


 תמחור ודיווח•

 שאילתות - 

 חשבוניות -    

 מחירונים - 

 יחודיותדוחות ושאילתות  - 

 

 כפתורים/חישוב מרחקים/תנועה נוספת בסדרן•

 

 הפעלת תמיכה מרחוק/פתיחת קריאות/גיבוי •



 

 פיתוחים חדשים•

 אפליקציה לנהגים–

 דלפק לקוח–

 הבטחוןממשק עם מש –

 דוחות הביתה–



 שאילתות

 קיים בכל אחד מכרטסות התוכנה 1.

.2CTR+ (סיכום למופעים)צהוב  –לחצן שמאלי 

.3ALT+ העברה ל )אדום  –לחצן שמאלי– 
EXCEL) 

 סימון עמודה בירוק –חיתוך 4.

 שונה, ..גדול מ, שווה,דומה -חיתוך5.

 ביטול חיתוכים -הוספת חיתוכים6.

 יורד  -בסדר עולה –מיונים 7.
 



המשך -שאילתות  

 חיתוך כברירת מחדל/שמירת מיון1.

חיתוכים שמורים בלחיצת  /גישה למיונים2.
 כפתור

הגדרת רוחב  , לחצן ימני -הזזת עמודות3.
 עמודה

 הגדרת חריגים4.

שינוי צבע וגופן כותרות ושורות  . 56.
 השאילתא  

סיכומי ביניים  -הדפסה עם סיכומים. 67.
 למיונים





 מ"זיכוי לקוח ותנועות ללא מע, נהג-חיוב לקוח•

 זיכוי נהג מגיע מחיוב לקוח•



 חיתוך כברירת מחדל/שמירת מיון1.

 חיתוכים שמורים בלחיצת כפתור/גישה למיונים2.

 הגדרת רוחב עמודה, לחצן ימני -הזזת עמודות3.

 הגדרת חריגים4.

 שינוי צבע וגופן כותרות ושורות השאילתא  . 6

 סיכומי ביניים למיונים-הדפסה עם סיכומים. 7

 



 חשבוניות לקוח

,  ן סיכום-ח, ן לקוח-ח -חשבוניות חיוב לקוח מתנועות•
 ן סיכום למרכז-ח,ן דולרי-ח



 פירוט התנועות לפי חתכים קיימים   -חשבוניות ללקוח1.
 בהפקת החן וברמת הלקוח

הפקת חשבונית בסכום אחד בדף   –חשבונית סיכום . 2

 אחד
הפקת חשבונית באופן מרוכז   -חשבונית מרוכז. 3

 מדרישות  
 (פרופורמה)
שדות /פירוט התנועות לפי שדה -חשבונית למרכז . 4

 מרכזים
 ברמת הלקוח 

ח ללקוח  "חשבונית במט –יורו /חשבונית בדולר . 5

 ח"המוגדר במט



 חשבוניות פרופורמה

,  ן פרופורמה רגיל-ח -פרופורמה, חשבוניות חיוב לקוח•
 (חן לחיוב לקוח)ן מרוכז -ח, ן פרופורמה מרוכז-ח



 נהג המפרטות/חשבוניות מקדימות מתנועות ללקוח
 לתקופה  /מרכזות נסיעות לחודש /

 שדות /לפי מסלול ותמחור מסלול בהתאם לשדה
 .מרכזים בלקוח

  Xיש אפשרות במסגרת חשבוניות אלו להפיק דוח 

 .ללקוח נהג
 .כ מדרישות"חן מרוכז הינה חן המופקת בד

 



 חשבוניות זיכוי ללקוח

, שיקליזיכויים ללקוח -חשבוניות זיכוי לקוח מתנועות•
 זיכויים ללקוח דולארי

 



 נהג ללא תנועות/חשבוניות ללקוח 

ן  -ח, ן זיכוי-ח, ן מס קבלה-ח –חשבוניות חיוב לקוח •
 (ן מס-ן פרופורמה לח-ח) עיסקהן -ח, מס



