובץ יחולק למספר קבצי  IDEAת שורות נתונים. באם קובץ הנתונים בתוכנ
 מתאים, כאשר בכל קובץ חלק מהנתונים.

 
 :שלח באמצעות

, או בחר "ללא שליחה", אם ברצונך לא לשלוח בחר את חשבון הדוא"ל שברצונך לשלוח דרכו
 את תוצאות ההרצה. ניתן לבצע שליחה אך ורק אם בחרנו יצוא לקבצי אקסל.

 
 :נמענים

הנמענים שברצונך לשלוח אליהם את התוצאות. ניתן לשלוח למספר נמענים, על ידי הקלד את 
הזנת מספר נמענים מופרדים בפסיק. באם כתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם אינה חוקית, 

 תתקבל על כך הודעה ותדרשו לתקן אותה או להסירה.
 

 כותרת והודעה:
הדוא"ל. באם לא תגדיר כותרת והודעה, ניתן להגדיר כותרת והודעה אישית שתופיע בהודעת 

 יעשה שימוש בברירת המחדל של המערכת.
 

 הרצת המאקרו:
לחץ על "הרץ" בסרגל הכלים העליון. חלונית ההרצה תוצג, ותציג את ההתקדמות של הרצת 

המאקרו. כלל המאקרו במארז עברו אופטימיזציה על מנת לאפשר מהירויות הרצה גבוהות גם 
גדולים, אך מהירות ההרצה תלויה בין היתר גם בחומרת המחשב )מעבד, על קבצי נתונים 

 זמין, כונן קשיח ועוד(. המתן בסבלנות עד לסיום ההרצה. RAMזיכרון 
 ".בטלתוכל לעזור את ההרצה בכל רגע באמצעות לחיצה על " –אם ברצונך לבטל 

ההרצה, באם בחרת במהלך ההרצה יוצג פס התקדמות המתאר את התקדמות ההרצה. בסיום 
 באפשרות לשלוח לדוא"ל, קבצי הפלט ישלחו באופן אוטומטי לנמענים.
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 ., אלא אם בחרת בהגדרות לסגור את החלון אוטומטיתיוצג סיכום ההרצה –בסיום 
על מנת  IACS-באם התרחשה שגיאה כלשהי, באפשרותך לשמור את יומן ההרצה, ולשלוח אותו ל

 יקון של המאקרו.שינתחו את השגיאה ויבוצע ת

 שמירת וטעינת הגדרות 3.2
ניתן לשמור שדות ופרמטרים מוגדרים, על מנת להשתמש בהם שוב בעתיד. הנתונים נשמרים 
לקובץ, אשר ניתן לטעון אותו לאחר מכן ובכך לבצע הגדרה מהירה של שדות ופרמטרים אשר 

 נמצאים בשימוש נפוץ.
כן, ניתן לטעון קובץ הגדרות שנוצר בזמן שקובץ קובץ ההגדרות אינו משויך לקובץ עבודה, ול

 , בתנאי שמבנה הקובץ זהה )מבנה טבלה זהה(.Yעל קובץ  Xהעבודה היה 

 שמירת הגדרות:
לאחר הגדרת השדות והפרמטרים הרצויים, בחרו בתפריט העליון ב"מאקרו" ולאחר מכן 

כנהוג במגוון תוכנות. בחרו את שם ומיקום  Ctrl + Sב"שמור הגדרות", או לחלופין, לחצו על 
 הקובץ ושמרו אותו.

 

 טעינת הגדרות:
בחרו קובץ עבודה בעל מבנה זהה המתאים לקובץ ההגדרות. בחרו בתפריט העליון ב"מאקרו" 

כנהוג במגוון תוכנות. בחרו את  Ctrl + Oולאחר מכן ב"טען הגדרות", או לחלופין, לחצו על 
הקובץ הרצוי. אם מבנה קובץ העבודה זהה ותואם לקובץ ההגדרות, הקובץ יטען, אחרת, תוצג 

 הודעה שמבנה הקובץ אינו תואם.
  



