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 הקמת/עדכון ספק 

 (2הקמת ספק ) ( 21הקמות ) תפריט ראשי 

ליד השדה 'מספר ספק' ומקבלים מס'   חדש כאשר רוצים להקים ספק חדש, לוחצים על הכפתור 

 ספק פנוי.

 כעת ממלאים את הפרטים הרצויים בשדות המתאימים.

 כאשר רוצים לעדכן ספק קיים: 

 מכניסים את מס' הספק המתאים בשדה 'מספר ספק', לוחצים  -אם ידוע מספר הספק

'Enter' .ופרטי הספק יוצגו על המסך 

 ומחפשים את הספק המתאים לפי שם,   ... לוחצים על הכפתור  -אם מספר הספק אינו ידוע

 לוחצים על הספק הרצוי ופרטי הספק יוצגו על המסך.

 :פירוט שדות

 ניתן לחלק ספקים לקבוצות. -קבוצת ספקים 

 קבוצות, לוחצים על כאשר רוצים להוסיף את הספק לקבוצה שכבר קיימת ברשימת ה

 ובוחרים את הקבוצה הרצויה.  קב הכפתור 



  כאשר רוצים ליצור קבוצה חדשה ברשימת הקבוצות שאליה יתווסף הספק, מכניסים

 .'Enter'את שם הקבוצה החדשה בשדה ולוחצים 

דוגמת שימוש בקבוצות ספקים: במסך של "שאילתא לתעודות כניסה" ניתן למיין עפ"י 

 קבוצת ספקים.

 בוחרים את הסטטוס הרצוי עבור הספק. ברירת המחדל היא 'פעיל'. -טוססט 

 אפשרויות הבחירה:

  פעיל בקניה ומכירה. –פעיל 

  לא ניתן לקבל סחורה מספק זה. –מכירה בלבד 

  לא בשימוש. –מושהה 

  מבוטל לאלתר וניתן לבטל את כל ההיסטוריה של הספק. –מבוטל 

 

 )הקמת/עדכון קבוצות )עבור פריטים 

-למחלקה, קבוצה ראשית, קבוצה ותת הל פריט שמקימים חייב להשתייך מבחינת ההיררכיכ

 קבוצה. על מנת לנהל היררכיה זאת:

 (1הקמת קבוצות ) ( 21הקמות ) תפריט ראשי 

 מחלקות נתונות מראש. 4מגיעים לחלון שנקרא 'ניהול קבוצות' ובו ישנן 

 ת הראשיות השייכות לאותה מחלקה.לחיצה על אחת המחלקות, תפתח את רשימת הקבוצו 

  לחיצה על אחת הקבוצות הראשיות, תפתח את רשימת הקבוצות השייכות לאותה קבוצה

 ראשית.

  קבוצות השייכות לאותה קבוצות.-אחת הקבוצות, תפתח את רשימת התתילחיצה על 

 קבוצה. -רשימת הפריטים השייכים לאותה תת קבוצות, תפתח את-לחיצה על אחת התתי

תפתח לנו את המסך  הפריטלחיצה על  ,ווצים לשנות לפריט את ההיררכיה שלה ואנו רבמיד

 .להיררכיה הרצויהשלו ונוכל לשנות את ההיררכיה שלו "הקמת פריט" 

 

 :קבוצה-קבוצה ראשית/קבוצה/תתהקמת 

ומסמנים  על אחת השורות, לוחצים קבוצה-קבוצה ראשית/קבוצה/תתבחלון שבו רוצים להקים 

על הלחצן הימני בעכבר ונפתח לנו חלון עם כותרת מתאימה. לחיצה על לוחצים  ול.אותה בכח

 . מאשר ונקליד את השם הרצוי ונלחץ  פנוי תתן לנו קוד  חדש הכפתור 

 

 :קבוצה-שינוי שם קבוצה ראשית/קבוצה/תת

ח לוחצים על השורה שרוצים לשנות ומסמנים אותה בכחול. לוחצים על הלחצן הימני בעכבר ונפת

ונקליד את   תתן לנו את הקוד המתאים  שינוי לנו חלון עם כותרת מתאימה. לחיצה על הכפתור 

 . מאשר ונלחץ  הרצויהשם 

 

