חוברת הסבר למערכת  -צד לקוח
תהליך הרישום:
היכנסו לאפליקציה או לאתר ,ולחצו על הרשם.

במסך ההרשמה תדרשו למלא פרטים מזהים ופרטים על העסק שלכם
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יש למלא:
שם  ,שם העסק  ,כתובת העסק
סוג ההתאגדות ,עוסק פטור או עוסק מורשה.
עיסוק – תחום העיסוק המתאים ביותר לעסק שלכם
מס' עוסק (בדר"כ מס' ת.ז של הלקוח)
כתובת מייל (כתובת המייל תשמש את המערכת לתקשורת עמכם לכן וודאו
שהכתובת חוקית ושיש לכם גישה לתיבת המייל)
הסיסמא צריכה להיות בעלת  8תווים הכוללים אותיות ,מספרים וסימן
טלפון נייד בלבד
סיימנו את תהליך הרישום ועכשיו ניתן למלא שם משתמש וסיסמא (ניתן לשמור על
מנת לחסוך מילוי נוסף כניסות הבאות)
*במקרה ששכחת את הסיסמא ,ניתן לשלוח סיסמא זמנית לטלפון נייד או להתקשר למשרד רו"ח על מנת
לאפס אותה במקום.

במסך "פעולות נוספות> פרטי משתמש" ניתן להגדיר מס' הגדרות ראשוניות וכלליות על
המערכת.
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ניתן להוסיף לוגו שיופיע על גבי החשבונית הדיגיטלית(קובץ ) gif/jpeg
ניתן להוסיף כתובת מייל או קישור לאתר האינטרנט של העסק שיופיע תחת כל
חשבונית דיגיטלית.
ניתן להוסיף הערה קבועה שגם היא תופיע על גבי החשבונית הדיגיטלית (לדוגמא:
"נשמח לשרת אותך שוב "...או פרטי בנק להעברה)
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מסמכי הכנסות
לחיצה על הכנסות יוביל אתכם להפקת מסמכי הכנסות באופן דיגיטלי.

 ניתן לבחור להמשיך מס' רצף חשבוניות או להתחיל רצף חדש על ידי לחיצה על
"ברירת מחדל".
ניתן להפיק את המסמכים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

חשבונית מס
קבלה
חשבונית מס קבלה
חשבונית עסקה
חשבונית זיכוי
הצעת מחיר
הזמנה
תעודת משלוח
כל המסמכים ניתנים להפקה בעברית או אנגלית  ,בשקל ,דולר או אירו.
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במסך מסמכים נלווים ניתן להפיק הצעות מחיר ,ותעודות משלוח

במידה ואינכם משתמשים במערכת שלנו להפקת מסמכי הכנסות
 בכניסה הראשונה למערכת ניתן להגדיר באיזו דרך תרצה לעבוד ,דרך הפקת מסמכים
דיגיטליים ממערכת זו או לבצע דיווח של הכנסות ממערכת אחרת.
במידה והנך בוחר לדווח הכנסות ממערכת אחרת יש לפעול כדלקמן -הכנסות -הפקת
חיובים> דיווח הכנסות למשרד :
בוחרים את האופציה "ריכוז ממערכת הכנסות אחרת"
יש למלא:









תאריך דיווח
סכום הכנסות חייבות במע"מ(יש להקליד את הסכום כולל מע"מ)
סכום הכנסות פטורות ממע"מ(במידה והיו הכנסות שלא חלו עליהן מע"מ)
סכום ניכוי המס במקור שנוכו ע"י הלקוח
אסמכתא
הערות
צירוף של צילום ,דו"ח או קובץ
ולסיום ללחוץ על "דווח הכנסה"
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הוצאות

לדיווח הוצאות במערכת יש ללחוץ על הכפתור הוצאות ואז על המצלמה.
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במידה ואתם מדווחים מהסלולרי ,תפתח המצלמה ,עליכם לצלם תמונה ,לאחר צילום
התמונה תופיע תמונה מקדימה של התמונה .לאחר מכן יש ללחוץ על שלח.
שימו לב – ניתן לצלם חשבונית אחת בלבד בכל תמונה ,תמונות עם יותר מחשבונית
אחת לא יקלטו.

הסבר לגבי דיווח הוצאות דרך המחשב:
לוחצים על "הוצאות> מצלמה" ופשוט בוחרים את הקבצים של החשבוניות או
שמצלמים במקום> לוחצים על "שלח" והמסמכים מתקבלים במשרד המייצג (ניתן
לצרף עד  10קבצים בו זמנית)
בסיום הפעולה המערכת מציינת את מס' המסמכים שנשלחו.
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תחת "הוצאות" ישנו דו"ח שימושי וחשוב – "הוצאות בדיווח"
ניתן לראות בו את כל הנותנים של המסמכים שסרקת ,סיווג ,הוצאה ותמונה.
בנוסף ניתן לאתר את כל החשבוניות מכל הזמנים ע"י הקלדת מילת חיפוש שכוללת כל
פרט שקשור בחשבונית שאותה מחפשים.
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דוחות וניתוחים
בקטגוריה זו קיימים כלים מדהימים לניהול העסק שלך:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

סוגי הוצאות לפני חודשים
שובר המע"מ לפני חודש
שובר מקדמה לפי חודש
רווח והפסד מצטבר
רווח והפסד שנתי -חודשי
דוח כרטסת
מערכת יצירת דוחות
דוחות השוואתיים
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תפריט קיצורי הדרך
מכל מקום תוכלו לגשת לפעולות השכיחות מתפריט קיצורי הדרך.
לחצו על ה +
בלחיצה על הכפתור יפתח התפריט

ניתן לפתוח פניה לרו"ח/יועץ המס שלכם ,או לפנות בנושאים טכניים

פתיחת מערכת יצירת דוחות
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יצירת מסמכי הכנסות
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שליחת מסמכי הוצאות.

אנחנו מאחלים לכם שימוש נעים במערכת,
נשמח לענות על כל השאלות שלכם ,אנא פנו דרך רואה החשבון/יועץ המס שלכם.
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