 

Fi-Pack –  כל הזכויות שמורות  11 פיננסיתלבקרה מערכת תפריטים©  

 תכולת המארז .2

 זיהוי תנועות כפולות -ספר ראשי 

 :תיאור
 איתור ושליפה של תנועות כפולות בספר הראשי

 :פרמטרים
 :]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[מספר תנועה 

 מספר תנועה בספר הראשי

 :סכום תנועה ]שדה נומרי[
 סכום התנועה בספר הראשי

 :חשבון תנועה ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[
 החשבון המשויך לתנועה בספר הראשי

 תנועות בערכים גבוהים -ספר ראשי 

 :תיאור
 פי קביעת המשתמשאיתור ושליפת תנועות אשר ערכן גבוה מערך נתון, על 

 :פרמטרים
 :סכום תנועה ]שדה נומרי[

 סכום התנועה בספר הראשי

 :סף תחתון של ערך התנועה ]נומרי[
 סף תחתון שמעליו ישלפו נתונים

 תנועות חסרות -ספר ראשי 

 :תיאור
, מספר  N -,תו  C -איתור טווחי תנועות חסרות בספר הראשי. לצורך ייצוג מספר תנועה נשתמש במפתח

 CCNNNNN לדוגמה יהיה GL12345 ומכאן ייצוג של תנועה בפורמט

 :פרמטרים
 :מספר תנועה ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר תנועה בספר הראשי

 :תבנית מספר תנועה ]אלפאנומרי[
 מספר  N -,תו  C -:תבנית מספר תנועה
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 תנועות בשעות חריגות -ספר ראשי 

 :תיאור
 הוזנו בשעות המוגדרות כחריגות על ידי המשתמשאיתור ושליפת תנועות אשר 

 :פרמטרים
 :שעת תנועה ]שדה זמן[

 שעת התנועה בספר הראשי

 :משעת תנועת ספר ראשי ]זמן[
 שעת תחילת השליפה

 :עד שעת תנועת ספר ראשי ]זמן[
 שעת סיום השליפה

 סיכום לפי חשבון -ספר ראשי 

 :תיאור
 חשבוןסכימת התנועות בספר הראשי, לפי מספר 

 :פרמטרים
 :חשבון תנועה ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 החשבון המשויך לתנועה בספר הראשי

 :סכום תנועה ]שדה נומרי[
 סכום התנועה בספר הראשי

 תנועות לפי תאריכים -ספר ראשי 

 :תיאור
 איתור ושליפת תנועות בטווח תאריכים מוגדר על ידי המשתמש

 :פרמטרים
 :תאריך[תאריך תנועה ]שדה 

 תאריך התנועה בספר הראשי

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] מתאריך
 תאריך תחילי לשליפה

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] לתאריך
 תאריך סיום לשליפה

 999או  99-תנועות המסתיימות ב -ספר ראשי 

 :תיאור
ערך . המאקרו ישלוף תנועות אשר להן 999או  99איתור ושליפת תנועות אשר סכומן מסתיים בספרות 

 999או  99-, או שהערך השלם מסתיים ב99עשרוני 

 :פרמטרים
 :סכום תנועה ]שדה נומרי[

 סכום התנועה בספר הראשי
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 תנועות שהוזנו בסוף שבוע -ספר ראשי 

 :תיאור
 איתור ושליפת תנועות שהוזנו בסוף שבוע לפי הגדרת המשתמש, לימי סוף השבוע

 :פרמטרים
 :תאריך תנועה ]שדה תאריך[

 תאריך התנועה בספר הראשי

 :הגדרת סוף שבוע ]בחירה[
 הימים המהווים סוף שבוע

 תנועות בערכים עגולים -ספר ראשי 

 :תיאור
ישלוף  1לדוגמה, בחירת רמת עיגול  -איתור ושליפת תנועות אשר סכומן הוא עיגול לפי הגדרת המשתמש 

 111-ף את כל התנועות אשר מעוגלות לישלו 111את כל התנועות ללא ערך עשרוני, ובחירת רמת עיגול 
 הקרוב