 :קבוצה-ביטול קבוצה ראשית/קבוצה/תת

קבוצה, במידה ויש לה תת היררכיות צריך לבטל -כאשר רוצים לבטל קבוצה ראשית/קבוצה/תת

 קבוצה הרצויה.-ת/קבוצה/תתאותן תחילה ורק אז את הקבוצה ראשי



היררכיות מבוטלות, לוחצים על השורה שרוצים לבטל ומסמנים אותה בכחול. -כאשר כל התתי

 ביטול לוחצים על הלחצן הימני בעכבר ונפתח לנו חלון עם כותרת מתאימה. לחיצה על הכפתור 

 קבוצה המתאימה.-תבטל את הקבוצה ראשית/קבוצה/תת  רשומה

 

 תגרום להדפסת סך הפדיון של אותה היררכיה. "Zשדה "מודפס בדוח ב √הערה: סימון  

 

 הקמת/עדכון פריט 

 עדכון מחיר הפריט כולל לאפריט  /עדכוןהקמת

 (3הקמת פריט ) ( 21הקמות ) תפריט ראשי 

 .'Enter'כאשר רוצים להקים פריט חדש, מקלידים/סורקים את מספר הפריט )ברקוד( ולוחצים 

 ריט קיים: כאשר רוצים לעדכן פ

 מכניסים את מס' הפריט המתאים בשדה 'מספר פריט', לוחצים  -אם ידוע מספר הפריט'Enter' 

 ופרטי הפריט יוצגו על המסך.

 ומחפשים את הפריט המתאים לפי שם,   ... לוחצים על הכפתור  -אם מספר הפריט אינו ידוע

 לוחצים על הפריט הרצוי ופרטי הפריט יוצגו על המסך.

 :ותפירוט שד

 שם פריט-  

 יש לרשום את שם הפריט כפי שאנו רוצים שיופיע בפתקית קופה. 

 ושם הפריט יועתק גם לשדה "שם פריט ארוך".  'Enter'הערה: ניתן ללחוץ 

 מרוכז לפריט- 

ניתן לבחור את הפריט המרכז  .ניתן לרכז מכירות של פריט זה לפריט שהוגדר כפריט מרכז

 .  ...  ע"י לחיצה על הכפתור

 פריט נגרר- 

שדה זה מגדיר איזה פריט יימכר אוטומטית עם פריט זה. ניתן לבחור את הפריט הנגרר ע"י 

 .  ... לחיצה על הכפתור 

 מספר ספק- 

 מכניסים את מס' הספק, לוחצים  -אם ידוע מספר הספק'Enter'  ושם הספק יוצג בשדה

 .""שם ספק

 ומחפשים את הספק המתאים לפי   ... לוחצים על הכפתור  -אם מספר הספק אינו ידוע

 .ושם הספק יוצג בשדה "שם ספק" שם, לוחצים על הספק הרצוי

 פריט משני- 

 בשדה זה ניתן להגדיר "מספר פריט" נוסף שגם בו יהיה ניתן למכור פריט זה.

שדה זה טוב עבור פריטים עם ברקוד שנמכרים הרבה ורוצים לתת להם קוד קליט יותר 

 הברקודים. 1במקרה זה יהיה ניתן למכור את הפריט לפי  כמו: חלב, לחם וכו'..

 ,קבוצה-קבוצה ראשית, קבוצה ותת מחלקה- 



-בשדות אלו נגדיר את היררכית הפריט. כלומר, לאיזה מחלקה, קבוצה ראשית, קבוצה ותת

 קבוצה הוא שייך )היררכיה זו יצרנו דרך "הקמת קבוצה"(.

 פריט מעדניה-  

נגדיר מקש  presetמשקל, נכניס בשדה זה "כן" ובכפתור  במקרה ופריט זה נמכר בעמדת

 לפריט זה. 

 פריט זכיין % מרווח- 

כאשר ממלאים אחוז תחת שדה זה, מחיר הקניה של הפריט יחושב אוטומטית לפי מחיר 

 מרווח זה. % -המכירה 

 יח' מידה- 

 קופאית אם מדובר בפריט שקיל ורוצים שבזמן חשבון הוא לא יעבור לפני שה -קוד אריזה

 .9, נכניס בשדה זה קוד אריזה מאשרת שהפריט על המשקל ואפשר לשקול אותו

 כמות באריזה- 

 בשדה זה ניתן להכניס את כמות הפריטים שבאריזה.

 משקל אריזה- 

והמוצר נשקל כולל אריזה ורוצים לקזז את משקל האריזה,נכניס תחת שדה זה את במידה 

 משקל האריזה.

