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 בעיות תקשורת באשראי-  

ריך להתקשר זה בד"כ בעיה אצל בזק וצ לא דולקת או מהבהבת אדומה, DSL-אם הנורה של ה

 .611 -לבדוק מול בזק

 אחרת נבצע את השלבים הבאים ובכל שלב נבדוק אם חזרה התקשורת:

 שניות ונדליק שוב. 61נכבה את המודם מהכפתור ולא מהשקע, נחכה  .6

בחלון שנפתח לנו נלחץ לחיצה על הלחצן   Start  Settings  Network Connectionsנלחץ  .2

 ובחלון הקטן שיפתח:   Local Area Connectionהימני בעכבר על הסמל 

, נלחץ עליו ואז שוב נלחץ על הסמל בלחצן הימני ובחלון הקטן שיפתח, נלחץ Disableאם כתוב 

Enable. 

 נלחץ עליו וזהו. Enableאם כתוב 

. אם נפתח לנו דף עם אפשרות 61.211.6.6ובשורת כתובת נכתוב  Explorerנפתח דפדפן אינטרנט  .3

 סיסמא, אז יש תקשורת בין המודם לבין המחשב.למילוי יוזר ו

 



 מבצע לא עובד- 

 כאשר מבצע לא עובד בקופות צריך לוודא מס' דברים:

, כלומר כתוב בצד שמאל של הקבוצת המבצע הקבוצה שאליה שייךבוצע "הורדה לקופות" עבור  .6

 מבצעים" (מס' המבצעים___ ) "פעילים במבצע - יםמבצע

 הנחה"הפריטים שבמבצע הם "ברי  .2

 התאריך הפנימי של המבצע והתאריך החיצוני של הקבוצה שאליה שייך המבצע בתוקף. .3

 תקית באותה קופה שהמבצע הוגדר/עודכן.נשרפה פ .4

 

 הקמת מבצעים נפוצים- 

 :דוגמאות למבצעים

 "3 01-ב" 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 3כמות: 

 61 -(: קבל במחיר4קבל )אפשרות 

 

  ____ 01וקבל פריט/ים ____ במחיר  ₪ 01במחיר "קנה מפריט ₪" 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 01סכום: 

 בוחרים את הפריט/ים הרצויים -פריט 61 -(: קבל במחיר3קבל )אפשרות 

 

 "0+0" 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 2כמות: 

 מכניסים מחיר של פריט אחד -(: קבל במחיר4קבל )אפשרות 

 

 "2+2" 

 בוחרים את הפריט/ים הרצוייםקנה: 

 4כמות: 

 מכניסים מחיר של שני הפריטים -(: קבל במחיר4קבל )אפשרות 

 

 "0+2 ")מתנה )הזול מבינהם 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 3כמות: 

 במחיר     1 -(: קבל הזול ב0קבל )אפשרות 

 

  מחיר מבצע עבור פריט מסויים 

 ("1..0 -במקום ב 1..4 -: "שוקולד ב. לדוגמא)בלי תנאים של קנה וקבל



 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 1כמות: 

 המחיר מבצע שרוצים לתת -(: קבל במחיר4קבל )אפשרות 

 

 "4 011-ק"ג ב ₪ " 

 בלבד( 4ק"ג בדיוק, אם יש יותר המבצע יורד על ה 4)המבצע הוא על 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 1.16סכום: 

 44 -(: קבל במחיר. קבל )אפשרות

 בנוסף, מבטלים את השדה 'קופון לקופה ראשית'.

 

 לק"ג" ₪ 22ק"ג הפריט _____ עולה  2-"החל מ 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 2כמות: 

 44 -(: קבל במחיר4קבל )אפשרות 

 

 קבל"קנה" כי הוא מופיע בהתעלמות מפריט שמופיע ב""- 

ופיע ב"קבל" לא יחושב בפריטים של ה"קנה" למרות שהוא כאשר עושים מבצע ורוצים שהפריט שמ

 מופיע שם, מוסיפים בשדה מלל לפתקית '!' בתחילת המלל. 