 :פרמטרים
 :סכום תנועה ]שדה נומרי[

 סכום התנועה בספר הראשי

 :רמת עיגול ספר ראשי ]בחירה[
 קירוב עיגול נבחר

 תנועות עם הערות ספציפיות -ספר ראשי 

 :תיאור
ערכי חיפוש, מופרדים איתור ושליפת תנועות אשר שדה ההערות שלהן מכיל הערות ספציפיות. ניתן להזין 

או  B או את A מציין שליפת הערות שמכילות את A,B ,, כלומר-או-בפסיק, כאשר היחס שלהם יהיה 
ישלוף תנועות אשר מכילות בשדה  A++B :על ידי שימוש ב++. למשל -וגם-שניהם. ניתן לחייב צירוף 

 .בלבד B וגם הערך A ההערות את הערך

 :פרמטרים
 :אלפאנומרי[הערות תנועה ]שדה 

 הערות המשויכות לתנועה בספר הראשי

 :הערות ]אלפאנומרי[
 .++ רשימת הערות. הפרד מושגים בפסיק או צרף מושגים באמצעות

 תנועות לא מאוזנות -ספר ראשי 

 :תיאור
 איתור ושליפת תנועות בספר הראשי אשר סכומן לא מתאזן לאפס

 :פרמטרים
 :י[מספר תנועה ]שדה אלפאנומרי, שדה נומר

 מספר תנועה בספר הראשי

 :סכום תנועה ]שדה נומרי[
 סכום התנועה בספר הראשי
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 גיול לפי תאריך יעד -חייבים 

 :תיאור
 גיול רשומות הנתונים על פי תאריך יעד

 :פרמטרים
 :מספר חייב ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר ייחודי של חייב

 :סכום תנועת החייב ]שדה נומרי[
 החייבסכום תנועת 

 :תאריך יעד לתשלום החייב ]שדה תאריך[
 תאריך יעד לתשלום החייב

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] תאריך לגיול חייב
 לפחות יום אחד אחרי סיום התקופה

 :סוג מרווח גיול ]בחירה[ -חייב 
 סוג מרווח הגיול: ימים, חודשים או שנים

 :]נומרי שלם[ 1מרווח גיול  -חייב 
 המרווח הנבחר(מרווח גיול )לפי סוג 

 :]נומרי שלם[ 2מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 3מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 4מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 5מרווח גיול  -חייב 
 ול )לפי סוג המרווח הנבחר(מרווח גי

 :]נומרי שלם[ 6מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(
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 גיול לפי תאריך חשבונית -חייבים 

 :תיאור
 גיול רשומות הנתונים על פי תאריך חשבונית

 :פרמטרים
 :סכום חשבונית ]שדה נומרי[

 סכום חשבונית

 :תאריך חשבונית ]שדה תאריך[
 החשבוניתתאריך 

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] תאריך לגיול חייב
 לפחות יום אחד אחרי סיום התקופה

 :סוג מרווח גיול ]בחירה[ -חייב 
 סוג מרווח הגיול: ימים, חודשים או שנים

 :]נומרי שלם[ 1מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 2מרווח גיול  -חייב 
 ל )לפי סוג המרווח הנבחר(מרווח גיו

 :]נומרי שלם[ 3מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 4מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 5מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :שלם[]נומרי  6מרווח גיול  -חייב 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 יתרת אשראי מאוזנת -חייבים 

 :תיאור
 איתור ושליפת חייבים בעלי יתרת אשראי מאוזנת )חיובית(

 :פרמטרים
 :מספר חייב ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר ייחודי של חייב

 :סכום תנועת החייב ]שדה נומרי[
 סכום תנועת החייב

 :נומרי[ אשראי החייב ]שדה
 אשראי החייב
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 יתרת אשראי לא מאוזנת -חייבים 

 :תיאור
איתור ושליפת חייבים בעלי יתרת אשראי שלילית, כלומר, חייבים אשר חובם הכולל גבוה ממסגרת 

 האשראי המוגדרת להם

 :פרמטרים
 :מספר חייב ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר ייחודי של חייב

