חידושים ב Priority-מהדורה 18.1
Priority Talk


הכלי החדש של פריוריטי לשיח פנים ארגוני ,מאפשר למשתמש לשוחח עם משתמשים אחרים אודות
התעודות במערכת שאחריהן הוא עוקב.

למידע נוסף...

ממשק משתמש


מעתה ניתן להעשיר את דף הבית בפורטלטים המספקים תובנות מידיות לגבי מצב העסק בתחומים שונים
(כגון הזמנות לקוח פתוחות ,הזמנות רכש פתוחות ,רווח והפסד ועוד)...

למידע נוסף...


כדי למחוק אריח מדף הבית ,ניתן "לרחף" מעליו ,ללחוץ על אייקון שלוש הנקודות שיופיע בפינה השמאלית
העליונה ,ואח"כ על מחק (במקום לגרור אותו לפח הזבל כפי שהיה עד כה).



מספר התווים שניתן לשמור באמצעות  F9הורחב .שימו לב ,אם קיימים במערכת ערכים שמורים ב F9 -
לשימוש חוזר ,יש צורך להגדיר אותם מחדש לאחר השדרוג.
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נוכחות ושכר
דמי הבראה


קל ופשוט יותר לחשב דמי הבראה לעובד ,עם העמודות החדשות שנוספו למסכים נתוני שכר לעובד
ומשכורות חודשיות .למידע נוסף...

מיסים ונקודות זיכוי



במסך החדש נקודות זיכוי לתאריך (בן של הטבות מס ,נכד של נתוני שכר לעובד) ,ניתן לעיין בערכים
קודמים של הקלת המס במסך האב ,לפי תאריך.
למסך נקודות זיכוי והנחות למס נוסף קוד חדש : 095 -תיאום ב"ל במדרגה גבוהה ,המאפשר תמיכה בתאום
ביטוח לאומי לעובד מעל המדרגה הנמוכה .כמו כן ,בעקבות השינויים האחרונים בנקודות הזיכוי להורים
עובדים ,נוספו גם קודי הזיכוי  :028דחיית נקודות זיכוי בשנה ו –  :029נ"ז שנדחתה משנה קודמת.

קופות גמל וקרנות השתלמות



מעתה ניתן להפיק את הדו"ח תשלומים לקרנות וקופות גמל גם בחתך של מחלקה ותת חברה ,ולא רק
לעובדים נבחרים ,עם הוספת העמודות תת חברה ומחלקה.
בתכנית הכנת קובץ מעסיקים ניתן מעתה להכין קובץ עבור הדיווחים השליליים (כלומר ,בקשות להחזר
כספים עקב הפקדות יתר) בחודש המדווח ,באמצעות סימון הדגל החדש דיווח שלילי.

חידושים נוספים בנוכחות ושכר










באמצעות הדו"ח החדש משכורות – בקרה כללית ,ניתן לבדוק בעיות שונות במשכורות ,כגון נתוני שכר
חסרים של עובדים ,בעיות בהגדרות של תלושי שכר וכד'.
למסך הגדרת פרמטרים לטעינת דיווחי שכר נוספה העמודה מופרד ע"י  ,Tabהמאפשרת לציין שהקובץ
הנקלט מתוכנה חיצונית הוא קובץ המופרד בטאבים.
למסך משטח טעינת דווחי שכר נוספו העמודות מספר כרטיס מגנטי ומספר כרטיס מגנטי  ,2המציינות את
מספר הכרטיס המגנטי של העובד שלו נרשם דיווח השכר וכן את מספר הכרטיס המגנטי הנוסף שלו (אם יש,
למשל במקרה שהעובד מדווח ל 2-חברות שונות).
במסך הבן נספחים ,שנוסף למסך תזכורות לשכר ,ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים לתזכורות .העמודה
החדשה נספחים במסך תזכורות לשכר ,מסומנת אוטומטית אם צורפו נספחים למסך הבן.
למסך דיווח מרכז לשכר נוסף מסך הבן דווחים נוספים ,המאפשר לרשום דווחים נוספים לשכר עבור
המשכורת במסך האב .במסך זה ניתן לרשום דיווחי שכר רק עבור רכיבי שכר שהוגדרו כנכללים ברשימת
בחירה מקוצרת במסך רכיבי שכר.
מעתה ניתן להפיק את הדו"ח פקודת שכר בהנח"ש גם לפי מחלקות ,ללא פירוט עובדים.
למסך משטח הסבות עובדים נוספו עמודות רבות של פרטי עובדים (לדוגמא הסכם העסקה ,שכר חודשי
ועוד )...וכן מסכי הבן פרטי ילדים ונספחים ,המפשטים את התהליך של הסבת עובדים חדשים למערכת.