" בחלון "קנה" אנו ₪ 611לק"ג, בקניה מעל  ₪ 21-"חזה עוף ב -דוגמא: כאשר יש לנו מבצע כמו

שהוא יחושב לנו  בוחרים את כל מחלקות החנות וגם הפריט חזה עוף ביניהם, אבל אנחנו לא רוצים

משאר הפריטים בחנות לא כולל החזה עוף. לכן, במלל  ₪ 611-, אנחנו רוצים שיקנו ב₪ 611-בתוך ה

 לק"ג". ₪ 21-"! חזה עוף ב -לפתקית נכתוב

 

 ביצוע חיוב אשראי פעמיים אותו דבר- 

תבצע זהים )בסכום ובכרטיס( באותו שידור, המערכת לא עם חיובים אשראי  עסקאותכאשר יש שתי 

"עסקה כפולה".  -כפול בלי סיבה( ותכתוב הערהאת העסקה השניה )על מנת למנוע בעיות של חיוב 

 אם בכל זאת ביצוע העסקה השניה הוא בכוונה, יש שתי אפשרויות לגרום שהעסקה השניה תעבור:

 (2) שידור ( 88) שב"א תפריט הראשי  -לבצע שידור .6

ה כבר לא תהיה תחת אותו שידור של העסקה הראשונה כעת, לאחר שביצענו שידור, העסקה השני

 בצע את העסקה השניה.תן לוהמערכת ת

יהיו זהות במצב כזה העסקה הראשונה והשניה כבר לא  -אג' 61לעשות ללקוח הנחה של  .2

 .בצע את העסקה השניהוהמערכת תתן ל

 

  לית(מכירה כל -011שינוי מלל בפתקית של פריט מסוג "מכירה למחלקה" )כמו פריט- 



', Enterכאשר פריט הינו מסוג "מכירה למחלקה", כאשר מקישים את הברקוד שלו בקופה ולוחצים '

' ויפתח Mנפתח חלון "הקש מחיר לפריט". כעת, כדי לשנות את המלל בפתקית עבור פריט זה, נלחץ '

 לנו שדה נוסף מעל למחיר שבו נוכל להכניס את המלל הרצוי.

 

 הנחה לפריט במהלך החשבון- 

שבחשבון  האחרוןוזהו הפריט  ן)פריט מסוג "רגיל"( במהלך החשבו רוצים לתת הנחה לפריטכאשר 

 3' ונפתח לנו חלון עם Pהפריט(, לוחצים 'לאחר שמעבירים את מיד  מבצעים את ההנחה)כלומר  כרגע

 סוגי הנחות:

 סכום ההנחה שאנו רוצים לתת לפריט זה. -הנחת סכום .6

 אנו רוצים לתת לפריט זה.אחוז ההנחה ש -הנחת אחוז .2

אחוז ההנחה שאנו רוצים לתת לקבוצת הפריטים האחרונה, כלומר, כל  -אחוז הנחת ביניים .3

הפריטים בחשבון מאז ההנחה האחרונה )כל סוג הנחה( שניתנה בחשבון ועד לפריט האחרון 

 שנמצא כרע בחשבון.

  בתוך תקופה מסויימתדוח של פריטים שהמחירים שלהם שונו- 

 רוצים להוציא דוח של כל הפריטים שהיה בהם שינוי מחיר בתוך תקופה מסויימת, נכנסים ל:כאשר 

 (1דוח שינוי מחירים ) ( 2דוחות ) תפריט הראשי 

ם של התקופה הרצויה שבה חל שינויי מחירים, בוחרים עפ"י איזה תאריכיהמכניסים את טווח 

 . הצג קריטריון למיין את הפריטים ולוחצים 

 

 אמצעי תשלום החלפת- 

כאשר חשבון נסגר באמצעי תשלום אחד, וחלה טעות או הלקוח התחרט, ורוצה לשלם באמצעי 

' בקופה ונפתח חלון שבו מכניסים את J, לוחצים 'או לפצל לכמה סוגי אמצעי תשלום תשלום אחר

את  בוחרים' וEnter, לוחצים 'הרצוי להחלפה סכוםה מהאיזה אמצעי תשלום אנו רוצים להחליף ו

 ./יםתשלום החדשהאמצעי 

 

 עריכת מלל בסוף פתקית- 

'. נפתח Enterמלל לסיום פתקית ואז ' -4' בקופה, נפתח חלון של תפריט קופה. לוחצים Mלוחצים '