 :נומרי[סכום תנועת החייב ]שדה 
 סכום תנועת החייב

 :אשראי החייב ]שדה נומרי[
 אשראי החייב

 סיכום תנועות חייבים -חייבים 

 :תיאור
 סיכום ערכי תנועות החייבים לפי מספר החייב

 :פרמטרים
 :מספר חייב ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר ייחודי של חייב

 :סכום תנועת החייב ]שדה נומרי[
 סכום תנועת החייב

 תנועות לפי תאריכים -חייבים 

 :תיאור
 איתור ושליפת תנועות בטווח תאריכים מוגדר על ידי המשתמש

 :פרמטרים
 :תאריך יעד לתשלום החייב ]שדה תאריך[

 תאריך יעד לתשלום החייב

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] מתאריך תנועת חייב
 תאריך תחילי לשליפה

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] עד תאריך תנועת חייב
 תאריך סיום לשליפה

 חשבוניות ללא מספר הזמנה -זכאים 

 :תיאור
 איתור ושליפת חשבוניות אשר שדה ההזמנה בהן ריק

 :פרמטרים
 :מספר הזמנת הזכאי ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר הזמנת הזכאי
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 תאריך דרישה לתשלום מול תאריך תשלום בפועל -זכאים 

 :תיאור
 תאריך הדרישה לתשלום זהה, לפני או אחרי תאריך התשלום בפועלאיתור ושליפת רשומות אשר 

 :פרמטרים
 :תאריך דרישת תשלום ]שדה תאריך[

 תאריך דרישת תשלום

 :תאריך תשלום בפועל ]שדה תאריך[
 תאריך תשלום בפועל

 :סוג שליפה ]בחירה[
 סוג שליפה

 חשבוניות כפולות -זכאים 

 :תיאור
 בתנועות זכאיםאיתור ושליפת חשבוניות כפולות 

 :פרמטרים
 :מספר חשבונית הזכאי ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר חשבונית הזכאי

 :סכום חשבונית הזכאי ]שדה נומרי[
 סכום חשבונית הזכאי

 :מספר זכאי ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[
 מספר ייחודי של זכאי

 תנועות לפי שעות -זכאים 

 :תיאור
 תנועות בטווח שעות מוגדר על ידי המשתמשאיתור ושליפת זכאים עם 

 :פרמטרים
 :זמן תנועת הזכאי ]שדה זמן[

 זמן תנועת הזכאי

 :משעת תנועת זכאי ]זמן[
 שעת תחילת השליפה

 :עד שעת תנועת זכאי ]זמן[
 שעת סיום השליפה
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 תנועות לפי ת.ז או מספר עוסק -זכאים 

 :תיאור
 .מספר עוסק. ניתן להזין מספר ערכים מופרדים בפסיקאיתור ושליפת תנועות לפי תעודת זהות או 

 :פרמטרים
 :מספר זכאי ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר ייחודי של זכאי

 :רשימת ת.ז או עוסק מורשה ]אלפאנומרי[
 רשימת ת.ז או עוסק מורשה

 תנועות שהוזנו בסוף שבוע -זכאים 

 :תיאור
 הגדרת המשתמשאיתור ושליפת תנועות שהוזנו בסוף שבוע לפי 

 :פרמטרים
 :תאריך תנועת הזכאי ]שדה תאריך[

 תאריך תנועת הזכאי

 :הגדרת סוף שבוע ]בחירה[
 הימים המהווים סוף שבוע

 תנועות בערכים עגולים -זכאים 

 :תיאור
ישלוף  1לדוגמה, בחירת רמת עיגול  -איתור ושליפת תנועות אשר סכומן הוא עיגול לפי הגדרת המשתמש 

 111-ישלוף את כל התנועות אשר מעוגלות ל 111ות ללא ערך עשרוני, ובחירת רמת עיגול את כל התנוע
 הקרוב

 :פרמטרים
 :סכום תנועת הזכאי ]שדה נומרי[
 סכום של תנועת הזכאי

 :רמת עיגול זכאים ]בחירה[
 קירוב עיגול נבחר
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 גיול לפי תאריך קבלה וערך מלאי סגירה -מלאי 