כספים
רכש


עובדים על בסיס מזומן עם ספקים ? מעתה ניתן לקשר תשלומים לחשבוניות ספק מרכזות .במסך הבן
החדש סימון תשלומים לחשבונית (בן של חשבוניות ספק מרכזות) ניתן לסמן תשלומים שבוצעו לספק
שעובד על בסיס מזומן (שולח חשבוניות עסקה) ,כדי לפרט את החשבונית .עם סגירת החשבונית ,תתבצע
התאמה בין החשבונית לתשלומים שבוצעו.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה עבודה על בסיס מזומן – ספקים.

w w w . pr i o r i t y - so f t w a r e. c o m
2/7

12/09/17

Ver.01

Cat.No. LB17000617



התכנית החדשה הכנת תשלומים ללא חשבונית מאפשרת להכין באופן אוטומטי מספר תשלומים שווים
לספק ,שלא על סמך חשבונית .תעודות תשלום לספק תפתחנה במסך תשלום בהמחאות או במסך תשלום
בהעברות בנקאיות.

מכירות



לפעמים חשבונית מס זה פשוט מאוד ...מעתה ניתן לפתוח חשבונית מס ללקוח ישירות ממסך הזמנות לקוח,
ע"י הפעלה ישירה של התכנית החדשה פתיחת חשבונית מס.
שיפור לאופן הכנת חשבוניות מרכזות:
 oקבוע הכספים החדש  OpenInvPerOrderמאפשר לשלוט באופן הפיצול של חשבוניות מרכזות,
כשמריצים את התכנית הכנת חשבוניות .למידע נוסף...
 oניתן לשלוט באופן הפיצול של חשבוניות מרכזות עבור לקוח מסוים גם באמצעות העמודה שנוספה
למסך הגדרות כספים ללקוחות  -הכנת חש' לפי הזמנות.
 oלמסך תעודות שלא חויבו/זוכו ,הנפתח עם הרצת התכנית הכנת חשבוניות ,נוספו העמודות מס.
לקוח משלם והז .רכש (לקוח) ,המאפשרות לחייב יחד חשבוניות עם אותו לקוח משלם ,או עם אותה
הזמנת רכש.

חידושים נוספים בכספים










שיפור באופן טעינת הדפים של בנק לאומי :מעתה טעינת הדפים תתבצע לפי תאריכי התנועות ,במקום לפי
מספרי הדפים של הבנק.
למסך קבועי כספים קושר מסך הבן קבועי כספים לקבוצה/משתמש .עבור הקבוע  OneInvPerPrjניתן
לרשום ערכים לקבוע במסך זה עבור קבוצות משתמשים (או משתמשים בודדים) ,השונים מהערכים התקפים
לכלל המערכת.
בטעינה של קבצי הפקדות וזיכויים מישראכרט ,נוספה תמיכה בקליטה של שורות בהן מטבע העסקה הוא
דולר.
למסך קבועי כספים נוסף מסך הבן לוג שינויים.
לתכנית טעינה מחשבשבת ( MOVEIN.DATמקוצר) נוספה האפשרות לטעון פקודות יומן לקובץ במבנה
קצר ללא נקודה עשרונית.
מעתה ניתן להגדיר תקופה כספית בטווח של שבועיים מתחילת/סוף החודש (במקום שבוע כפי שהיה עד כה).
באמצעות הפקת הדו"ח החדש בעיות בעדכון יתרת מזומן בקופה ניתן לעיין בבעיות שאירעו בעת ביצוע
הפקדות לקופה.
בעזרת העמודה החדשה אופן שחזור שנוספה לתכנית שחזור התאמות שבוטלו ,ניתן לבחור את אופן
השחזור הרצוי של ההתאמות :ניתן להחזיר את ההתאמות ליומן ,או לטעון אותן למשטח ההתאמות כהתאמות
זמניות.