 . שמור חלון נוסף עם שורות שבו מכניסים את המלל הרצוי ולסיום לוחצים 

 

  הכנסת קבוצה ראשית/קבוצה/תת קבוצה לנתוני דוחZ- 

 (2הקמת קבוצות ) ( 62הקמות ) הראשי  תפריט

, מסמנים אותה בכחול ולוחצים בעכבר על הלחצן הימני. Zשתופיע בדוח שרוצים נכנסים להיררכיה 

 מודפס  -בשדה שכתוב בו √. מסמנים ופרטי ההיררכיה יופיעו  שינוי כעת, בחלון שנפתח לוחצים על 

 . מאשר  ולוחצים על   □ Z בדוח

 



  נוספת )למדפסת מטבח למשל( עבור פריטים בתצוגת בית קפההדפסת פתקית- 

יודפסו  שבכפתורים כאשר הקופה נמצאת בתצוגת בית קפה, ניתן להגדיר שפריטים מסויימים

 /ובפתקית נוספת מלבד הפתקית של החשבון )כאשר ההדפסה יכולה להיות באותה המדפסת או

 כמו מדפסת מטבח בבית קפה(. -במדפסת אחרת

ותחת השדה "מדפסות" בוחרים  להגדרת כפתור פריט, ע"י לחיצה על הלחצן הימני בעכבר,נכנסים 

את המדפסת שאנו רוצים שהפתקית הנוספת תודפס אליה. )אם רוצים שהפתקית תודפס למס' 

 מדפסות בוחרים את המדפסות הרצויות בשדות "מדפסות"(.

 

 )העתק של פתקית קופה )דרך הקופה- 

 העתק פתקית. -האמצעיתוחרים את האפשרות ' ובRלוחצים בקופה '

 כאשר מדובר בפתקית אשראי, גם לשאר הספחים יצא העתק )הספח של האישור עסקה והחתימה(.

 

 הנפקת חשבונית מס- 

 ' ובוחרים אחת מהאופציות הבאות:Rלוחצים בקופה '

 הוצאת חשבונית מס לפתקית קופה האחרונה. -לפתקית אחרונהחשבונית  .6

אחרת שנמצאת בהיסטוריה  קופה הוצאת חשבונית מס לפתקית -לפתקית היסטוריתחשבונית  .2

 פתקיות אחורה(. 011)עד 

 

 "ח.פ."-"לכבוד" ו -שדות נוספים שניתן למלא 2אחרי שבוחרים את הפתקית הרצויה נפתחים לנו 

 

  פתקיות אחרונות 011חשבונית מס לפתקית של לקוח רגיל כאשר הפתקית היא לא בהנפקת- 

 מקרים: 3נם יש

פתקיות אחרונות, לא ניתן  011-אם לא יצאה בעבר חשבונית מס עבור פתקית זו והיא לא ב .6

 להוציא לה חשבונית מס.

' בקופה, בוחרים ב"חשבונית לפתקית Rאם יצאה בעבר חשבונית מס עבור פתקית זו, לוחצים ' .2

 היסטורית" ומכניסים את מס' הפתקית הרצויה.

  בר חשבונית מס עבור פתקית זו, ניתן לבדוק זאת כך:אם לא ידוע אם יצאה בע .3

 BO (1)ניתוחי  תפריט הראשי 

, הולכים לתאריך של הפתקית   פתקיות   -מסמנים בתחתית המסך את האפשרות של פתקיות 

ולוחצים על עמודת "סה"כ" באותה שורה. כעת מחפשים את הפתקית הרצויה לפי סכום, שעה, 

ה. אם בכותרת של הפתקית שנפתחת לנו כתוב "מלצרית מס' פתקית ולוחצים עלי

____HH**)6, אחרת זה מקרה 2אז הוצאה בעבר חשבונית מס וזה מקרה  ")מס' פתקית. 

 

 (מה הסכום שכל קופה הכניסה) פדיון קופות- 

 .לפי יום עבודה מסויים או לפי תקופה ניתן לראות את הפדיון של כל קופה וקופה שנמצאת בעסק

 (4שאילתא לקופות ) ( 6שאילתות ) שי תפריט הרא



 את התאריך הרצוי.  ...  בכפתורנבחר  -לפי יום מסויים .6

 הצג נמלא את השדות בצד שמאל: "מתאריך" ו"עד תאריך" ולסיום נלחץ  -לפי תקופה מסויימת .2

. 

