
   

 

 

 

 

 ממממ....רררר....מדרי� הפקת חשבוניות ושליחת� לממדרי� הפקת חשבוניות ושליחת� לממדרי� הפקת חשבוניות ושליחת� לממדרי� הפקת חשבוניות ושליחת� למ
 
האופציה היחידה עלמנת " (הזמנת תיקון פחחות וצבע "-נבחר ב  בפתיחת כרטיס חדש .1

 ):מ.ר.למ לשדר

 

 
 
 

 :המסך הבא ייפתח, "כרטיס חדש"-נבחר ב



 
 
חשוב לציין כי יש , נקיש את המספר שקיבלנו מחברת הביטוח" מספר תביעה"בשדה . א

חשבונית עם מספר ) 'לוכסנים וכו,ללא תוספות של פסיקים!!! (ספרות בלבדלהקיש 
 .תביעה שגוי לא תעבור

 
) א"רק במקרה של הסדר עם עיריית  ת! (אינו שדה חובה" מספר תיק שמאות"השדה .ב

 :יש להכניסו לפי הפורמט הבא, במידה ובחר תם להכ ניסו בכל זאת
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ו להקליד את כל שאר הפרטים ניכנס לסגירת חשבונית עלמנת להכניס לאחר שסיימנ .2
 :את החלקים והעבודות

 

 401דוגמת הפניקס  , ומספר מערכת 06דוגמת , שנה בשני תווים מספרו הסידורי של התיק



 
 

 עלמנת לבחור את F5נלחץ > " חיוב כרטיס עבודה וחשבונית"נבחר באופציה הראשונה 
 :החלון הבא ייפתח , ESCונבחר אותו בעזרת מקש >הכרטיס שהקמנו קודם לכן

 

 
 

 !העבודו תבמסך זה נמלא את כל החלקים ו
 
 :הדגשים לגבי הכנסת עבודות  .3

 
הנח ה כללית ת מנע את  ,בעת הקשת סעיף עבודה חשוב להקפיד על הנחה בכל שורה

ואילו סעיף הנחה לפי , ל"שדה הנחה כללית נמצא בראש המסך הנ! העברת החשבונית
 : דוגמא להכנסת הנ חה בשורה, שורה נמצא בתוך מסך עבודות

 



 
 
 : קים הדגשים לגבי הכנסת  חל .4

 
בנוסף  , גם כאן חובה להכניס ה נחה בכ ל שורה ולא ה נחה  כללית,  כמו בסעיף עבודה

לחל ק  ' יש לבחור מ) 'ת חליפי משומש וכו, מקורי( עלמנת לב חור את סוג החלק 
ובשביל לבחור מקורי יש לעזוב את , לחלק תחליפי' ת,  או אחרייצור מקומי,משומש

עלמנת להציג הנחה נכונ ה בחשבונית  וב מאוד סוג החלק חש). ברירת מחדל(השדה ריק 
 .מ ולכן חשוב לציינו.ר.הנשלחת ל מ

 

 
 

 :מ.ר.יצרן למ/בחירת קוד יבואן 
 

בנוסף לסוג החלק ולהנ חה יש לציין את קו ד  , מ כ ראוי.ר.בכדי שהחשבונית  תעבור למ
 " :קוד ספק"ולכן יש לבחור זאת מטבלת . יצרן הנכון/היבואן



 
 

את הספק המבוקש  נבחרF5 ונקיש " קוד ספק" ספק נעמוד על השדה עלמנת לבחור קוד
 .)כלמוטור מיצובישי = 7דוגמת קוד .(קוד הספק עתה יופיע בשדה.ESCואז 
 

 א"הדגשים לגבי עיריית ת
 

כפי שמוסבר " מספר תיק"א אין מספר תביעה לכן תמיד נרשום "בתיקים של עיריית ת
 .567א הוא "ת. של עשימו לב כי מספר המערכת' ,ב-1בסעיף 

 
 טים" חובה לרשום מק

 
קוד ) לפנות לאהרון רבי על מנת לקבלו(א "ת. ט יהיה לפי מחירון ע" המק-לגבי חלקים

כפי (א פועלים כרגיל"ת. לגבי חלק אשר לא שייך לע).א"ת. ע (191הספק יהיה קבוע 
ם  נוזלים למיניה-ט כגון"כל החלקים אשר אין להם מק, ) '4שהוסבר בסעיף 

 ". משומש"או " אחר"יש לרשום בסוג החלק ' קליפסים וכו,נורות,
 

ט על פי המחירון של "לכל עבודה ינתן מק,  כולן התבצעו בתוך מסך חלקים-לגבי עבודות
 .יש להוסיף תיאור בקצרה על כל עבודה, א "ת.ע