ניהול מחסנים ()WMS


שיפורים לתכנית יצירת גל איחסון לפי מלאי:



 oעמודת הקלט החדשה פיצול מש .לפי משטח מאפשרת למערכת לפצל משימות אחסון בגין
משטחים שונים הנכללים בגל האחסון (כלומר ,רק משטח אחד יופיע בכל משימה).
 oבעמודה החדשה עדיפות לאחסון במסך סימון מלאי (הנפתח בעת הרצת התכנית) ניתן לקבוע את
העדיפות לאחסון המלאי של שורה מסוימת.
בהרצת התכנית יצירת גל ליקוט לפי הזמנות ,ניתן מעתה לקבץ יחד שורות הזמנה נבחרות למשימת ליקוט
אחת .כאשר רושמים את אותו מספר לשורות שונות בעמודה החדשה קיבוץ לליקוט ,שנוספה למסכים משטח
הזמנות וסימון שורות הזמנה פתוחות ,המערכת תקבץ אותן יחד לאותה משימה.
מעתה ניתן לראות את הסיבה לפיצול משימה ,עם העמודה החדשה סיבת פיצול משימה שנוספה
למסכים יומן משימות מחסן ומשימות מחסן שנוצרו.
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שיפור לתכנית יצירת גל ספירת מלאי .עמודת הקלט החדשה לא נספרו מתאריך מאפשרת להגביל את
המשימות הנוצרות ע"י הגל רק לפריטים שלא נספרו מאז תאריך מסוים.
למסך סיבות אי ליקוט/אחסון נוסף הדגל אין מלאי המציין שסיבת אי הליקוט היא בגלל שאין מלאי מתאים.
למידע נוסף...
חדש למשתמשי מודול האופנה :הדגל החדש פיצול סריות ,שנוסף למסך אופן פיצול משימות מחסן ,מאפשר
ליצור משימת מחסן נפרדת עבור כל סריה (מנה  +דגם  +צבע זהים) בעת הרצת יצירת גל ליקוט לפי
הזמנות.




מספר המשימות המקסימלי שניתן לפתוח בגל הוגדל ל – ( 999,999במקום  9,999עד כה).
הזמן שלכם יקר לנו! ביצענו שינויים רבים מאחורי הקלעים כדי לשפר את מהירות הריצה של גלי ליקוט ורענון.




מכירות ,רכש ומלאי
משלוחים ללקוח



קל יותר לפתוח תעודות משלוח! מעתה ניתן לפתוח תעודת משלוח ישירות ממסך הזמנות לקוח ,באמצעות
הרצת התכנית החדשה פתיחת תעודת משלוח ,בהפעלה ישירה מהמסך.
למסך משלוחים ללקוח נוסף מסך הבן חשבוניות לתעודה ,המציג את כל החשבוניות שבהם מחויבת תעודת
המשלוח.

ביטול תעודות/אישורים




התכנית החדשה ביטול תעודה מאפשרת לבטל תעודות בהפעלה ישירה מהמסך .ניתן לבטל תעודות במסכים
משלוח ללקוח ,החזרות סחורה מלקוח ,קבלת סחורה מספק ,החזרת סחורה לספק וספירת מלאי.
באמצעות התכנית החדשה ביטול הזמנת לקוח ,ניתן לבטל הזמנה בהפעלה ישירה ממסך הזמנות לקוח.
בהזמנות רכש ניתן מעתה לבטל אוטומטית את כל אישורי ההזמנה הקיימים ,באמצעות הדגל ביטול סבב
מאשרים ,שנוסף למסך סטטוסים להזמנת רכש.