 ישנו מגוון של חשבוניות שניתן להפיק 
זיכוי של לקוח או  /לצורך חיוב , שלא מתנועות

 נהג
 ן מס-ח
 ן זיכוי-ח
 קבלה+חשבונית –ן מס קבלה -ח

 עיסקהן -ח
 ן מכירת רכב-ח

 
 



 חשבוניות לנהג

 זיכויים לנהג  ,(חיוב נהגים)נהגים  –חשבוניות מתנועות•



,  (Xדוח , ריכוזים-זיכויים לנהג(נהג, ריכוזי לקוח -דוחות •
 (ריכוזים לרכב, פירוט זיכויים –זיכויים לרכב )רכב 



-ן-ביטול ח-הפקה-בכל חשבונית מתנועות יש פירוט•
 ביטול חשבונית/העתק חשבונית



 אפשרות להפקת טיוטת חשבונית לפני הפקה  –פירוט 

 שינויים ובדיקות/לצורך תיקונים 
 לאחר הפקה לא ניתן לשנות. הפקת החשבונית –הפקה 

 .נתונים בתנועות 
 לאחר ביטול נפתחות. חשבונית ביטול –ביטול 

 .התנועות שרוכזו בחן לתיקונים 
 הדפסת העתק חשבונית וחשבונית ביטול –העתק 

 
 



 חיתוכים

 אפשרויות הדפסה
 טווח תאריכי הזמנות

ן-תאריך הדפסת ח  

 קיבוע נתונים

חודש ושנת יחוס  
 של הזמנות

להשתמש כאשר לא   -איפוס נתוני חיתוך
לא נמצאו נתונים –טיוטה /ן-מופקת ח  



אפשרות לריכוז לפי מרכז ללקוח סידור  
 תאריכים

הגדרות עיצוב חשבונית ושדות בכותרת  
כתובת,שם לקוח, קוד לקוח: החן כגון  

אפשרות בחירה נוספת של תנועות  
 ממסכי החיתוך



הצגת התנועות שנכללו  
מעמן כולל -בח  

רווח כפול בשורות  
ן-הח  

מיון ללא שדה  
 מרכז

אפשרויות שונות  
 של הערות

מגוון רחב של טפסים לצרכים  
ברירת מחדל  , שונים של לקוחות

 0טופס 

 הכפלת מחיר נבחר במכפיל קבוע לחן



ן ללקוח מזמין  -הפקת ח
 ולא משלם

לקוח   קבו/הדפסת ריכוז ללקוח
ן-החלאחר הפקת   

מעמחשבוניות ללקוח ללא   

 סוגי תנועות

 סוגי סכומים בתנועות

כ  "ן לפי מחיר בד-הפקת ח
מחיר א מחיר ללקוח ומחיר ב  

 מחיר לנהג

ן-החאפשרויות עיגול סכום   



  –אין אפשרויות הדפסה למעט מדפסת ו  –ן -הפקה ח
PDF   יש אפשרות להכניס כרטיס הכנסות ופרטים 

 שונים מברירת המחדל להנהח
 ן לפי שדות-החמיון  -ן מרוכז -ח
 אפשרות לעבור ליורו –ן במטח -ח

 אפשרות  , ן לפי שדות-החמיון  –חיוב נהגים -זיכוי

 /כולל תנועות חיוב, הכנסת  מס במקור ועמלות לנהג
 זיכוי בהתאמה

 



ן-עריכת תנועות שלא הופקו בגינן ח 
 
עריכת מירב השדות בתנועה 

 
  חיבור בין הגדרות המערכת לעריכת

 –התנועה  ב 
              תעודה-כפילות אסמכתא 
               חיפושים פעילים 
 
         ממסך הבחירה למסך ההפקה עם 

 תצוגה מקדימה של התנועות      
 



 
 