כל שורה במסך היא קופה, כאשר ניתן לראות בכל שורה את החלוקה לפי אמצעי תשלום ולפי 

 .מחלקות

 

 פריט מסוייםמחלקהבדיקה כמה לקוח הקפה קנה מ/- 

 (66קניות לקוחות מועדון ) ( 64ניהול מועדון ) תפריט הראשי 

 . הצג ולוחצים מס' לקוח  מכניסים ,  בהתחייבות מועדון   מסמנים 

לוחצים על השורה של הלקוח ונפתח לנו חלון חדש שבו מופיע באיזה סכום הלקוח הקפה קנה כל 

בכל אחת מהמחלקות. ניתן ללחוץ על המחלקה הרצויה וייפתח חלון נוסף שבו מופיע באיזה  חודש

 . כל פריט שבמחלקהסכום הלקוח קנה בכל חודש מ

 ונוכל לראות לפי כמות ולא לפי מחיר.  כמותי ערך הצג בכל שלב ניתן ללחוץ בתחתית המסך על 

 

 קטלוג פריטים- 

 (66טלוג פריטים )הדפסת ק ( 2דוחות ) תפריט הראשי 

 . מופיעים לנו כל הפריטים שבחנות  הצג כאשר לוחצים 

 בעזרת סינון ע"י השדות שבראש המסך:ניתן להציג רק חלק מקטלוג הפריטים המלא 

 "מפריט", "עד פריט". פריט ע"י מילוי השדותמפריט עד  .6

 אימים.סטטוס, שקיל, בר הנחה, סוג פריט, חייב במע"מ וכו' ע"י מילוי השדות המת .2

 ובחירת הספק הרצוי. הספקים כל הצגת פריטים של ספק מסויים ע"י לחיצה על הכפתור  .3

הצגת פריטים של היררכיה מסויימת ע"י לחיצה על הכפתור כל הפריטים ובחירת ההיררכיה  .4

 הרצויה ע"י הלחצן הימני בעכבר.

"מיון" בצד שמאל למעלה ע"י בחירת צורת המיון בשדה עם הכותרת ניתן למיין את הפריטים שיוצגו 

 מספר פריט, שם פריט, כמות במלאי, תאריך מכירה, תאריך קניה. :של המסך. אפשרויות המיון

 . הצג בחירת הסינון והמיון נלחץבסיום 

 . סדרן דוח הדפס או   דוח הדפס על  ע"י לחיצהניתן להדפיס את התוצאות שמופיעות לנו במסך 

 

 העברת יתרות חוב- 

בעיקר אצל הקיבוצים. בעסקים כאלה יש להם לקוחות הקפה )שבד"כ נמצאים  זה נפוץנושא 

חוב שלהם להנהלת הבקבוצת לקוחות שנקראת "העברות"( שבסוף חודש העסק מעביר את יתרת 

את החוב. על מנת לבצע את ההעברה, אצלם הם מאפסים ללקוחות אלה , וחשבונות של הקיבוץ

 נכנסים ל:

 (61העברת יתרות חוב ) ( 63חות הקפה )ניהול לקו תפריט הראשי 

בוחרים את החודש שרוצים להעביר את החובות שלו ובוחרים את קבוצת הלקוחות שרוצים לבצע 

בתחתית המסך ואז החובות של אותו חודש של   יתרות העברת ביצוע . לוחצים על להם את ההעברה



שנמצא ב:  txtות אלה ונוצר קובץ הלקוחות הנבחרים מתאפסים, מודפס דף עם החובות שהיו ללקוח

D:\ boxxxxxxxxxxxxxxxx\flats 

 

 שינוי מדפסת- 

 (66הגדרות תחנות עבודה )  (..תחזוקה ) תפריט הראשי 

חשבוניות  – v6-ולמדפסת זו יודפסו כל המסמכים שיוצאים דרך ה כעת בוחרים את המדפסת הרצויה

 .במחשב default-יצאו למדפסת שמוגדרת כ פהמרוכזות, דוחות וכו'. ההדפסות שמדפיסים דרך הקו

