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 ,לקהל לקוחותינו שלום

נדארית בפעם פתיחת שנה קל. לפתיחת שנה אשר ישמש גם בשנים הבאות hnyבשנה שעברה הותקן במחשבכם קובץ 

 לצורך הפעלה ראשונית הראשונה דורשת סיסמה המצויה בידינו

 hny.exe – הקובץ להפעלת עצמאיות הפעלה הוראות הלןל

פתיחת  –קובץ תפריט תחת   - ניתן להפעיל את התוכנה מתוכנת איתם ומעלה 8888סדרן /8888לבעלי גירסת איתם 

 פתיחת שנה חדשה –תחת תפריט הפעלה  –שנה חדשה או מתוכנת סדרן 

 8882הופעל פעם אחת לשנת רק אם הקובץ  התכנית /יש באפשרותכם להפעיל עצמאית את הקובץ !!!שימו לב 

 (קביעת אינדקס/פתיחת לוח שנה)

 נפתח חלון  התכנית/בהפעלת הקובץ

 

 .באמצעות כפתור התחבר ולאשרשם המשתמש וסיסמה ,  הנתונים בסיס שם את לבחור יש

 נפתח מסך

 

 .וללחוץ על מקש התחל, 8882יש לכתוב , בשדה מספור לשנת 
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על מנת שתתבצע התקנה ראשונית של , עליכם לפנות למוקד השירות , סיסמא לא תקינה –במידה ומופיעה הודעה 

 .התוכנית

 :נפתח המסך הבא, כאשר הכל תקין 

 

 

 אין הבאה המס בשנת .מהמערכת שמופקים המסמכים של האחרונים המספרים 8885 בעמודת מופיעים שנפתח במסך

 8885 בשנת החשבוניות מספור אם. א.ז) .הבא העגול למספר להתקדם מומלץ ואף השנים בין רצף על לשמור חובה

 חשבוניות עוד להפיק צורך יהיה אם, וכך 82888ב המספור את 8882 בשנת להתחיל כדאי 85588 ב אלדוגמ מסתיים

 (.8882 בשנת החדשות לחשבוניות חופף מספור יקבלו לא הם,  8882 שנת פתיחת שבוצעה לאחר 8885 בשנת

 להתחיל כדי לדוגמא) 8 פחות מסמך סוג לכל הרצויים המספרים את לרשום יש 8882 לשנת המספור את לקבוע כדי

 (.999 לרשום יש 8888 מ קבלות מספור

 .ידניות זיכוי ולחשבוניות ידניות מס לחשבוניות שונה מספרי רצף לבחור הקפידו נא

 הוראות ולרצף הקבלות לרצף מספר אותו את מלתת להימנע יש, איתם מערכת דרך תשלומים שמפעיל למי

 .התשלום

 f11חן זיכוי ראשונה היא באמצעות מקש , הוראת תשלום,חן מס,כניסה לקבלה
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 .העבר מספרי םע מחפיפה להימנע וכן רחוקות בסדרות המסמכים סוגי בין להפריד מומלץ

 .לשנות יהיה ניתן לא המספרים קביעת לאחר. בלבד אחת פעם החדשה המס לשנת הרצוי המספור את להגדיר ניתן

  להקיש יש המספרים הקשת לאחר

 :הודעה תתקבל בסיום "עדכן" על

 ".בהצלחה עודכן"

 .ואז חוזרים למסך הראשי, יש להקיש על כפתור יציאה

 .יש להקיש על כפתור יציאה בשנית על מנת לצאת מהתוכנית

 .4102 שנת במערך לעבודה מוכנה המערכת

לעדכן ולשוב ולהכנס על מנת להגדיר אינדקס , מסוגי החשבוניות לשנה החדשהיש אפשרות להגדיר אינדקס לחלק 

 .לסוגי החשבוניות שטרם הוגדרו

בפתיחת . בנפרד חברה כל עבור חשבוניות שנה פתיחת את לבצע יש, חברות מספר עבור איתם את למפעילים: הערה

 . יש אפשרות לבחור כל בסיס נתונים בנפרד, התוכנית

 לאחר רק התכנית את להפעיל  תוכלנה,  1024 לשנת וכדו חשבוניות של מספרי רצף ליצור  המעונינות חברות

, זהה 1024 –ו  1023באפשרות זו מספור המסמכים לשנת  .1023 לשנת קבלות, החשבוניות כל את להפיק שסיימו

ן לקוח -זה יהיה המספר איתו אתחיל מספור ח, 1023בשנת  10333אם סימתי חשבונית לקוח במספר : לדוגמא

 .1024לשנת 

  נוסף כפתור המשך ברצף המאפשר שמירה על רצף מיספור המסמכים השונים! שימו לב 

 ,בברכה

 ענת שרי

 מערכות איתם 

 ערדום שירותי תקשוב

 


