הפקת חשבונית מס ללקוח
על מנת להפיק חשבונית מס ללקוח ,יש להיכנס לכרטיס הלקוח שעבורו נדרש להפיק את חשבונית
המס← לשונית מסמכי הנה"ח← חשבונית מס.

יפתח המסך הבא:

פרוט הכפתורים:
הוסף מוצרים מהזמנות -לחיצה על כפתור זה תפתח את המוצרים מתוך כל הזמנות הלקוח שלא
משויכים לשום תעודת משלוח או חשבונית כלשהי.
הוסף מוצרים מקטלוג -בחירת המוצרים מתוך הקטלוג המצולם.
הוסף מוצרים מהבנק -בחירת מוצרים מבנק המוצרים.
הוסף רשומה -ניתן להוסיף רשומה לתשלום שלא על בסיס מוצר קיים.
על מנת להפיק את חשבונית המס יש ללחוץ על כפתור "הפק מקור" .ברגע שחשבונית המס תופק
סטאטוס החשבונית יהיה "לתשלום" .כל המוצרים אשר נמשכו לחשבונית מתוך הזמנת לקוח יועברו
לסטטוס "סופק".
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פרוט השדות:
כללי:
לקוח -שם הלקוח ומספר הלקוח במערכת.
עוסק מורשה/ת.ז/ח.פ -ח.פ או ת.ז של הלקוח.
תאריך הפקה -תאריך הפקת חשבונית המס .ברירת המחדל היא התאריך בו הופקה התעודה.
תאריך פרעון -תאריך הפרעון של החשבונית.
סך המוצרים -סך עלות המוצרים.
עיגול -עיגול עלות המוצרים.
סה"כ לפני מע"מ -המחיר לפני מע"מ לאחר העיגול.
מע"מ ) -(18%עלות המע"מ ,לפני  18%מע"מ.
סה"כ כולל מע"מ -סה"כ עלות כולל מע"מ.
שם לקוח -שם הלקוח עבורו מופקת חשבונית המס.
כתובת,עיר /ישוב -כתובות של הלקוח ,נשלפת ע"פ לשונית פרטים כללים של הלקוח.
שם איש קשר ,נייד איש קשר ,טלפון איש קשר -שם איש הקשר והנייח/נייד שלו.
תנועת יומן -תנועת היומן שנוצרה בעקבות הפקת מסמך חשבונאי.
הצג יתרת חוב -במידה ויסומן ב"וי" תוצג על גבי החשבונית יתרת החוב הכוללת של הלקוח.

כתובת ופרטים למשלוח:
רחוב ומספר בית ,עיר/ישוב -פרטים על כתובת אתר האספקה.
מידע נוסף -ניתן להכניס מידע נוסף במלל חופשי.
תאריך אספקה -תאריך אספקת הסחורה .ברירת המחדל היא התאריך שבו הופקה התעודה.
שעת הובלה -השעה בה תואמה האספקה.
שם נהג -שם הנהג המוביל את המשלוח.
מספר רכב -מספר הרכב של הנהג המוביל.
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פרוט טבלת המוצרים:

שם המוצר -שם המוצר
תיאור -ניתן לרשום תיאור/הערות עבור המוצר במלל חופשי.
מספר קטלוגי -מק"ט המוצר )במידה שהמוצר נשלף מבנק המוצרים(.
מספר אדריכלי -המספר האדריכלי של המוצר )מגיע מתוך ההזמנה במידה ויש תוכניות אדריכל(.
מספר הזמנה -במידה שהמוצר נשלף מתוך הזמנה תרשם מספר ההזמנה של המוצר.
מחיר לפני מע"מ -מחיר לפני מע"מ ליחידת מוצר אחת.
מחיר כולל מע"מ -מחיר כולל מע"מ ליחידת מוצר אחת.
כמות -כמות של המוצר.
הנחת מוצר -הנחה עבור המוצר .מגיע מתוך ההזמנה .ניתן לשינוי בחשבונית.
סה"כ מחיר לפני הנחה -מחיר לפני מע"מ של המוצר לפני הנחה )אם קיימת( בהתאם לכמות.
סה"כ אחרי הנחת מוצר -מחיר אחרי מע"מ של המוצר אחרי הנחה )אם קיימת( בהתאם לכמות.
הנחת הזמנה -הנחה עבור כלל ההזמנה .מגיע מתוך ההזמנה .לא ניתן לשינוי בחשבונית.
סה"כ אחרי הנחת הזמנה -סה"כ מחיר לפני מע"מ לאחר כלל ההנחות.
סה"כ כולל מע"מ -סה"כ מחיר כולל מע"מ לאחר כלל ההנחות.
כרטיס הכנסות -כרטיס הכנסות אליו תכנס ההכנסה של מוצר זה.
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