עבודה במסך אחד המכיל את התנועות 

לפי החיתוכים שנקבעו ללא מעבר במסך  
 מתנועה לתנועה

 
 התנועות שנבחרו הן התנועות שיופקו

 בחשבונית
 

 
 
 





חיפוש בשדה  
 F2– 

 הכל סמן 





מחירון פשוט 
 
מחירון מתקדם 

 
  העתקת מחירון 

 
מחיקת שורה במחירון 

 
 מחירון לנהג 

 
עדכון מחירים בתנועות 





     

 











 













 תנועה נוספת      =תנועה נוספת בסדרן 
 באיתם    

 
 פיתוח אפשרויות מגוונות 
 
     הצגת תנועות נוספות 
       רכב ונהג זהים בתנועה הנוספת 
    דיווח ביצוע לכל התנועות 

 
    



אפשרויות   תמחור מגוונות 
 
    ב בכל התנועות+תמחור א 
     ב בתנועה ראשונה ובכל     + תמחור א

 'שאר התנועות ב
    ב בתנועה ראשונה בלבד+תמחור א 

 
דפדוף בין התנועות במסכי הסדרן 

 
העברה לאיתם של כל התנועות 

 
 
    





 
העברה לאקסל 
 
העברת מחיר וכמות מסדרן לאיתם 

 
תמחור מלא בסדרן לפי שדות במחירון 

 
 מחיקת הזמנות כפולות 

 
שינוי רוחב עמודות ושמירה 

 
שכפול הזמנה ליום 
 





 
תקשורת בלתי אמצעית עם הנהג 

 
התראה קולית על משימה חדשה 
הודעה על משימה חדשה 
 
הצגה מקוצרת ומפורטת של משימה 

 
כתיבה/שדות לקריאה 

 
 סטטוסכפתורי 

 
  מסמכים מצורפים וחתימת לקוח 

 
 



התראה  
 קולית

:כאשר הנהג  
בתוך  

 האפליקציה
מחוץ  

 לאפליקציה
אפליקציה 

  כבויה



 
 

 
 
 

 
 

יש אפשרות  
לשלוח הודעה  

לכל הנהגים  
מהסדרן  

באמצעות  
 האפליקציה

הנהג מקבל  
מידע על  

משימה חדשה  
  ברענון

 לאחר התראה 
 קולית

בכניסה  
 לאפליקציה



 
 

 
 
 

 
 

ניתן 
להוריד /להוסיף

שדות לפי  
 בחירה

צביעת משימות 
 שטרם טופלו



 
 

 
 
 

 
 

ניתן 
להוריד /להוסיף

שדות לפי  
 בחירה

כפתורי  
 סטטוס

שדה רחב 
 לכתיבה



מס כפתורי  
 סטטוס

דיווח אחרון  
בפירוט  
ותקציר 

 המשימה



מס שדות לצילום 
 וחתימה

 עריכת תמונה
 הצגה בפירוט המשימה



טיפול של הנהג במשימה סטטוס 
שינוי שעת התחלה וסיום של משימה 
עדכון שדות לפי בחירת הלקוח- 

 משקל       
 תעודה       
 אסמכתא       

 'וכו                       
דיווח ביצוע 
        שליחת הודעת מייל ללקוח בסיום 
 משימה   
 

 
 
 



 
 

 
 





 בהזמנותיהם לצפיההגדרת לקוחות של הארגון •

 כל הלקוחות/מס לקוחות/הגדרת פרופיל לקוח •

 בחירת לוגו•

 שינוי שם עמודה•

 שינוי סדר עמודה•

 

 חיתוך לפי שדות הפרופיל•

 מיון•

 העברה לאקסל/הדפסה•

 



 הכנסת הזמנות באתר•

 

 באישור ההזמנה ובביצועה צפיה•

 

 במסמכים מצורפים והדפסתם צפיה•

 

 








