
 השוואות תקופתיותמכירות ודוחות  ERPחשבשבת 
 

 3 מתוך  1 עמוד
 

 
 השוואות תקופתיותומכירות  –דוחות מחולל 

 
  במחולל הדוחות, להפקה בלחיצת כפתור. וחות שהכנו עבורכםלהלן רשימת הד

 .יולצד שם הדוח מופיע הסבר קצר אודות
 

 דוחות מכירה  מחולל דוחות< פתיחה< דוחות<יש לבחור בתפריט:  ות מכירהלהפקת דוח
 

 מתוך הרשימה את הדוח הרצוי.מקליקים על + ליד התיקייה ובוחרים 
 

 להפקת הדוח מקליקים על שם הדוח בחלון ספריית הדוחות.
 

 
 
 

 כעת יופיע חלון חתך הדוח. 

 
 

 
 .הפריטיםכרטיסי /  י החשבוןסברירת המחדל של הדוח היא הצגת כל כרטי

 קודי המיון.חתך , ניתן לשנות את מהכרטיסיםרק עבור חלק את הדוח אם רוצים להפיק 
 .אישורלסיום בוחרים בכפתור 

 
 
 

, זאת מפני שתנועת מכירה מתייחסת ליציאה מהמלאי. ניתן סיכומי המכירות מוצגים בסימן שלילי
 מהן מורכב סכום המכירות. להציג את פירוט התנועותלהקליק על כל אחד מהסכומים, בכדי 

 

 

 
  



 השוואות תקופתיותמכירות ודוחות  ERPחשבשבת 
 

 3 מתוך  2 עמוד
 

 
 להלן רשימת הדוחות:

 

 פרטים  שם הדוח

 דוחות מכירה

דוח מציג לכל לקוח טור סך מכירות שנתי וטור ה חודשי -לפי לקוח )כספי(  2017מכירות 
של סך מכירות לכל חודש בשנת המס שנבחרה 

 להפקה.
 

 חודשי -לפי לקוח )כספי(  2018מכירות 

 חודשי -לפי לקוח )כספי(  2019מכירות 

 חודשי -לפי לקוח )כספי(  2020מכירות 

דוח מציג לכל לקוח טור סך מכירות שנה ה רבעוני -לפי לקוח )כספי(  2017מכירות 
קודמת, סך מכירות שנה שנבחרה וטור של סך 

 מכירות לכל רבעון בשנת המס שנבחרה להפקה.
 

 רבעוני -לפי לקוח )כספי(  2018מכירות 

 רבעוני -לפי לקוח )כספי(  2019מכירות 

 רבעוני -לפי לקוח )כספי(  2020מכירות 

 
 
 

 בין שנים השוואות  – לפי לקוחמכירות 
2017-2020 

 דוח מציג את הטורים הבאים:ה
 מפתח ושם לקוח

 31.12.16סך מכירות שנים קודמות עד לתאריך 
 2017סך מכירות לשנת 
 2018סך מכירות לשנת 
 2019סך מכירות לשנת 
 2020סך מכירות לשנת 

 2017-2020יתרת מכירות לשנים 
 

שנתי  כספידוח מציג לכל פריט טור סך מכירות ה לפי חודשים -)כספי(  2017מכירות פריטים 
וטור של סך מכירות כספי לכל חודש בשנת המס 

 שנבחרה להפקה.
 לפי חודשים -)כספי(  2018מכירות פריטים 

 לפי חודשים -)כספי(  2019מכירות פריטים 

 לפי חודשים -)כספי(  2020מכירות פריטים 

שנתי  כמותידוח מציג לכל פריט טור סך מכירות ה לפי חודשים -)כמותי(  2017מכירות פריטים 
וטור של סך מכירות כמותי לכל חודש בשנת המס 

 שנבחרה להפקה.
 לפי חודשים -)כמותי(  2018מכירות פריטים 

 לפי חודשים -)כמותי(  2019מכירות פריטים 

 לפי חודשים -)כמותי(  2020מכירות פריטים 

שנה  כספידוח מציג לכל פריט טור סך מכירות ה לפי רבעוני -)כספי(  2017מכירות פריטים 
קודמת, סך מכירות כספי לשנה שנבחרה וטור של 

בשנת המס שנבחרה  רבעוןסך מכירות כספי לכל 
 להפקה.

 

 לפי רבעוני -)כספי(  2018מכירות פריטים 

 לפי רבעוני -)כספי(  2019מכירות פריטים 

 לפי רבעוני -)כספי(  2020מכירות פריטים 

שנה  כמותידוח מציג לכל פריט טור סך מכירות ה לפי רבעוני -)כמותי(  2017מכירות פריטים 
קודמת, סך מכירות כספי לשנה שנבחרה וטור של 

בשנת המס שנבחרה  רבעוןסך מכירות כספי לכל 
 להפקה.

 לפי רבעוני -)כמותי(  2018מכירות פריטים 

 לפי רבעוני -)כמותי(  2019מכירות פריטים 

 לפי רבעוני -)כמותי(  2020מכירות פריטים 

 
 
 

 בין שנים השוואות  – פריטים כספימכירות 
2017-2020 

 דוח מציג את הטורים הבאים:ה
 מפתח ושם לקוח

שנים קודמות עד לתאריך  כספיסך מכירות 
31.12.16 

 2017סך מכירות כספי לשנת 
 2018סך מכירות כספי לשנת 
 2019סך מכירות כספי לשנת 
 2020סך מכירות כספי לשנת 

 2017-2020יתרת מכירות כספי לשנים 
 



 השוואות תקופתיותמכירות ודוחות  ERPחשבשבת 
 

 3 מתוך  3 עמוד
 

 פרטים  שם הדוח

 דוחות מכירה

 
 

 בין שנים השוואות  – פריטים כמותימכירות 
2017-2020 

 דוח מציג את הטורים הבאים:ה
 ושם פריטמפתח 

שנים קודמות עד לתאריך  כמותיסך מכירות 
31.12.16 

 2017סך מכירות כמותי לשנת 
 2018סך מכירות כמותי לשנת 
 2019סך מכירות כמותי לשנת 
 2020סך מכירות כמותי לשנת 

 2017-2020יתרת מכירות כמותי לשנים 
 

 


