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העברת שנה בתוכנת קוד בינה – חלק 1

פעולות הכנה לפני ביצוע העברה שנה:

1. יש להעביר כרטיסי חשבון למצב לא פעיל במידה ולא רוצים להעביר כרטיסים אלו לשנת היעד.

2. יש להעביר פריטים למצב לא פעיל במידה ולא רוצים להעביר פריטים אלו לשנת היעד. 

3. חשבונות לא פעילים בעלי יתרת הנח"ש יעברו לשנת היעד גם במידה וסומנו כלא פעילים.

4. לקוחות בעלי מודול מסופון סוכנים חייבים לבצע את השינוי בעמדת קוד בינה של המסופון בסוף יום העבודה 31.12



 יש לוודא שאנחנו נמצאים בשנת
 מס: 2017

2017

2017



 להיכנס לתפריט:
שרות > העברת שנה

2017



לוודא כי כל המשתמשים סגרו 
את תוכנת הקוד בינה לפני 

התחלת התהליך

2017



נא לבחור בתיבת סוג סימון את 
האפשרות הבאה:

"ה.שנה עד ה-31/12"

2017

 20172018



נא לשים לב לשנים
ולבחור מ- שנה נוכחית

אל השנה הבאה

 

  

לגבי העברת חשבונות ו/או 
אינדקס פריטים שאינם פעילים: 
כברירת מחדל הם מסומנים ב- 
"לא", כלומר הכרטיסים שסומנו 
כלא פעילים - לא עוברים לשנה 

הבאה.
אם מעוניינים, ניתן להעביר אותם 

ע"י שינוי ההגדרה ל"כן".

20172018

2017



לאישור ביצוע תהליך העברה 
שנה ולאחר וידוא השנים 

וההגדרות הרצויות,
נא ללחוץ על "הספר" לאישור

20172018

2017



לאשר

20172018

2017



מד התקדמות פעיל, 
נא להמתין עד לסיום.

20172018

2017



התהליך הסתיים

נשאר רק לאשר

2017



2018



מומלץ להכניס סיסמה לשנת 
המס 2017 וזה על מנת שלא 

יעבדו בטעות על החברה.

הגדרות>נתוני חברה

2017



להזין סיסמה רצויה 
ולאשר ב"ספר"

2017

2017



אפשר גם להזין הודעה 
קופצת בכניסה לחברה 

למניעת טעויות

לשים לב 
לשנה

2017



חייב לרשום @ 
ואז את ההודעה 

שרוצים.
ואז לאשר ב"ספר"

לשים לב 
לשנה

2017

2017



העברה שניה – רק בתאריך 15.01.2018

התהליך של העברה שנה - חלק 1,  מסתיים כאן

שים לב, קוד הכניסה (אם יש) עובר גם לשנה החדשה



תודה רבה, שיהיה שנה מוצלחת...
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