
 

 

  

 

Fi-Pack - התכול 
 ספר ראשי

 
 תיאור שם המקרו

  זיהוי תנועות כפולות
 

 איתור ושליפה של תנועות כפולות בספר הראשי

איתור ושליפת תנועות אשר ערכן גבוה מערך נתון, על  תנועות בערכים גבוהים
 פי קביעת המשתמש

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

 לדוגמה יהיה  GL12345 ומכאן ייצוג של תנועה בפורמט
CCNNNNN 

איתור ושליפת תנועות אשר הוזנו בשעות המוגדרות  תנועות בשעות חריגות
 כחריגות על ידי המשתמש

 סכימת התנועות בספר הראשי, לפי מספר חשבון סיכום לפי חשבון
איתור ושליפת תנועות בטווח תאריכים מוגדר על ידי  תנועות לפי תאריכים

 המשתמש
או  99המסתיימות ב תנועות 

999 
איתור ושליפת תנועות אשר סכומן מסתיים בספרות 

. המאקרו ישלוף תנועות אשר להן ערך 999או  99
 999או  99-, או שהערך השלם מסתיים ב99עשרוני 

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

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

את כל התנועות ללא ערך עשרוני, ובחירת רמת עיגול 
 100-ישלוף את כל התנועות אשר מעוגלות ל 100

 הקרוב
איתור ושליפת תנועות אשר שדה ההערות שלהן מכיל  תנועות עם הערות ספציפיות

הערות ספציפיות. ניתן להזין ערכי חיפוש, מופרדים 
 A,B ,, כלומר-או-בפסיק, כאשר היחס שלהם יהיה 

או  B או את A מציין שליפת הערות שמכילות את
על ידי שימוש ב++.  -וגם-שניהם. ניתן לחייב צירוף 

ישלוף תנועות אשר מכילות בשדה  A++B :למשל
 .בלבד B וגם הערך A ההערות את הערך

איתור ושליפת תנועות בספר הראשי אשר סכומן לא  תנועות לא מאוזנות
 מתאזן לאפס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 חייבים
 תיאור שם המקרו

 גיול רשומות הנתונים על פי תאריך יעד גיול לפי תאריך יעד
 פי תאריך חשבונית גיול רשומות הנתונים על גיול לפי תאריך חשבונית

איתור ושליפת חייבים בעלי יתרת אשראי מאוזנת  מאוזנתיתרת אשרי 
 )חיובית(

שלילית,  איתור ושליפת חייבים בעלי יתרת אשראי יתרת אשרי לא מאוזנת
 כלומר חייבים אשר חובם הכולל גבוה ממסגרת

 האשראי המוגדרת להם
 סיכום ערכי תנועות החייבים לפי מספר החייב סיכום תנועות חייבים
איתור ושליפת תנועות בטווח תאריכים מוגדר על ידי  תנועות לפי תאריכים

 המשתמש
 

 זכאים 
 תיאור שם המקרו

 חשבוניות ללא מספר הזמנה
 

 איתור ושליפת חשבוניות אשר שדה ההזמנה בהן ריק

תאריך דרישה לתשלום מול 
 תאריך תשלום בפועל

איתור ושליפת רשומות אשר תאריך הדרישה לתשלום 
 זהה, לפני או אחרי תאריך התשלום בפועל

 איתור ושליפת חשבוניות כפולות בתנועות זכאים חשבוניות כפולות
איתור ושליפת זכאים עם תנועות בטווח שעות מוגדר  תנועות לפי שעות

 על ידי המשתמש
תנועות לפי ת.ז או מספר 

 עוסק
איתור ושליפת תנועות לפי תעודת זהות או מספר 

 .עוסק. ניתן להזין מספר ערכים מופרדים בפסיק
איתור ושליפת תנועות שהוזנו בסוף שבוע לפי הגדרת  תנועות שהוזנו בסוף שבוע

 המשתמש
איתור ושליפת תנועות אשר סכומן הוא עיגול לפי  תנועות בערכים עגולים

ישלוף  1לדוגמה, בחירת רמת עיגול  -הגדרת המשתמש 
את כל התנועות ללא ערך עשרוני, ובחירת רמת עיגול 

 100-ישלוף את כל התנועות אשר מעוגלות ל 100
 הקרוב

 
  



 

 

  

 

 מלאי
 תיאור שם המקרו

גיול לפי תאריך קבלה וערך 
 מלאי סגירה

גיול רשומות הנתונים על פי תאריך הקבלה וערך מלאי 
 הסגירה

גיול לפי תאריך קבלה ומחיר 
 היחיד

גיול רשומות הנתונים על פי תאריך הקבלה ומחיר 
 היחידה

נתוני מלאי לפי תאריכי 
 קבלה

 איתור ושליפת רשומות מלאי לפי טווח תאריכי קבלה

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

איתור ושליפת רשומות מלאי אשר כמות המלאי בהן  כמות מלאי שלילית
 שלילית

איתור ושליפת רשומות מלאי אשר מחיר היחידה בהן  אפסימחיר יחידה שלילי או 
 הוא אפסי או שלילי

איתור ושליפת רשומות מלאי אשר ערך המלאי שלהן  פריטי מלאי לא מאוזנים
 אינו מאוזן עם כמות היחידות במלאי והמחיר ליחידה

חישוב יחס תחלופת המלאי במהלך התקופה. המאקרו  חישוב יחס תחלופת מלאי
אשר יכיל את  TURN_OVER_RATIO יצור שדה בשם

 .יחס תחלופת המלאי
חישוב יחס תחלופת פריטי 

 מלאי
חישוב יחס תחלופת פריטי המלאי במהלך התקופה. המאקרו 

אשר יכיל את  UNIT_TURN_OVER_RATIO יצור שדה בשם
 יחס תחלופת פריטי המלאי

 
 

 נכסים
 תיאור שם המקרו

איתור ושליפת נכסים קבועים אשר נוספו בטווח תאריכים  תוספות לנכסים קבועים
 מוגדר וערכם הכספי גדול מערך נקוב

 הנכססכימת ערכי הפחת של הנכסים הקבועים לפי קטגורית  סיכום פחת לפי קטגוריה
חישוב ערך הפחת של נכס לפי קו ישר. יש לבצע על קובץ נתונים  חישוב פחת לפי קו ישר

 .המכיל רק נכסים אשר שיטת הפחת שלהם היא קו ישר
חישוב פחת לפי אחוז קבוע 

 מהיתרה
חישוב פחת לפי אחוז קבוע מהיתרה של הנכס. יש לבצע על 

היא קובץ נתונים המכיל רק נכסים אשר שיטת הפחת שלהם 
 .אחוז קבוע מהיתרה

ערך פחת מצטבר גבוה 
 מעלות

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

 איתור ושליפת נכסים קבועים אשר מופיעים יותר מפעם אחת זיהוי נכסים כפולים

 
 
 
 
 