 שקיל- 

 לא כן    את אחת מהאפשרויות: בשדה זה יש לבחור 

 ברירת המחדל היא 'לא'.

 סוג פריט-  

 בוחרים את סוג הפריט הרצוי. ברירת המחדל היא 'רגיל'.

 אפשרויות בחירה:

 פריט מכירה רגיל. -רגיל 

 קופון הנחה לפריט וקופון הנחה למבצע: -סוגי קופונים 1ישנם  -קופון 

 קופון הנחה לפריט: .2

 גדירים "לא".בשדה "קופון למבצע" מ

בשדה "הנחה לפריט מספר" מגדירים את הפריט שעליו תנתן ההנחה בעת הצגת 

 הקופון.

 בשדה "כמות נגרר" מגדירים את כמות הקופונים שניתן לממש.

במסך של ה"שינוי מחירים", הגדרת מחיר הקופון תגדיר את שווי ההנחה בהצגת 

 הקופון.

 קופון הנחה למבצע: .1

   

 ט שבזמן המכירה בקופה מכניסים את המחיר של הפריט )יקפוץ פרי -מכירה למחלקה

 "הקש מחיר לפריט"( -חלון

 פריט שבזמן המכירה שלו, השווי שלו ירד מהחשבון )יימכר במינוס השווי שלו(.  -שלילי

 דוגמת שימוש: החזר דמי חניה.



 ס בסוף החשבון )כמו כרטיס כניסה(.פריט שהמכירה שלו בקופה תנפיק כרטי -כרטיס 

יש אפשרות לעשות הסדר עם חברת האשראי של מתן הנחה תמורת נקודות או כוכבים. 

 .ISRACARDאו  VISAבמידה ויש הסדר, בשדה "יצרן" מכניסים 

 יש לרשום את מספר ההסכם עם חברת האשראי. -בשדה "הסכם מ"

יש לרשום את מספר הנקודות שמקנות את ההנחה כפי שסוכם עם  -בשדה "נקודות"

 אשראי.חברת ה

יש לרשום את סכום ההנחה שהנקודות מקנות כפי שסוכם עם חברת  -בשדה "סכום"

 האשראי.

במידה והמערכת מחוברת לשירות "עסקה מהירה" וההסכם הוא עם חברת 

ISRACARD דיווח על מימוש הנקודות יועבר אוטומטית לחברת האשראי. )יש ,

 לתאם עם יצרן התוכנה שימוש באופציה זו(.

 טניפריט פר- 

 בר הנחה-  

 לא כן    בשדה זה יש לבחור את אחת מהאפשרויות: 

 במידה ובוחרים באפשרות "לא", לא תתאפשר שום הנחה על פריט זה.

 % מרווח- 

בשדה זה יש להגדיר את כמות הרווח הרצויה עבור פריט זה. בעת הזנת מחירי קניה, 

 המערכת תציע מחיר מכירה עפ"י הגדרת רווח זה.

 מחייב במע"- 

 לא כן    בשדה זה יש לבחור את אחת מהאפשרויות: 

 קבוצת תצוגה-  

שאליה במידה והקופה מוגדרת לפי מצב תצוגה "בר", יש לבחור בשדה זה את הקבוצה 

 קבוצות תצוגה(. 5ישתייך הפריט על המסך )ישנן 

  2קבוצת פריטים- 

זה   F1כאשר  F12עד   F1המקשים המהירים:  21לאחד מתוך  בשדה זה ניתן לשייך פריט

 .221זאת קבוצת פריטים   F12-ו 202קבוצת פריטים 

 סטטוס-  

 בוחרים את הסטטוס הרצוי עבור הספק. ברירת המחדל היא 'פעיל'.

 אפשרויות הבחירה:

 פעיל בקניה ומכירה. -פעיל 

 לרכוש מלאי עבור פריט זה.לא ניתן  ניתן למכור בקופות אך -מכירה בלבד 

 רכוש מלאי אך לא ניתן למכור בקופות.ניתן ל -קניה בלבד 

 לא בשימוש. -מושהה 

 הפריטמבוטל לאלתר וניתן לבטל את כל ההיסטוריה של  -מבוטל. 