חידושים נוספים במכירות ,רכש ומלאי









מסכי בן חדשים למסך הזמנות לקוח :תעודות המשך להזמנות לקוח והזמנות רכש להזמנת לקוח .המסכים
מציגים נתוני תעודות לוגיסטיות/כספיות המקושרות לשורת ההזמנה.
במסך החדש אתרים של לקוחות ,ניתן לעיין באתרי לקוח ,ולרשום אתרים נוספים.
קבוע הלוגיסטיקה החדש  ,OnLineSnTreeמאפשר לקבוע האם בעת רישום מספרי מכשירים בתנועות
מלאי ,עצי המכשיר יתעדכנו מיד עם היציאה מהמסך ( (Onlineאו רק עם הכניסה למסך עץ מכשיר ,בן של
כרטיס מכשיר.
בעמודות החדשות שדה חופשי ושדה נוסף ,שבמסך רישום מספרי מכשירים ,אפשר לכתוב הערות קצרות
שניתן להשתמש בהן כדי לשלוף את המוצר במסך כרטיס מכשיר.
התעודות הצעת מחיר ללקוח ,חשבונית מס וחשבונית מס קבלה כוללות כעת חישוב אוטומטי של בונוסים
ללקוח .ניתן לחסום את חישוב הבונוסים בתעודה מסוימת באמצעות העמודה החדשה לא לחשב בונוסים.
פרטים נוספים על אופן חישוב בונוסים בתעודות ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה בונוסים.
למסך סניפים נוסף מסך הבן שעות פעילות לסניף ,המפרט את שעות הפעילות של הסניף.

שרות ואחזקה
חוזי שרות


למסך חוזי שרות נוספה האפשרות להגדיר אתר עבור החוזה .בהכנת חשבוניות עבור החוזה ,כתובת האתר
תירשם ככתובת בחשבוניות.
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מודול מונים


מודול המונים החדש מאפשר לנהל מכשירים המכילים מונים (כגון מכונות צילום) :לפתוח עבורם חוזי שרות,
לבצע קריאות מונים ,לחייב את הלקוחות ולפתוח עבורם תשלומים .המודול מרחיב את הפונקציונאליות של
הישויות בתפריטים חוזי שרות וקריאות שרות ומוסיף להם ישויות חדשות .למידע נוסף...

בינלאומי










משלוחים בחו"ל ? עכשיו זה פשוט! בעזרת הממשק החדש של פריוריטי עם חברת  ,ShipStationניתן לבצע
משלוחים בארה"ב בקלות ובמהירות .פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה Interfacing with
.ShipStation
מעתה ניתן לקבל תשלומים בכרטיסי אשראי גם דרך  .Authorize.Netפרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות
ההפעלה .Processing Credit Cd Paymts w/Authorize.Net
תכנית חדשה  -קליטת דפי אשראי  -אמריקן אקספרס .פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה
.American Express Reconciliations
נוספה אפשרות להגדיר אזור זמן קובע ברמת החברה במסך חברות .לאחר שנקבע ,חתימות בלוג הסטטוסים
יירשמו תמיד לפי אזור הזמן של החברה .בממשק הוובי ,הזמן המוצג מותאם לאיזור הזמן בו נמצא
המשתמש.
דו"ח חדש לדיווח על מע"מ באנגליה ,דו"ח מע"מ – אנגליה .פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה
.UK VAT Report
שיפורים לדו"ח  INTRASTATהאירופי :למסך פרטי הלקוח (בן של הזמנות לקוח) נוספה העמודה תנאי
יבוא ,המציינת את הקוד של תנאי היבוא הרלוונטיים לסחורה המוזמנת.
באמצעות העמודה החדשה כולל יתרות פתיחה בתכנית ( Create FEC Fileצרפת) ניתן כעת לפרט בקובץ
גם את יתרות הפתיחה של כל החשבונות במערכת ,לפני פירוט תנועות היומן.

תחזוקת מערכת



למסך הגדרת משימות ל –  TTSנוסף מסך בן הפעלות אחרונות .ניתן לראות בו את התהליכים בביצוע
ששייכים לאותה משימה של .TTS
למסך משטח הסבות לקוחות נוספו עמודות חדשות :קוד תזרים ,קוד חש' בנק לתזרים ,לא משתתף
בתזרים וכן פרמטרים .11-20

תכנות


חדש למפתחים!! פורטל תיעוד חדש ,עם הסברים מפורטים על ה  WEB SDK -ועל איך עובדים עם REST
 .APIכתובת האתר./https://prioritysoftware.github.io :
מעתה יש תמיכה של  RESTגם בפקודות  $expandו  , $select -וכן תמיכה בשאילתא מורכבת ,הכוללת
מספר פקודות.