 :תיאור
 על פי תאריך הקבלה וערך מלאי הסגירה גיול רשומות הנתונים

 :פרמטרים
 :ערך מלאי סגירה ]שדה נומרי[

 ערך מלאי סגירה

 :תאריך קבלה למלאי ]שדה תאריך[
 תאריך קבלה למלאי

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] תאריך גיול מלאי
 תאריך אשר ביחס אליו יתבצע הגיול, יום אחד לפחות לאחר סיום תקופת התנועות

 :מרווח גיול ]בחירה[סוג  -מלאי 
 סוג המרווח: ימים, חודשים או שנים

 :]נומרי שלם[ 1מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 2מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 3מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 4מרווח גיול  -אי מל
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 5מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 6מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(
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 גיול לפי תאריך קבלה ומחיר יחידה -מלאי 

 :תיאור
 רשומות הנתונים על פי תאריך הקבלה ומחיר היחידהגיול 

 :פרמטרים
 :מספר פריט ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מספר )מק"ט( פריט

 :מחיר יחידת פריט ]שדה נומרי[
 מחיר יחידת פריט

 :תאריך קבלה למלאי ]שדה תאריך[
 תאריך קבלה למלאי

 :[:(YYYY/MM/DD)תאריך] תאריך גיול מלאי
 אליו יתבצע הגיול, יום אחד לפחות לאחר סיום תקופת התנועותתאריך אשר ביחס 

 :סוג מרווח גיול ]בחירה[ -מלאי 
 סוג המרווח: ימים, חודשים או שנים

 :]נומרי שלם[ 1מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 2מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 3מרווח גיול  -אי מל
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 4מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 5מרווח גיול  -מלאי 
 מרווח גיול )לפי סוג המרווח הנבחר(

 :]נומרי שלם[ 6מרווח גיול  -מלאי 
 המרווח הנבחר(מרווח גיול )לפי סוג 

 נתוני מלאי לפי תאריכי קבלה -מלאי 

 :תיאור
 איתור ושליפת רשומות מלאי לפי טווח תאריכי קבלה

 :פרמטרים
 :תאריך קבלה למלאי ]שדה תאריך[

 תאריך קבלה למלאי

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] מתאריך קבלת מלאי
 תאריך מינימלי לשליפה

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] עד תאריך קבלת מלאי
 תאריך מקסימלי לשליפה
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 כמות מלאי גדולה -מלאי 

 :תיאור
 איתור ושליפת רשומות מלאי עם כמות מלאי גדולה מערך המוגדר על ידי המשתמש

 :פרמטרים
 :מספר יחידות במלאי ]שדה נומרי[

 מספר יחידות במלאי

 :סף תחתון של יחידות במלאי ]נומרי שלם[
 סף תחתון של יחידות במלאי

 מלאי שליליתכמות  -מלאי 

 :תיאור
 איתור ושליפת רשומות מלאי אשר כמות המלאי בהן שלילית

 :פרמטרים
 :מספר יחידות במלאי ]שדה נומרי[

 מספר יחידות במלאי

 מחיר יחידה שלילי או אפסי -מלאי 

 :תיאור
 איתור ושליפת רשומות מלאי אשר מחיר היחידה בהן הוא אפסי או שלילי

 :פרמטרים
 :]שדה נומרי[מחיר יחידת פריט 

 מחיר יחידת פריט

 פריטי מלאי לא מאוזנים -מלאי 

 :תיאור
 איתור ושליפת רשומות מלאי אשר ערך המלאי שלהן אינו מאוזן עם כמות היחידות במלאי והמחיר ליחידה

 :פרמטרים
 :ערך מלאי סגירה ]שדה נומרי[

 ערך מלאי סגירה

 :מספר יחידות בסגירה ]שדה נומרי[
 רהמספר יחידות בסגי

 :מחיר יחידת פריט ]שדה נומרי[
 מחיר יחידת פריט
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 חישוב יחס תחלופת מלאי -מלאי 

 :תיאור
אשר  TURN_OVER_RATIO חישוב יחס תחלופת המלאי במהלך התקופה. המאקרו יצור שדה בשם