 

 הערה:



כאשר מקימים פריט חדש עם נתונים זהים לפריט אחר קיים, ניתן לשכפל את הפרטים של הפריט 

ואז  'Enterחדש, לוחצים 'הקיים לפריט החדש. מכניסים בשדה "מספר פריט" את מספר הפריט ה

. לוחצים עליו ובוחרים מאיזה פריט רוצים  מפריט שכפל נפתח במסך למטה כפתור חדש שנקרא 

 לשכפל את הנתונים.

 

 עדכון מחיר הפריט כוללפריט  /עדכוןהקמת

 (5עדכון מחירים ) תפריט ראשי 

 אפשרויות: 1כעת יש 

  :'אפשרות א ( 1ניהול מחירי קניה/מכירה) 

 .'Enter'דים/סורקים את מספר הפריט )ברקוד( בשדה "פריט" ולוחצים מקלי

 :במידה והפריט קיים 

פרטי הפריט )שם, מחירי קניה ומכירה נוכחיים( מופיעים על המסך. כאשר רוצים לעדכן 

 שבתחתית המסך.  פריט הקמתאת פרטי הפריט, לוחצים על הכפתור 

 :במידה והפריט לא קיים 

  פריט הקמתסוגרים אותה. לוחצים על הכפתור  –ריט לא קיים" תקפוץ למסך הודעה "פ

 שבתחתית המסך ומגיעים למסך שבו מקימים את הפריט לפי ההסבר לעיל ולסיום לוחצים 

 . אישור

 כעת, בשני המקרים, עוברים לשלב של עדכון מחירי קניה/מכירה עבור הפריט:

יה, ניהול מבצעים וניהול מחירי ניהול מחירי קנ -נשים לב שהמסך מחולק לשלושה חלקים

 מכירה.

בחלק של ניהול מחירי קניה מכניסים תחילה את מחיר הקניה ואם ניתנו הנחות על מחיר זה, 

 מכניסים את ההנחות תחת הכותרת הנחות שבחלק זה. 

 ,ניהול מחירי מכירהפרטים שלו, אז בחלק של אם הגדרנו לפריט "% מרווח" ב ,לאחר מכן

ו בשדה "מחיר חדש" את המחיר המומלץ עפ"י מרווח זה, אחרת המערכת המערכת תציע לנ

תציע את מחיר הקניה. ניתן לשנות את המחיר החדש ולא ללכת עפ"י המלצה האוטומטית. 

 האחוז שבצד ימין של המחיר הוא הרווח ביחס למחיר הקניה.

 במחיר קניה.  קליטה במחיר מכירה ואז   קליטה נלחץ  לעדכון המחירים

 שרות ב': אפ ( 6שינוי מחירים מהיר) 

מקלידים/סורקים את מספר הפריט )ברקוד( בשדה "מספר פריט". כאשר זהו פריט חדש, יפתחו 

באפשרות זו  שדות נוספים כשבכותרת כתוב "פריט חדש". יש למלא את הפרטים המתאימים.

 לא ניתן לעדכן פרטים של פריט קיים, ניתן לעדכן לו את המחיר בלבד.

 

 התחייבות( לקוח הקפהמת/עדכון הק( 

 (4הקמת לקוח הקפה ) ( 21הקמות ) תפריט ראשי 

' ליד השדה 'מספר לקוח  חדש כאשר רוצים להקים לקוח הקפה חדש, לוחצים על הכפתור 

 פנוי. לקוחומקבלים מס' 

 כעת ממלאים את הפרטים הרצויים בשדות המתאימים.



 קיים:  לקוח הקפהכאשר רוצים לעדכן 

  לוחצים הלקוח המתאים בשדה 'מספר לקוחמכניסים את מס'  -הלקוחידוע מספר אם ,'

'Enter'  יוצגו על המסך. הלקוחופרטי 

  המתאים לפי  הלקוחומחפשים את   ... לוחצים על הכפתור  -אינו ידוע הלקוחאם מספר

 יוצגו על המסך. הלקוחהרצוי ופרטי  הלקוחשם, לוחצים על 

 :פירוט שדות

 ניתן  מכניסים את המסגרת אשראי של הלקוח )כמה חוב מאפשרים ללקוח(. -סכום אשראי

 להכניס גם מסגרת אשראי יומית תחת השדה "יומי".

  קבוצות-ותת לקבוצות לקוחותניתן לחלק  -/תת קבוצהלקוחותקבוצת. 