ל WEB SDK -נוספה ספריית  ,Priority Ionicשמקילה על בניית אפליקציות על סמך ה.WEB SDK -
נוספה תמיכה בממשקים נכנסים .JSON
חידושים במחולל היישומונים! המחולל תומך מעתה גם בפרוצדורות בהפעלות ישירות .ניתן להכניס ליישומון
מסכים הכוללים פרוצדורות בהפעלה ישירה (כרגע ללא קלט בלבד).
כשמגדירים יישומון ,ניתן לבחור במסך עמודות מסך (בן של מסכים ליישומון) פונקציונאליות מיוחדת בעמודה
סוג .אפשר לבחור  ,Bהמאפשר למשתמש לקרוא ברקוד במכשיר שלו כדי למלא את העמודה ,או לבחור ,P
כדי שהמשתמש יוכל להתקשר למספר הטלפון המופיע בעמודה ,ע"י לחיצה על אייקון הטלפון.
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חידושים באפליקציית  Priority Masterלטלפון החכם .ניתן כעת לבחור את החברה בה עובדים מתוך
היישומון.

מידע נוסף להרחבה
ממשק משתמש
Priority Talk


כלי חדש המציג למשתמש התראות אודות תעודות אחריהן הוא עוקב .המשתמש יקבל התראה כאשר
המשתמש המטפל בתעודה משתנה ,כאשר סטטוס התעודה משתנה ,או כאשר נרשמה הודעה חדשה בדו-
שיח הפנימי של התעודה.
כדי להוסיף תעודה לצ'אט (כלומר ,לסמן אותה כתעודה למעקב) ,יש לשלוף אותה ,וללחוץ על אייקון הפעמון
 .ניתן להוסיף משתמשים לשיחה ע"י לחיצה על
שנמצא בסרגל קיצורי הדרך בצד שמאל למעלה במסך
אייקון השיתוף בסרגל קיצורי הדרך.



לחיצה על אייקון הפעמון בסרגל העליון מצד ימין תציג את הצ'אט ,ובו התעודות הנמצאות במעקב .כאשר יש
.
התראות חדשות ,מספר ההתראות יוצג באייקון




כדי לעבור לתעודה עצמה ,יש ללחוץ על שם ומספר התעודה.
כדי לפתוח את הצ'אט של התעודה ,יש ללחוץ על החץ לצד מספר התעודה .תוצג היסטוריית ההתראות שלה
(אם יש) ,ותיבת טקסט לרישום תגובה.





כדי לראות את רשימת המשתמשים השותפים לצ'אט יש ללחוץ על האייקון

 ,הנמצא למעלה בצד שמאל.



דרך נוספת להוסיף משתמשים לצ'אט ,היא ללחוץ על האייקון

ברשימת המשתמשים.



כדי להפסיק לעקוב אחרי תעודה (לצאת מרשימת המשתמשים) ,יש ללחוץ על האייקון
ברשימת המשתתפים.

לתשומת ליבכם :תעודות שכבר היו במעקב לפני התקנת גרסה  ,18.1לא יכנסו לצ'אט .לצורך קבלת התראות גם
עבור תעודות שסומנו בעבר למעקב  -יש להיכנס לרשימת התעודות למעקב ,לשלוף את התעודות הרלוונטיות,
להוריד ולהחזיר את הסימון של המעקב.
חזור...

פורטלטים






כדי להשתמש בפורטלטים יש צורך בהתקנה של מודול ה .BI-בנוסף ,לנוחיותכם ,תפריט הפורטלטים החדש
שנמצא תחת דו"חות מנהלים > פורטלטים ,מאפשר להקצות הרשאות למשתמשים בפורטלטים.
בפינה השמאלית העליונה של דף הבית,