 שמגדיר שחשבוניות מס דרך הקופה תצא דרך המדפסת המוגדרת בתחזוקה. בתוכנה ישנו פרמטר

 

  פדיוןנתוני- 

 כדי לראות את נתוני הפדיון של יום/חודש/שנה מסויימים, נכנסים ל:

 BO (1)ניתוחי  תפריט הראשי 

 וגי חלוקה:ס 2כעת ניתן לראות את הפדיון לפי 

 פדיון לפי המחלקות שקיימות .6

 פדיון לפי אמצעי תשלום )מזומן, כ.אשראי, צ'ק, העברה בנקאית וכו'...( .2

 

 זיכוי/החזרה- 

' וסורקים שוב את הפריט )או לפי ברקוד(. Hכאשר במהלך חשבון רוצים לבטל פריט, לוחצים ' .6

 וק שוב את הפריט.' במקום לסרZאם זה הפריט האחרון שבחשבון כרגע, אפשר ללחוץ '

, מבצעים החזרה של כל אחד תלוש זיכויכאשר רוצים להחזיר פריט/ים ולהוציא עליו/הם  .2

אפשרות  -ובוחרים להחזיר את הכסף בתלוש זיכוי חשבון, סוגרים '(Hמהפריטים שרוצים )ע"י '

. אם מדובר בלקוח הקפה, סוגרים חשבון ובוחרים להחזיר את הכסף  זיכוי תלוש ..: .

 . בהתחייבות זיכוי .0: 0אפשרות  -חייבותבהת

 

 מימוש זיכוי- 

לוחצים  תלושים .4 -4כאשר לקוח רוצה לשלם בתלוש זיכוי, בוחרים באמצעי תשלום באפשרות מס' 

'N( '-.ומכניסים את הספרות האחרונות של המס' תלוש זיכוי )קבלת שובר זיכוי 

 

 לקוחות הקפה -תשלום חוב- 

' ומכניסים את מס' הלקוח והסכום הרצוי Tחוב, לוחצים בקופה ' כאשר לקוח הקפה בא לשלם

המס' לקוח הקפה, ניתן לחפש את הלקוח לפי שם ע"י לחיצה על המקש לתשלום. אם לא זוכרים את 

'L.' 

 

 פירוט תנועות של לקוח הקפה- 



 דרך הקופה

צריכה להיות  . השורה של הלקוח הקפה הרצוי', מחפשים את הלקוח הקפה הרצויLלוחצים בקופה '

( ובחצי מסך השמאלי רואים את הפירוט בצבע כחול. לוחצים בחצים שבמקלדת על החץ ימינה )

של הלקוח. לחיצה על אחת השורות תפתח את הפתקית המתאימה. להדפסת התנועות נלחץ על החץ 

 ( ויפתח לנו חלון שבו נכניס את התאריכים הרצויים להדפסה.השמאלי )

 BO-דרך ה

 (6) חובות לקוחות  (63) ניהול לקוחות הקפה ראשי תפריט ה

המלל כעת מכניסים בשדה "חיפוש" את  ,"מיון" בשדהש ופיחבצע את השלפיו נ המפתחבוחרים את 

'. ניתן לסנן את הלקוחות לפי הסכום חוב שלהם, לפי Enterלחיפוש ע"י המפתח שבחרנו ולוחצים '

  סוג הלקוח וכו' בשדות שתחת החלון "הצג".

ויפתח לנו הכרטיס   *פירוט* על מנת לראות את הפירוט של הלקוח נלחץ על העמודה שכתוב בה 

 בצד ימין למטה.  הדפסה ניתן להדפיס את התנועות ע"י לחיצה על  .לקוח

 

  דוחZ  דוח /X- 

 (3סגירת יום ) תפריט הראשי 

. ניתן בצד ימיןשלו התאריך לוחצים על הדוח שרוצים להדפיס עפ"י  הדוחות מסודרים עפ"י התאריך,

 של כמה ימים. Zלהדפיס דוח 

בצורה יזומה, המערכת מייצרת אותו אוטומטית בסוף כל יום בשעה  Zהערה: לא ניתן לייצר דוח 

 קבועה.

