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 .mobileוהן בגרסת  optDeskגרסת הן ב Web-Hמסמך שיפורים זה כולל שיפורים בגרסת 

 הנ"ל.למעבר נוח להצגת השיפורים, ניתן להקליק על כותרת המוצר 

 

 optDeskשיפורים בגרסת  •

 חשבונית ריכוז

 .חשבונית ריכוזחדש: התווסף סוג מסמך לתפריט מסמכים 

חשבונית ריכוז מאפשרת הפקת חשבונית מס באופן מרוכז לקבוצת לקוחות כנגד מסמכי בסיס מסוג: 

 תעודת משלוח, הזמנה, הצעת מחיר או חשבונית עסקה.

 זה ניתן למצוא בדף המידע הבא:הסבר מלא והנחיות לשימוש במסמך 

https://home.wizcloud.co.il/help/summinvoice/ 

 מסמכי שיווק ורכש < מסמכים מרכזים < חשבונית ריכוז תפריט:

 

 מנה בקובץ הקבועבהצגת משתמש 

, להצגת שם משתמשיתן להוסיף לגיליון הדינמי את השדה: בדפדוף במנות שנקלטו לקובץ הקבוע, נ

 המשתמש שיצר את התנועה.

 

 

 הנהלת חשבונות < פקודות יומן < צפיה במנות במאגר קבוע <  תפריט:

 קליק ימניבחירת מנה < מציבים את הסמן על הכותרת של אחד הטורים < 

 

  

https://home.wizcloud.co.il/help/summinvoice/
https://home.wizcloud.co.il/help/summinvoice/
https://home.wizcloud.co.il/help/summinvoice/
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 חסוייםחשבונות 

לא יוכלו לצפות בנתונים הכספיים של משתמשים מסוימים ניתן להגדיר חשבונות חסויים, כך ש
, לדוגמה: כרטיסי החשבון של בעלי המניות, כרטיסי ההכנסות חשבונות אלו ובדוחות אחרים

 . והעודפים ועוד
 

 באופן הבא:הגדרת חשבון חסוי מתבצעת 

 יש להגדיר לכל כרטיס חשבון חסוי חתך מתאים.  .1

עזרה של כרטיס חשבון בקישור הבא: הסבר על החתך ניתן למצוא בקובץ ה

https://home.wizcloud.co.il/help/Accounts/#generaldata 

 

חתך , מגדירים בצד שמאל של המסך את נתוני החברהנתונים כללים < בתפריט  .2

. החשבונות החסויים

 
 

, בסעיף הרשאות כלליות בוחרים האם נתונים כלליים < משתמשים והרשאותיט בתפר .3

אינו מסומן אזי  חשבונות חסוייםלמשתמש יהיו הרשאות לחשבונות חסויים. כאשר הסעיף 

 למשתמש אין הרשאות לצפות בנתוני חשבון זה.

 
 

 נתונים כללים < נתוני החברה תפריט להגדרת חתך חשבונות חסויים:

 < הרשאות כלליות נתונים כלליים < משתמשים והרשאות גישה למשתמש:תפריט 

 

https://home.wizcloud.co.il/help/Accounts/#generaldata
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 לוח מחוונים משתמשים מוגבלים בהפקת דוחות

דוחות אלו הם דוחות ניתן לקבוע אלו דוחות יוצגו עבור משתמשים מסוימים בלוח המחוונים. 

קליק הסבר כיצד מגדירים דוחות ב .דוחות בקליקנכללו בהגדרת שנבנו במחולל הדוחות ו

וא בקישור הבא: צניתן למוהגדרת קבוצת דוחות 

https://home.wizcloud.co.il/help/Rightclickreports/ 

נתונים כלליים < משתמשים בתפריט  ,לאחר הגדרת קבוצות הדוחות, יש להתאים לכל משתמש

בעת הצגת לוח מחוונים  את קבוצת הדוחות הרלוונטית עבורו., גישה לדוחותוהרשאות < 

 המשתמש יוכל לצפות רק בדוחות מתוך הקבוצה שהוגדרה עבורו.

 

 
 

 הגדרת דוחות בקליק<  דוחות :קבוצת דוחותתפריט להגדרת 

 גישה לדוחותנתונים כלליים < משתמשים והרשאות <  משתמש:להגדרת דוחות לתפריט 

 

 

 לקבלת אשראי וקבלת תרומה APIממשק 

 WEB, ממשק תכנות יישומים, המאפשר חיבור פשוט אל מסד הנתונים של חשבשבת APIלממשק 

 התווספו האפשרויות:

 קליטת ממשק קבלות אשראי

 קליטת ממשק קבלות תרומה

 מפורט בנושא זה, המיועד לבתי תוכנה, ניתן למצוא בקישור הבא:הסבר 

https://docs.wizcloud.co.il/ 

 

  

https://home.wizcloud.co.il/help/Rightclickreports/
https://home.wizcloud.co.il/help/Rightclickreports/
https://home.wizcloud.co.il/help/Rightclickreports/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.wizcloud.co.il%2F&data=05%7C01%7Cavivit%40H-erp.co.il%7C7398c443aa3d43a4b36f08da42194ebb%7C42950eee418f44d39b45af0fed77efe1%7C1%7C0%7C637894973703674951%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6EvgVbYS%2F9t0LOcDcrdub5vUWIF12hzp3E71dD%2FdoBM%3D&reserved=0
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 mobileשיפורים בגרסת  •

 

 עיצוב חדש ונוח

עיצוב חדש של המסך הראשי, הכולל מעתה סרגל עליון עם גישה נוחה ומהירה להפקת במהדורה זו 

 מסמכים.

 

 

 

 בראש המסך מופיעים פרטי המשתמש הנוכחי ושם החברה.

המסמכים הבאים: מתחת לפרטים אלו מופיעים כפתורי קיצור למסמכים, באמצעותם ניתן להפיק את 

 חשבונית מס/קבלה, חשבונית מס, קבלה, הזמנה והצעת מחיר.

 

 

 שינוי סדר כפתורים

 

 וכפתור החזרה בצד שמאל. ןבכל המסכים מופיע מעתה כפתור האישור בצד ימי
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 הוספת פריט במסמך

 .שורת הפריטלאחר רישום מפתח הלקוח עבורו מפיקים את המסמך, תופיע תחת פרטי הלקוח 

 

 
 

 

 התוצאות הרלוונטיות לבחירתכם:  ויופיעהפריט הקלדת מפתח תחילת עם 

 

 

בהוספת פריט רושמים תחילה את הכמות ולאחר מכן נשלף המחיר. אם לא קיים מחיר ניתן כמובן 

 להזין אותו כעת.
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 הוספת הפריט מתבצעת מהחלק העליון של המסך גם כאשר במסמך כבר נרשמו פריטים.

 

 

ם להוסיף פריטים למסמך בשיטת העבודה של הגרסה הקודמת, יכולים לבחור בחלק מי שמעדיפי

 . הוספת פריטהעליון של המסך בכפתור 

 

 :מפורט, יוצג מסך פריט מטריצהמסוג: פריט אריזה או פריט בהקלדת פריט 

 