כדי להוסיף פורטלט לדף הבית ,יש ללחוץ על אייקון הפלוס
ולבחור את הפורטלט הרצוי מהרשימה שנפתחת.
ניתן "לרחף" עם העכבר על הפינה השמאלית-עליונה של הפורטלט ,וללחוץ על אייקון שלוש הנקודות שיופיע,
כדי לבחור באחת האפשרויות הבאות:
 oיש לבחור בחר תאריכים כדי להגדיר תאריכים שעבורם יוצג המידע בפורטלט.
 oיש לבחור פתח בחלון חדש כדי לפתוח את הפורטלט בחלון חדש הנפרד מדף הבית.
 oיש לבחור מחק כדי להסיר את הפורטלט מדף הבית.
יש להריץ את התכניות הכנה לניתוח חשבוניות ( )BIוהכנה לניתוח חשבוניות רכש ( (BIלשם הכנת
הנתונים עבור פורטלטים של חשבוניות וחשבוניות רכש (ניתן להריץ את התכניות דרך ה TTS-באופן קבוע).
כל יתר הפורטלטים מעודכנים אוטומטית.
חזור...
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נוכחות ושכר
חישוב דמי הבראה
 למסך נתוני שכר לעובד נוספה העמודה ימי הבראה צבורים ,המאפשרת להגדיר את מספר ימי ההבראה
הלא מנוצלים שצבר העובד במערכת שכר קודמת (אם יש).
 למסך משכורות חודשיות נוספו עמודות המציגות את מצב ימי ההבראה של העובד בחודש המשכורת
הרלוונטי וכן באופן שנתי:
 oהעמודה ימי הבראה – שנתי מציגה את מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנה הנוכחית ,לפי
הוותק שלו.
 oהעמודה הבראה – יתרה קודמת מציגה את המספר המצטבר של ימי הבראה להם זכאי העובד נכון
לחודש הקודם.
 oהעמודה הבראה – זכאות החודש מציגה את מספר ימי ההבראה שהתווספו בחודש הנוכחי ליתרת
ימי ההבראה של העובד.
 oהעמודה הבראה – ניצול החודש מציגה את סך ימי ההבראה ששולמו לעובד בחודש הנוכחי.
 oהעמודה ימי הבראה – יתרה מציגה את היתרה הכוללת של ימי ההבראה להם זכאי העובד ,לאחר
חישוב ימי ההבראה שהצטברו ושולמו בחודש הנוכחי.
 oבתלוש השכר החודשי תוצג מעתה טבלה עם יתרת וניצול ימי ההבראה ,באופן דומה להצגת ימי
החופשה והמחלה.
 oבדו"ח התחייבויות לפיצויים חופשה והבראה יוצגו מעתה גם ימי ההבראה הצבורים וסך
ההתחייבות להבראה.
חזור...

כספים


הקבוע  OpenInvPerOrderמאפשר להכין חשבונית אחת לכל ההזמנות ,להכין חשבונית נפרדת לכל
הזמנה או להכין חשבונית נפרדת לכל ההזמנות שיש להן את אותה הז .רכש (לקוח) .חזור...

ניהול מחסנים ()WMS


כאשר מדווחים על סיבת אי ליקוט של "אין מלאי" בעבודה עם מסופון ,סיבה זו תתמלא בשאר שורות
המשימות שנרשמו לליקוט של אותו מלאי (מאותו איתור ,מק"ט ,משטח ,פק"ע) ,כדי שמלקטים אחרים
שמשובצים למשימות אלו לא ינסו ללקט ממנו .חזור...

שרות ואחזקה
מודול מונים






הפריטים שבתפריט החדש קריאות מונים ,מאפשרים להכין ,לעדכן ולצפות בקריאות מונים של מכשירי אב.
בעזרת המסך קריאות מונים ניתן לעיין ולרשום קריאות מונים של מכשירי אב.
כדי לחשב את הממוצע של קריאות מונים לתקופה מסוימת ,ניתן להריץ את התכנית חישוב ממוצע מונים.
בדו"ח בקרת קריאות מונים לחזה שרות ניתן לאתר חוזים שנרשמו עבורם קריאות מונים שטרם חויבו.
למסכים קריאות שרות ,כרטיס מכשיר ופירוט חוזה (בן של חוזי שרות) נוסף מסך הבן קריאות מונים –
מסך שאילתא ,המאפשר לעיין בקריאות המונים של המכשיר שנבחר במסך האב.

 ניתן לרשום ולעיין בפרטי החיוב לשורת הזמנה או שורת חוזה שרות.
 בהדפסת חשבוניות מרכזות עבור מונים ,יופיע גם נספח מונים ,שיכלול פירוט של קריאות המונים שבגינן חויב
הלקוח.
 למסך פירוט חוזה (בן של חוזה שרות) נוספו העמודות :תק' חיוב בחודשים ,תום תשלומי שכירות,
ושכירות פעילה ,התומכות במצב שבו הלקוח משלם תשלומי שכירות על המוצר שברשותו.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה עבודה עם מודול מונים.
חזור...
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