 יש לרשום אותן בגוף) א"ת.הנחה המסוכמת בין המוסך לע(במידה וישנה הנחה פנימית 
 .החשבונית לאחר ההנחה

 
נשלח את , כעת לאחר שסיימנו למלא את כל פרטי הכרטיס לרבות עבודות וחלקים. 5

עלמת שנוכל לתקנה לאחר שנקבל אישור על הגעתה , החשבונית כשחבונית זמנית
 .מהשמאי

 



 
 

תעלה חלון השואל אם ברצוננו להדפיס את "  חשבון זמני"לחיצה כפולה על כפתור 
לאחר שנענה בחיוב או בשלילה ייפתח חלון נוסף שישאל האם לשלוח , החשבונית

כאשר נענה בחיוב תעבור החשבונית לתיקייה זמנית שנמצאת על שולחן ? מ.ר.למ
הסבר על העברת ! מ.ר.משימו לב החשבונית עדיין לא נשלחה ל(.העבודה שלכם

 יש לזכור כי החשבונית עדיין לא ניסגרה ותוכלו לשנות כל ) '6החשבונית נמצא בסעיף 
 .דבר ודבר בה במידה והשמאי לא יאשר את החשבונית

הפעם בדרך מעט , רק לאחר אישור השמאי תסגרו את החשבונית ותשלחו אותה שוב
 :שונה

 

 
 

כפתור " (העברת הוראות תיקון"ומשם ל) רה למעלהנמצא בשו" (עיבודים"ניכנס לתפריט 
 :החלון הבא ייפתח, " המשך"נלחץ על כפתור , )כפתור עשירי" (מ.ר.מ"-ומשם ל) רביעי

 



 
 

יש להגדיר את , " בצע העברה"ואז )  לאישורESC ( את הכרטיסF5ניבחר בעזרת 
א מגדרת יש במידה והספרייה ל) מ.ר.י טכנאי מ"מוגדר ע(מחיצת השידור קודם לכן 

 .מ.ר.ליצור קשר עם מ
 

 :נקבל את ההודעה הבאה" בצע העברה"צנו על כפתור חלאחר של
 

 
 
גם במק רה של חשבונית זמ נית וגם במק רה של  (מ .ר.העברת החשבוני ת למ .6

 ):חשבונית סגורה הנוהל  הוא זהה
       וניכנס לתיקייה) desktop(מ נצא לשולחן העבודה.ר.לאחר ששלחנו את החשבונית  למ 

במידה והוא ישנו ניכנס  . supנוודא שישנו קובץ עם סיומת " חשבוניות יוצאות"בשם 
אם . (מ.ר.והחשבונית תועבר למ" התחל"ונלחץ " מ.ר.תקשורת למ"לקובץ ההפעלה 
 ). כי הקובץ נעלםהנרא" חשבוניות יוצאות"נחזור לתיקיית 



יש ( החשבונית הסגורה עכשיו נשאר רק להתקשר לשמאי עלמנת לוודא שהגיעה אליו
חשבוניות   "הקובץ אינו נוכח ב תיקיית , במידה וישנ ה תקלה  מסויימת). להמתין שעה

יש ליצור קשר עם מחלקת התמיכה של , מ.ר.או כל בעיה אחרת בתקשות למ" יוצאות
 :מ.ר.מ
 

 . 326,327,328,329,319 שלוחות 09-7488666 -בטלפון
 
 :טיפול בתקלות. 7
 

 נהפי ההדגשים של מדריך זה ולא הכנסתם מספר תביעה תתקבלבמידה ולא פעלתם ל
 : הבאהות השגיאה הבאותהודע

  
 

תתקבל ההודעה , בחלקים או בעבודות, במידה והכנסתם הנחה כללי ולא בכל שורה
 :הבאה
 



 
 

נכניס את מספר התביעה , בשביל לתקן את הטעויות הללו נחזור למסך סגירת חשבונית
 .ליותונמחק את ההנחות הכל

במידה ומספר התביעה נשלח אך נמצא שגוי ולכן החשבונית לא הגיעה ליעדה וכעת יש 
 . עלמנת לטפל בבעיה03-9619611יש צורך ליצור קשר עם תמיכה מוסכית אייל . לתקנו
 :הערה

,  מ בעלי מולטיקט ושמאית יוכלו לבדוק בעצמם אם ניכנסה החשבונית לתיק.ר.לקוחות מ
 .מ.ר. לכרטיס העבודה חלקים ישירות ממערכ ת המולטיפ רייס של מכמו כן יוכלו להכניס

להסבר איך להתחבר ולקבל את מערכת השמאית יש לפנות למערכת התמיכה של (
 .)מ.ר.מ