  לקבוצה שכבר קיימת ברשימת הקבוצות, לוחצים על  הלקוחכאשר רוצים להוסיף את

 חרים את הקבוצה הרצויה.ובו  קב הכפתור 

  מכניסים הלקוחכאשר רוצים ליצור קבוצה חדשה ברשימת הקבוצות שאליה יתווסף ,

 .'Enter'את שם הקבוצה החדשה בשדה ולוחצים 

 כאשר בצד שמאל למטה כאשר מכניסים את פרטי האשראי של הלקוח -פרטי אשראי ,

 ללא צורךו אוטומטית, הלקוח יבצע תשלום חוב באמצעות אשראי, הפרטים שלו יופיע

 להזין אותם כל פעם מחדש.

 סוגים שונים של מחלקות/קבוצות 4תחת שדה זה ניתן להגדיר  -הנחות-

 קבוצות שבהם תינתן ללקוח זה אחוז הנחה מסויים.-ראשיות/קבוצות/תתי

)אחרי שמגיעים להיררכיה הרצויה בוחרים אותה ע"י  ... את ההיררכיה בוחרים בכפתור 

לחצן הימני בעכבר( ומכניסים בשדה "אחוז הנחה" את אחוז ההנחה הרצוי לחיצה על ה

 עבור אותה היררכיה.

 ברירת המחדל היא 'פעיל'.הלקוחבוחרים את הסטטוס הרצוי עבור  -סטטוס . 

 אפשרויות הבחירה:

 פעיל 

 מושהה 

 מבוטל 

 

  לקוח מועדוןהקמת/עדכון 

 (1ים חדשים )הקמת קבוצת כרטיס ( 24ניהול מועדון ) תפריט ראשי 

 מלאים את השדות:מ

 שאנו רוצים. את כמות הכרטיסים החדשים -בכמות

 .mmyyddאת התוקף שאנו רוצים שיהיה לכרטיסים בפורמט של  -תאריך תוקף

 .  מועדון כרטיסי הקמת אישור ולסיום לוחצים 

 לאחר האישור מגיעים שוב למסך תפריט של ניהול מועדון. 

 (.2רטיס מועדון )על הקמת כ בתפריט לוחצים

 ובוחרים את אחד מהכרטיסים שיצרנו. ממלאים את הפרטים הרצויים.  ... לוחצים על הכפתור 



 :פירוט שדות

 2מכניסים " -סוג לקוח." 

 מכניסים את המס' של סוג המחירון הרצוי.  -סוג מחירון 

 אפשרויות הבחירה:

 2/1/3/4/5-  במחירון פריט אנו מגדירים עבור כל אזי  5-ל 2מכניסים מס' בין אנו כאשר

את עדכון מחיר המועדון עבור הפריטים אנו  .הנחה ממחיר המכירהה את המתאים

 עושים דרך המסך "ניהול הנחות מועדון".

 8- המחיר מועדון יהיה תוספת של % מרווח קבוע מהמחיר קניה האחרון  באפשרות זו

 נכניס את % המרווח "מרווח" ובו בשם יפתח שדה נוסףבמקרה זה עבור כל פריט. 

 .הרצוי

 9-  באפשרות זו תינתן הנחה קבועה בסוף החשבון. במקרה זה יפתח שדה נוסף בשם

 "הנחה" ובו נכניס את ההנחה הרצויה.

 את התוקף שאנו רוצים שיהיה לכרטיס בפורמט  ממלאים -תאריך תוקףddmmyy. 

 פעיל'. בוחרים את הסטטוס הרצוי עבור הכרטיס. ברירת המחדל היא -סטטוס' 

 אפשרויות הבחירה:

 פעיל 

 לא פעיל 

 /ו קבוצה שאנ-בשדות אלה בוחרים את הקבוצה והתת -קבוצת לקוחות-תתקבוצת לקוחות

 .)לא חובה( רוצים שהכרטיס יהיה שייך אליהם

 

 עבור לקוחות מועדון הקמת שמות קבוצות 

 (6הקמת שמות קבוצות ) ( 24ניהול מועדון ) תפריט ראשי 

 .קבוצות על מנת למיין לקוחות מועדון-ור קבוצות ותתכעת ניתן ליצ

על מנת להוסיף קבוצה חדשה, נכתוב את שם הקבוצה הרצוי בחצי הימני של המסך, בתחתית, 

 . הקבוצה החדשה תתווסף לרשימה הקיימת. הוסף ונלחץ 

, קבוצה הרצוי בחצי השמאלי של המסך, בתחתית-על מנת להוסיף תת קבוצה, נכתוב את שם התת

 קבוצה החדשה תתווסף לרשימה הקיימת.-. התת הוסף ונלחץ 

 

 ניהול הנחות מועדון 

 (4ניהול הנחות מועדון ) ( 5עדכון מחירים ) תפריט ראשי 

סוגי  5מחירים שונים עבור  5סוגי מחירונים )המחיר הרגיל +  6עבור כל פריט ניתן להגדיר עד 

 מועדונים שונים(.

