


.  עסקים המנהלים מלאי צריכים בסוף שנה לבצע ספירת מלאי ולעדכן את יתרת המלאי במחשב•

,  טרם ביצוע ספירת מלאי מומלץ להפיק דוח יתרות ולבדוק שלא קיימים פריטים שיתרתם אינה מתאימה•

.פריטים ביתרה שלילית, לדוגמה

.ניתן להפיק בחשבשבת דוח לספירת מלאי לנוחות העובדים שסופרים את המלאי בפועל•

ניתן להפיק את הדוח לאקסל ולאחר רישום הספירות הידניות להזרים את כל הנתונים לחשבשבת באמצעות  •

.ממשק

.מפיקים מסמך עדכון בעקבות ספירה, לאחר שמסיימים לרשום את כל הספירות שהתבצעו•

.התוכנה יודעת לאחד ספירות שונות לאותו פריט לשורת יתרה אחת במסמך עדכון בעקבות ספירה•

.ניתן לבטל את מסמך העדכון בעקבות ספירה ולתקן את הספירה בקלות? שגיתם•

:נא הקליקו על הקישור הבא, להצגת מסמך מפורט בנושא ספירת מלאי•
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דוח יתרות פריטים מציג את יתרת המלאי לכל פריט בחתך שנבחר

סוכן  / ניתן להגביל את הדוח למחסן 

:ניתן לבחור להציג בדוח

כל הפריטים•

יתרת שונה מאפס  •

יתרה חיובית•

יתרה שלילית•

יתרת אפס•

יתרות פריטים< דוחות מלאי < דוחות : תפריט



?להימנע בשגרה מיתרה שלילית במלאימעונינים

.הדרך הפשוטה לעשות זאת היא להגדיר התראות על יתרת מלאי שלילית לחתך פריטים

התראות< הגדרות מלאי < הגדרות חברה < הגדרות : תפריט



.ניתן להפיק דוח לספירת מלאי ולרשום לצד כל פריט את הכמות שנספרה, טרם ביצוע ספירת המלאי בפועל•

.ח"ניתן לבחור האם להדפיס את טור הכמות בדו•

ניתן להפיק את הדוח לאקסל או •

לקובץ חיצוני בפורמט אחר

.ולבצע את הספירה באופן דיגיטלי

ניתן לקלוט את תוצאות הספירה  •

.לחשבשבת באמצעות ממשק

דוח לספירת מלאי< דוחות מלאי < דוחות : תפריט



?מהיתרה הממוחשבתגדולהמלאי בפועל •
.  נרשמו כהלכה( חשבוניות רכש וזיכוי רכש, החזרות רכש, תעודות משלוח רכש)מומלץ לבדוק האם כל מסמכי הרכש 

חובה  , שמטרתו תיקון יתרת מלאי מבלי שנמצא לכך מסמך תיעוד רלוונטי, בכל שינוי ביתרת המלאי הממוחשבת•

.להתייעץ עם רואה החשבון שלכם

ואם ההפרש בין הספירה בפועל לבין היתרה בדוח יתרות  , (כאמור לעיל)אם לא נמצאו טעויות בקליטת מסמכי רכש •

.  עדכון בעקבות ספירהניתן להשתמש במסמך , מיתרת הפריטקטןאו אם המלאי בפועל , הוא קטן

מומלץ להשתמש במסמך  , בצורה משמעותית מיתרת הפריט ולא אותרו מסמכי רכש חסריםגדולאם המלאי בפועל •

.בשדה מחיר יש לרשום את המחיר לפי דוח חישוב ערך מלאי.יתרת פתיחה



ספירת מלאי< מלאי < מסמכים : תפריט

.מעדכנים את תוצאות הספירה בחשבשבתספירת מלאי באמצעות המסמך •

ניתן להקליד את תוצאות•

ספירת המלאי בכמה  

.מסמכים של ספירת מלאי

פריט מסוים יכול להופיע  •

,  במספר ספירות מלאי

במקרה כזה  

תאחד את הספירות  התוכנה

.בעת עדכון היתרה בפועל



.באמצעות מסמך זה מעדכנים את תוצאות ספירת המלאי במחשב•

כאשר קיימות מספר ספירות  •

ניתן להפיק אותן ברצף, לסגירה

(  בדומה לחן ריכוז)

.עבור כל המסמכים שנספרו

תאריך ספירה אחרונה מתעדכן  •

.ברשומת הפריט

עדכון בעקבות ספירה< מלאי < מסמכים : תפריט



.ניתן לבטל מסמך של עדכון בעקבות ספירה שהופק•

.  ביטול המסמך גורר פתיחת מסמכי ספירת מלאי עליהם התבסס מסמך העדכון•

לאחר הביטול ניתן לשוב  •

ולהפיק שוב מסמך  

.עדכון בעקבות ספירה

ביטול עדכון בעקבות ספירה< נוספות.פ< עדכון בעקבות ספירה< מלאי < מסמכים : תפריט



:ניתן להפיק בחשבשבת דוח לחישוב ערך מלאי בשיטות הבאות

•

ממוצע נע•

ניתן לעדכן את תוצאת החישוב  •

של מחיר ערך המלאי ליחידה

בכרטיס הפריט ולהשתמש בו  

,  לטובת ספירת מלאי

.חישוב רווחיות ועוד

דוח לחישוב ערך מלאי< דוחות מלאי < דוחות : תפריט



עבור המקרים בהם יתרת המלאי  , שגיאת המלאי הממוצעת% דוח שגיאת מלאי ממוצעת לפריט מחשב ומציג את •

.המופיעה במערכת המחשוב שונה מיתרת המלאי בפועל

. כך שפריטים בהם היו טעויות מלאי משמעותיות מוצגים ראשונים, שגיאת המלאי% הדוח ממוין על פי •

שגיאת מלאי ממוצעת לפריט< כלים מתקדמים : תפריט



.  לכל פריט, בממוצע, דוח זה מחשב ומציג את יתרת המלאי היומית•

.  דוח זה הוא דוח מעדכן שאת תוצאתו ניתן לשתול באחד הסכומים הנוספים של כרטיס הפריט•

. בהמשך נתון זה יכול לשמש למטרת חישובים נוספים

"  מתגלגל"או חישוב מספר הפעמים שבהם המלאי , חישוב עלות האחסנה של הפריט בתקופה נתונה: לדוגמה

(.כלומר כמה פעמים בשנה המלאי נמכר)

יתרת מלאי יומית ממוצעת< דוחות מלאי < דוחות : תפריט