 

 0111-מכירה כללית בסכום של יותר מ ₪- 

שנה הגבלת י , במצב זהאנו מקישים את הסכום ואז '+' -כאשר אנו מוכרים ב"מחלקה כללית" בקופה

' ואז נפתח חלון שבו Enterואז ' 11.. על מנת להכניס סכום גדול יותר, לוחצים ₪ 6111סכום של 

 מכניסים את הסכום הרצוי.

 

 שינוי ברקוד של פריט קיים- 

 , נכנסים ל:כאשר יש לנו פריט שיש טעות בברקוד שלו

 (3הקמת פריט ) ( 62הקמות ) תפריט הראשי 

 ה, לחיצה על הכפתור תפתח לנו מסך שבו נכניס בשור ברקוד שינוי ר בתחתית המסך יש כפתו

ונתקן בשורה )השם של הפריט יופיע מצד ימין( ' Enterהראשונה את הברקוד הקיים )השגוי(, נלחץ '

 . אישור השניה את הברקוד, לסיום נלחץ 

 

 ביטול של עובדים במערכת- 

 (1הקמת עובדים ) ( 62הקמות ) תפריט הראשי 



'. אם מספר העובד לא Enterולוחצים ' כניסים את מספר העובד שרוצים לבטל בשדה "מספר עובד"מ

 . כעת משנים בשדה "סטטוס" את הסטטוס מ"פעיל" ל"מבוטל". ...  ידוע מחפשים בכפתור

 

 עובד מבוטל מציאה/החזרה של- 

 כדי למצוא את המס' של העובד המבוטל, נכנסים ל:

 (63שאילתא לעובדים ) ( 6)שאילתות  תפריט הראשי 

  וכל העובדים המבוטלים מופיעים.   מבוטלים □ בשדה  √מסמנים 

 כעת, כדי להחזיר את העובד המבוטל להיות פעיל, נכנסים ל:

 (1הקמת עובדים ) ( 62) הקמות תפריט הראשי 

בשדה ' ופרטי העובד מופיעים. כעת משנים Enterמכניסים את מס' העובד המבוטל, לוחצים '

 "סטטוס" את הסטטוס מ"מבוטל" ל"פעיל".

 

 ביטול מבצע קיים- 

 (0תגמולים קנה קבל ) ( 0עדכון מחירים ) תפריט הראשי 

ורואים את כל המבצעים   קבוצה עדכון לוחצים על  בוחרים את קבוצת המבצעים שבה נמצא המבצע,

אנחנו מבטלים מבצע לא יהיה , כעת תקפוץ הודעה שאם  מבצע ביטול שתחת קבוצה זו. לוחצים על 

אם אנחנו מסכימים, סוגרים את ההודעה ומכניסים את  ניתן לראות את המבצע בניתוח תגמולים.

 '.OKמספר המבצע שרוצים לבטל ולוחצים '

 

 העברה -ביטול תשלום חוב ששולם באמצעי תשלום- 

אריה יכול לשנות את לא ניתן לבטל תשלום חוב ששולם בהעברה )גם לא ע"י תשלום חוב במינוס(. 

 אג' למשל אבל לא לבטל לגמרי את הפעולה. 61סכום ההעברה ל

 

 הצגה של כל החשבוניות מס שיצאו- 

 (68שאילתא לחשבונית ) ( 6שאילתות ) תפריט הראשי 

הכל/חשבוניות שיצאו בקופה/חשבוניות  -בוחרים את החודש שרוצים, ואיזה חשבוניות רוצים להציג

יש שדה נוסף של מאיזה סכום החשבוניות שאנו רוצים ועד איזה  גרסא החדשהמרוכזות וכו'.. ב

 סכום.

 

 )חשבוניות מס מעל סכום מסויים )במיוחד בשביל מנדלסון- 

 (68שאילתא לחשבונית ) ( 6שאילתות ) תפריט הראשי 

נו , ומאיזה סכום החשבוניות שאהכל -בוחרים את החודש שרוצים, ואיזה חשבוניות רוצים להציג

 .......ועד  0111רוצים ועד איזה סכום. במקרה של מנדלסון רבקה, מסכום 

 

 



 חיפוש לקוחות מועדון לפי שם בקופה- 

ומעבירים את הכרטיס. אם אין כרטיס ורוצים לחפש לפי שם  kע"מ להעביר כרטיס מועדון, לוחצים 

 ם בחלון למעלה לפי שם.ומחפשי kובמקום להעביר כרטיס לוחצים שוב  kשל לקוח מועדון, לוחצים 