 ם לפי אחד מהאפשרויות הבאות:ת הפריטים הרצוייאמחפשים 

  ממספר או משם מסויים.  -פריט 

 ממרווח עד מרווח. -מרווח 

 וצה או לפי ספקלפי קב -שליפה. 



' ומקבלים את רשימת הפריטים ממוינים עפ"י האפשרות שבחרנו. כעת לוחצים Enter'מקישים 

 Xה "בחר" יופיע לנו בעמודה "בחר" על שורת הפריט שרוצים לעדכן לו את המחירי מועדון. בעמוד

בשורה המתאימה. כעת, לאחר שסימנו את הפריט שאנו רוצים, לוחצים על הכפתור בצד ימין 

 ונפתחים לנו שדות נוספים של % הנחה.  הנחה % קביעת למטה 

לכל סוג מחירון איזה סוג הנחה רוצים לתת עבור פריט זה ללקוחות השייכים למחירון מחליטים 

 זה:

 השדה "% הנחה מועדון  ליד √נים מסמ -אחוז הנחהx"  ומכניסים את אחוז ההנחה הרצוי

 כתלות במחיר מכירה המשתנה.

 ליד השדה "מחיר מועדון  √מסמנים  -מחיר חדשx ומכניסים את המחיר החדש הרצוי ללא "

 תלות במחיר המכירה המשתנה.

 . סגור ים וליציאה ללא שמירת השינויים לוחצ בצע לסיום ושמירת השינויים לוחצים 

מחפשים את כאשר רוצים לקבוע את אחוז ההנחה עבור קבוצת פריטים ולא רק עבור פריט אחד, 

 כל הפריטים הרצויים לפי אחד מהאפשרויות שלמעלה, בוחרים פריט אחד מהרשימה, לוחצים על 

, מעדכנים לו את ההנחות שרוצים ומשכפלים את ההנחות לכל שאר הפריטים  הנחה % קביעת

 . בצע ואז לחיצה על   שנשלפו הפריטים לכל הנחה% העתק □  -בשדה  √י סימון המסך ע"שעל 

 

 עובדים /עדכוןהקמת 

 (7הקמת עובדים ) ( 21הקמות ) תפריט ראשי 

ליד השדה 'מספר עובד' ומחפשים מס'   ... כאשר רוצים להקים עובד חדש, לוחצים על הכפתור 

 '.Enterספר עובד' ולוחצים 'עובד פנוי. מכניסים את המס' בשדה 'מ

 כאשר רוצים לעדכן עובד קיים: 

 מכניסים את מס' העובד המתאים בשדה 'מספר עובד', לוחצים  -אם ידוע מספר העובד

'Enter' .ופרטי העובד יוצגו על המסך 

  המתאים לפי  העובדומחפשים את   ... לוחצים על הכפתור  -אינו ידוע העובדאם מספר

 יוצגו על המסך. העובדהרצוי ופרטי  ובדהעשם, לוחצים על 

 לסיום. אישור כעת ממלאים את הפרטים הרצויים בשדות המתאימים ולוחצים 

 

 הקמת קופאית 

 (5הקמת קופאית ) ( 21הקמות ) תפריט ראשי 

ליד השדה 'מספר קופאית'   ... כאשר רוצים להקים קופאי/ת חדש/ה, לוחצים על הכפתור 

' ובשדה Enterנוי. מכניסים את המס' בשדה 'מספר קופאית', לוחצים 'ומחפשים מס' קופאית פ

 'מס' עובד' משייכים את הקופאית למס' עובד המתאים שלה.

 כאשר רוצים לעדכן קופאית קיימת: 

 מכניסים את מס' הקופאית המתאים בשדה 'מספר קופאית',  -אם ידוע מספר הקופאית

 המסך.ופרטי הקופאית יוצגו על  'Enter'לוחצים 



 ומחפשים את הקופאית המתאימה   ... לוחצים על הכפתור  -אם מספר הקופאית אינו ידוע

 לפי שם, לוחצים על הקופאית הרצויה ופרטי הקופאית יוצגו על המסך.

