עדכוני גירסה 6.192
 .1מסך מיוחד >> בדיקות מוכנות לסגירת שנה
בכניסה למסך תתבצע בדיקה אוטומטית על מוכנות מערכת
לסגירת שנה .פירוט יוצג בטבלת בדיקות של סגירת שנה.

 .2דוחות:
דוחות >> מסך בקרה >> דו"ח
מטריצה חובות תלמיד

הדפסה לרוחב כברירת מחדל  ,הוספת אפשרות לא להציג
תלמידים שאין להם סעיפי חוב  ,הצגת דו"ח באקסל ,אפשרות
של  11עמודות להצגה

דוחות >> מסך בקרה >> דו"ח
תקציב

הוספת חיתוך מתאריך קבלה עד תאריך קבלה

רכש ותקציב >> דוחות תשלומים
>> דו"ח פירוט הוצאות לסעיף/ספק

הוספת תיאור ומספרי סעיף גם בדוח המסוכם

גביה >> דוחות גביה >> חובות
תלמידים עם חובות בית אב

נוספו תנאי סינון :לפי ישוב ,לפי קבוצת גביה

גביה >> דוחות גביה >> פירוט
חובות לפי סעיף

הוספת תנאי סינון :לפי ישוב ,לפי קבוצת גביה

גזברות >> דוחות תקבולים >>
דו"ח קבלות

ניתן להציג רק תקבולים מאינטרנט

חדש! בגביה >> דוחות גביה >>
חובות תלמידים מפורט

הדו"ח יציג טבלה עם עמודות של :חוב מקורי ,זיכויים ,מלגה,
הנחה ,תקבול ,חוזרים ,יתרת חוב

חדש! דו"ח יתרות מבוטלות

ניתן להציג את הדו"ח מהמסך :הנהלת חשבונות >> יתרת
פתיחה >> כפתור "יתרות"

 .3מסך חובות בית אב:
 הצגת סיכום לנושאים מסוימים בחלקו התחתון של המסך
בפאנל נפרד וקבוע
 הוספת כפתור "תיעוד " להצגת שינויים/עדכונים שבוצעו
בכרטיס התלמיד
 בעריכת חוב מקורי/הנחה שדה "הערה" הינו שדה חובה

 .4מסך מיוחד >> החזר לתלמידים:
בסעיפי החזרה (חלק תחתון של המסך) נוספה אפשרות בחירת
סעיפים עם יתרות  .בלחיצה על "הוספה" יוצגו כל הסעיפים עם
יתרה שונה מ "."0

 .5מסך רכש ותקציב >> מעקב חשבוניות:
ניתן להוסיף ספק חדש ע"י לחיצה על כפתור "ספק חדש"

 .6מסך תשלומים:
 ניתן לעשות עריכת פרטים לשובר תשלום
 בהדפסת שובר מבוטל תופיע סיבת ביטול

 .7מסך דפי בנק:
 נוספו שתי אפשרויות :איתור תשלומים ,איתור תקבולים.
 במידה וקיימות תנועות עם סטורנו לא תהיה אפשרות להיכנס
למסך דפי בנק עד ביצוע ההתאמות.

 .8מסך בנק >> הפקדות מזומן:
נחסמה אפשרות לעדכון סכום ההפקדה .יש להוסיף רק
תקבולים שלמים להפקדה.

 .9מסך גזברות >> פריסה גורפת של זיכויים/מלגות
ניתן לעשות פריסת זיכויים לכל התלמידים לפי שכבה או לפי
כיתה באופן גורף על פי תנאים הבאים:
לכל תלמיד חייב להיות סעיף עם יתרת זכות ולפחות סעיף
אחד עם יתרת חוב.