 .יכיל את יחס תחלופת המלאי

 :פרמטרים
 :ערך מלאי סגירה ]שדה נומרי[

 ערך מלאי סגירה

 :]שדה נומרי[ערך מלאי פתיחה 
 ערך מלאי פתיחה

 :עלות המכר ]שדה נומרי[
 עלות המכר

 :מספר יחידות בסגירה ]שדה נומרי[
 מספר יחידות בסגירה

 חישוב יחס תחלופת פריטי מלאי -מלאי 

 :תיאור
 חישוב יחס תחלופת פריטי המלאי במהלך התקופה. המאקרו יצור שדה בשם

UNIT_TURN_OVER_RATIO לופת פריטי המלאיאשר יכיל את יחס תח 

 :פרמטרים
 :מספר יחידות בסגירה ]שדה נומרי[

 מספר יחידות בסגירה

 :מספר יחידות בפתיחה ]שדה נומרי[
 מספר יחידות בפתיחה

 :מספר יחידות שנמכרו ]שדה נומרי[
 מספר יחידות שנמכרו

 תוספות לנכסים קבועים -נכסים 

 :תיאור
 תאריכים מוגדר וערכם הכספי גדול מערך נקוב איתור ושליפת נכסים קבועים אשר נוספו בטווח

 :פרמטרים
 :תאריך רכישה ]שדה תאריך[
 תאריך רכישת הנכס

 :עלות רכישה ]שדה נומרי[
 עלות רכישת הנכס

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] מתאריך רכישת נכס
 תאריך מינימלי לשליפה

 [:(YYYY/MM/DD)תאריך] עד תאריך רכישת נכס
 תאריך מקסימלי לשליפה

 :תחתון של עלות נכס ]נומרי[סף 
 סף תחתון של עלות רכישת נכס
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 סיכום פחת לפי קטגוריה -נכסים 

 :תיאור
 סכימת ערכי הפחת של הנכסים הקבועים לפי קטגורית הנכס

 :פרמטרים
 :קטגורית נכס ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 קטגורית נכס

 :פחת תקופתי לנכס ]שדה נומרי[
 פחת תקופתי לנכס

 חישוב פחת לפי קו ישר -נכסים 

 :תיאור
חישוב ערך הפחת של נכס לפי קו ישר. יש לבצע על קובץ נתונים המכיל רק נכסים אשר שיטת הפחת 

 .שלהם היא קו ישר

 :פרמטרים
 :אחוז פחת ]שדה נומרי[

 אחוז פחת

 :עלות רכישה ]שדה נומרי[
 עלות רכישת הנכס

 :ערך שיורי ]שדה נומרי[
 ערך שיורי

 חישוב פחת לפי אחוז קבוע מהיתרה -נכסים 

 :תיאור
חישוב פחת לפי אחוז קבוע מהיתרה של הנכס. יש לבצע על קובץ נתונים המכיל רק נכסים אשר שיטת 

 .הפחת שלהם היא אחוז קבוע מהיתרה

 :פרמטרים
 :אחוז פחת ]שדה נומרי[

 אחוז פחת

 :ערך לאחר פחת ]שדה נומרי[
 ערך לאחר פחת
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 מצטבר גבוה מעלותערך פחת  -נכסים 

 :תיאור
 איתור ושליפת נכסים קבועים אשר ערך הפחת המצטבר שלהם גבוה מעלות הנכס בניכוי הערך השיורי

 :פרמטרים
 :עלות רכישה ]שדה נומרי[

 עלות רכישת הנכס

 :פחת מצטבר ]שדה נומרי[
 פחת מצטבר

 :פחת תקופתי לנכס ]שדה נומרי[
 פחת תקופתי לנכס

 כפולים זיהוי נכסים -נכסים 

 :תיאור
 איתור ושליפת נכסים קבועים אשר מופיעים יותר מפעם אחת

 :פרמטרים
 :מזהה נכס ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[

 מזהה נכס

 :קטגורית נכס ]שדה אלפאנומרי, שדה נומרי[
 קטגורית נכס

 :תאריך רכישה ]שדה תאריך[
 תאריך רכישת הנכס

 
 