 לסיום. אישור כעת ממלאים את הפרטים הרצויים בשדות המתאימים ולוחצים 

 

 הקמת מבצעים 

 (5תגמולים קנה קבל ) ( 5עדכון מחירים ) תפריט ראשי 

 -יצירת קבוצת מבצעים חדשה והקמת מבצע בתוכה .2

. חדשה קבוצה הקמת במקרה זה יוצרים תחילה קבוצת מבצעים חדשה ע"י לחיצה על הכפתור 

כעת נפתחה שורה למטה עם שדות לעדכון. מכניסים את 'שם קבוצת המבצעים' ואת התוקף של 

. כעת  אישור ', 'עד תאריך'. לסיום לוחצים קבוצת המבצעים ע"י מילוי השדות 'מתאריך

 עדכון קבוצה זו התווספה לרשימת קבוצת המבצעים. מסמנים את הקבוצה בכחול ולוחצים על 

 . קבוצה

 -הקמת מבצע בתוך קבוצת מבצעים קיימת .1

 . קבוצה עדכון מסמנים את הקבוצה בכחול ולוחצים על 

 

 הקמת המבצע עצמו:

את סוג המבצע שאנו רוצים להוסיף לקבוצה  ימין למעלה של המסך בוחרים בחלון שבצד -שלב א'

 את הפריטים שצריכים לקנות כדי לקבל את המבצעברשימת פריטים מצד ימין שיצרנו. מחפשים 

הם מתווספים אוטומטית לחלון האמצעי עם הכותרת "קנה". חיפוש הפריטים  -ולוחצים עליהם

"י סריקת הברקוד בחלון שמעל הפריטים או ע"י חיפוש יכול להתבצע ע"י הכנסת מספר הפריט או ע

 . ... לפי שם באמצעות לחיצה על המקש 

 כדי לבטל פריט מהרשימה בחלון "קנה", נלחץ על הפריט.

את השדה 'כמות'/'סכום' )בהתאם לסוג המבצע שנבחר( מצד שמאל של החלון  ממלאים -שלב ב'

כום צריך לקנות את הפריטים שמופיעים "קנה". משמעות השדה היא מה הכמות או באיזה ס

 בחלון "קנה" כדי לקבל את המבצע )את התנאים שבחלון השמאלי עם הכותרת "קבל"(.

 )דוגמאות בהמשך( ממלאים בחלון "קבל" את האפשרות המתאימה לסוג המבצע. -שלב ג'

 ממלאים/מעדכנים את השדות הבאים: -שלב ד'

 מחדל היא ההמבצע יתחיל )ברירת  מאיזה תאריך -'מתאריך' -תאריכי הפעלה                                 

 (.היום בו מקימים את המבצע                                                

 עד איזה תאריך המבצע יתקיים )ברירת המחדל היא    -'עד תאריך'                           

 התאריך הסופי של קבוצת המבצעים אליה שייך המבצע(.                                                

 שעות הפעילות של המבצע. ברירת המחדל היא בין  -'משעה', 'עד שעה' -שעות הפעלה

 .14:00-ל 00:00

 בימים בהם רוצים שהמבצע יפעל. ברירת המחדל היא כל ימות  √מסמנים   -ימי הפעלה

 השבוע.



 3אם רוצים שבסוגי מבצעים   ראשית לקופה קופון □ שרות על האפ √מסמנים  -קופונים 

כאשר המבצע לא מומש בחשבון, תקפוץ הודעה בסוף החשבון עם שאלה "האם אתה  9-ו

 רוצה לממש...?". בברירת המחדל אפשרות זו מסומנת.

 פעמים בחשבון ניתן לממש מבצע זה. כלומר, בשדה  שדה זה אומר כמה -הפעלה בכפולות

 גביל את כמות המימושים של המבצע בחשבון.זה ניתן לה

 שדה זה הוא שדה חובה. בשדה זה מכניסים את שם המבצע.  -מלל לפתקית -שם מבצע

 שם המבצע שנכניס יהיה גם המלל בפתקית של הלקוח.

 בתחתית המסך.שבחלון והמבצע מתווסף לרשימת המבצעים  אישור לוחצים  -שלב ה'

יוצאים מהחלון כשמסיימים להכניס,  ,מבצעים לקבוצה בפעם הראשונה שמכניסים -שלב ו'

 לקופות הורדה "תגמולים קנה קבל", מסמנים את קבוצת המבצעים בכחול, ולוחצים על הכפתור 

 מצד שמאל.