 

 צ'ק באותו יום עסקיםב ביטול חשבון ששולם- 

אם רוצים לבטל חשבון ששולם בצ'ק ולהחזיר ללקוח את הצ'ק, עושים החזרה בקופה של הסכום של 

' כדי לסיים את החשבון ונפתח לנו חלון שבו כתוב כמה כסף צריך להחזיר Enter, לוחצים 'הצ'ק

 ואז בוחרים את הצ'ק הרצוי. צ'ק החזרת  ללקוח, בוחרים את האפשרות

 ניתן לבצע פעולה זו רק אם סכום הצ'ק הוא סכום עגול והצ'ק התקבל באותו יום עסקים.

 , אם סכום הצ'ק לא היה עגול,אחרת

 

 ביטול תשלום חוב ששולם בצ'ק- 

ת אם לקוח הקפה ביצע תשלום חוב בצ'ק ומכל סיבה שהיא רוצים לבטל את הפעולה, מחייבים א

זיכוי/חיוב  ( 63ניהול לקוחות הקפה ) תפריט הראשי  -הכרטיס שלו בעזרת זיכוי/חיוב ידני

לפי שם. כעת נכניס בשדה "סכום   ... -. מכניסים את המספר לקוח או מחפשים בעזרת ה(2לקוחות )

חיוב לקוח" את סכום הצ'ק שרוצים לבטל ובסיבה אפשר לכתוב את ההסבר לצורך היסטוריה. 

 .. בנוסף לחיוב הכרטיס, נסמן את הצ'ק כצ'ק חוזר אישור ם נלחץ לסיו

 

 

 הדפסת תווית מחיר- 

ומגיעים לחלון שכתוב בו  'Enter'ואח"כ  8בקופה ומגיעים למסך של תפריט. לוחצים  Mלוחצים 

"הדפסת תווית מחיר". בחלון מכניסים את הברקוד של הפריט ואז יוצאת לנו פתקית של שם הפריט 

 והמחיר.

 

 מעקב אחרי צ'קים- 

 

 צ'קים חוזרים- 

 ע"מ לפתור את בעיית הצ'קים החוזרים, נקים לקוח הקפה חדש שיקרא צ'קים חוזרים.

 (4) הקמת לקוח הקפה ( 62הקמות ) תפריט הראשי 

 . אישור ובשם הלקוח נכתוב "צ'קים חוזרים" ונלחץ   חדש נלחץ על הכפתור 

 (2זיכוי/חיוב לקוחות ) ( 63וחות הקפה )ניהול לק תפריט הראשי כעת נכנס ל: 

לפי שם. כעת נכניס בשדה "סכום   ... -נכניס את המס' לקוח של הצ'קים החוזרים או נחפש בעזרת ה

ובסיבה אפשר לכתוב את הפרטי צ'ק לצורך היסטוריה. לסיום  את סכום הצ'ק שחזרחיוב לקוח" 

 . אישור נלחץ 

וח של הצ'קים החוזרים, נכניס את סכום הצ'ק ונשלם באופן ( ללקTכעת בקופה, נעשה תשלום חוב )

 הרצוי.



 

 לפי חודשים( התחייבות/הוצאת דוח של קניות לקוחות מועדון(- 

 ,התחייבות לפי חודשים בשנה מסויימת/הלקוחות מועדוןכאשר רוצים להוציא דוח קניות של כל 

קנה בכל חודש במשך שנה  כמה הוא /התחייבותכלומר, דוח שבו כתוב עבור כל לקוח מועדון

 נכנסים ל: מסויימת,

 (66קניות לקוחות מועדון ) ( 64ניהול מועדון ) תפריט הראשי 

, בוחרים את השנה הרצויה ולחצים הצג.   התחייבות מועדון  או   לקוחות מועדון  מסמנים 

 ניתן לחפש גם עפ"י מספר לקוח.

 

 פריט במחיר שלילי- 

 חר במחיר שלילי, נכנסים ל:כאשר יש פריט שרוצים לתמ

 (3הקמת פריט ) ( 62הקמות ) תפריט הראשי 

 מכניסים את הברקוד של הפריט, ובשדה "סוג פריט" בוחרים 'שלילי'.

 