כדי שהמבצע יתעדכן בקופות, צריך בכל קופה "לשרוף פתקית". כלומר, לעשות סתם  -שלב ז'

 שבון אחד ואז אחריו המבצע יתעדכן.או לחכות שיתבצע ח Q-חשבון ואז לבטל ב

 

 סוגי מבצעים

 קנה פריט/ים מסויימים בכמות/סכום מסויים וקבל... -ת/סכוםפריט + כמו .2

 דוגמאות:

 "3 01-ב" 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 3כמות: 

 20 -(: קבל במחיר4קבל )אפשרות 

 

  01____ במחיר  /יםוקבל פריט ₪ 01"קנה מפריט ____ במחיר ₪" 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 50סכום: 

 בוחרים את הפריט/ים הרצויים -פריט 20 -(: קבל במחיר3קבל )אפשרות 

 

 "010" 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 1כמות: 

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

 

 "212" 

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 4כמות: 

 מכניסים מחיר של שני הפריטים -(: קבל במחיר4אפשרות קבל )

 



 "012 ")מתנה )הזול מבינהם 

 בוחרים את הפריט/ים הרצויים קנה:

 3 כמות:

 במחיר     0 -(: קבל הזול ב5קבל )אפשרות 

 

  מחיר מבצע עבור פריט מסויים 

 ("5.90 -במקום ב 4.90 -. לדוגמא: "שוקולד ב)בלי תנאים של קנה וקבל

 וחרים את הפריט/ים הרצוייםקנה: ב

 0כמות: 

 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

 0.02סכום: 

 44 -(: קבל במחיר9קבל )אפשרות 

 'קופון לקופה ראשית'. בנוסף, מבטלים את השדה

 

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

 קנה: בוחרים את הפריט/ים הרצויים

 1כמות: 

 44 -(: קבל במחיר4קבל )אפשרות 

 

 ם אליו בכמות/סכום מסויים וקבל..קנה פריט מרכז או פריטים המרוכזי -מרכז + כמות/סכום .1

 דוגמאות:

 ריט מרכז של כל בקבוקי ספרינג בשאר הטעמים אז:אם בקבוק ספרינג תפוזים מוגדר כפ 

 "01-בקבוקי ספרינג ב 3"

 קנה: בוחרים את הפריט המרכז הרצוי )במקרה הזה ספרינג תפוזים(

 3כמות: 

 20 -(: קבל במחיר4קבל )אפשרות 

 

קנה מקבוצת הפריטים המוגדרת  -תת קבוצה/קבוצה/קבוצה ראשית/מחלקה + כמות/סכום .3

 נו בכמות/סכום מסויים וקבל...תחת ההיררכיה שבחר

 דוגמאות:

 0-ומעלה וקבל פריט/ים _____ ב ₪ 011-"קנה במחלקת הקפואים ב ₪" 

 קנה: נבחר בהיררכיה את מחלקת הקפואים

 200סכום: 



 בוחרים את הפריט/ים הרצויים -פריט 2 -(: קבל במחיר3קבל )אפשרות 

 

 0-"קנה גלידה וקבל את הפריט השני ב ₪" 

 יררכיה את קבוצת הגלידותקנה: נבחר בה

 1כמות: 

 2 -(: קבל הזול ב5קבל )אפשרות 

 

 קנה פריטים של ספק מסויים בכמות/סכום מסויים וקבל... -ספק +כמות/סכום .4

 דוגמאות:

  פריטים של הספק ____ וקבל את הפריט השלישי חינם" 2"קנה 

 קנה: בוחרים את הספק הרצוי

 1כמות: 

 בוחרים את הפריט/ים הרצויים -פריט 0 -(: קבל במחיר3קבל )אפשרות 

 

 :הערה

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

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

ו " בחלון "קנה" אנ₪ 200לק"ג, בקניה מעל  ₪ 10-"חזה עוף ב -דוגמא: כאשר יש לנו מבצע כמו

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

משאר הפריטים בחנות לא כולל החזה עוף. לכן, במלל  ₪ 200-, אנחנו רוצים שיקנו ב₪ 200-בתוך ה

 לק"ג". ₪ 10-"! חזה עוף ב -לפתקית נכתוב

 

  

 עע 

 

 

 

 


