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 לספירה ןגיליו
לספירה לפריטים הקיימים במלאי. תלהדפיס מראש גיליונו  םבמידה ומעונייני  

מוכן מראש ולהקליד אותה אח"כ למערכת. ןו אינה חובה ואפשר לספור את המלאי גם ללא גיליופעולה ז  

 לספירה, עם מספר מדף, ללא שדה מלאי, עם שדות ריקים לספירה.  ןגיליו  – אפשרות א'

אופן הפקה: מלאי ורכש/דוחות מלאי/ספירת מלאי.   

ב.-דף, מחלקה, נושא, איש אפשרות לבחור מיון מתוך האפשרויות: ספק, יצרן, מ   

יש אפשרות לבחור באופציות "דפים נפרדים" לכל קבוצה, לפי המיון שנבחר.   

יודפסו רק פריטים פעילים.   

 מהתעודות. תהכנת תעודות לספירה והדפסת גיליונו אפשרות ב'

 מכיוון שהכנסת הספירה למערכת נעשית בתעודות ספירה, אפשר להכין מראש תעודות ספירה, אחת או

ב ואפשר לאכלס את התעודות  מראש דרך מסננת פריטים -יותר, הפריטים בתעודה מסודרים  בסדר א

לטווח יצרנים, ספקים, קודי פריט, או מדפים. במידה ומשתמשים במסננת מוטלת על המפעיל האחריות 

 לכלול בספירה את כל הפריטים.

דשה. )מומלץ לקרוא את ההסבר, אופן ההפקה: מקימים בתעודות,  במלאי ורכש, תעודת ספירה ח

 בהמשך, המתאר את הרעיון העומד מאחורי תעודות ספירה(.

תאריך התעודה יהיה לתאריך הספירה. כל תעודות הספירה חייבות להיות בעלות אותו תאריך. אם 

סופרים במשך מספר ימים, התאריך יהיה של היום האחרון לספירה, ואסור שתהיה פעילות מלאי במחשב 

 לספירה במשך תהליכי הספירה בפועל.מחוץ 

"השלם תעודה".  פעולה זו תכניס לתעודה את כל הפריטים שיש בהם מלאי לתאריך הספירה, או  םמבצעי

 היתה להם פעילות כלשהי.

 בפעולה זו אפשר לבחור מסננת על הפריטים, אפשר להשאיר את הדגל "לכל תעודות הספירה" כבוי.

 

 

 

 תעודות ספירה
  הסבר כללי:

 ספירה מוזנת למחשב בתעודות.

 תהליך הספירה נעשה על אתר . אם יש כמה אתרים, תהליכי הספירה יופעלו לגבי כל אתר בנפרד.

 תעודת ספירה משפיעה על המלאי בדרך הבאה:

 תאריך התעודה מציין את תאריך הספירה. האתר של התעודה מציין את האתר שלגביו הספירה.

 ספירה לסוף יום הספירה.מלאי של הפריט נקבע ע"י ה

אפשר שפריט יופיע מספר פעמים בתעודת ספירה או בכמה תעודות ספירה, סיכום כל המופעים האלה 

יקבע את סה"כ הפריט בספירה. מובן שתאריכי כל התעודות הללו צריכים להיות אותו תאריך, תאריך 

דות ספירה יהיו לאותו תאריך, הספירה. אם הספירה נמשכת על פני כמה ימים, חייבים לדאוג שכל תעו

בחשבון לכל פריט רק  חהוא התאריך הקובע. אם בטעות יעשו תעודות ספירה לתאריכים שונים, ילק

 המופע המאוחר ביותר שלו, או ליתר דיוק, סיכום המופעים לתאריך המאוחר מבניהם בלבד.

, בכל הדוחות, מלאי לאחר לדצמבר יהיה 13לדצמבר אזי המלאי של  13אם תאריך תעודות הספירה הוא 

 3לדצמבר יהיה המלאי לפתיחת אותו יום, דהיינו לפני הספירה, ומלאי ה  13ספירה, מלאי הפתיחה של 

 בינואר שנה הבאה יהיה מלאי הספירה.



 אפשר תמיד, בכל מועד, להקליד תעודות ספירה רטרואקטיבית, ובתנאי שיקבע נכון תאריך התעודה.

 במערכת בשנה החדשה גם אם לא הספקנו להקליד את כל תעודות הספירה.כך שאפשר להתחיל לעבוד 

שבדרך כלל משפיעה על מלאי, לא תוכל לשנות את  מסוג כלשהויש לזכור, שכל תעודה רטרואקטיבית 

 נקבע אך ורק ע"י תעודות הספירה של אותו יום.מתאי זה  ,המלאי של סוף יום הספירה

 

 אופן ההפקה:

פירה מראש, כפי שמתואר באפשרות א' של גיליונות לספירה. התעודות ששימשו אפשר להכין תעודות ס

 להפקת הגיליונות ישמשו גם להקלדת הספירה, כשהן נשמרות ב"טען" ונלקחות משם. 

אפשר אם רוצים להקליד תעודות ספירה מבלי שיהיו מוכנות מראש, ואפשר גם להשתמש בשתי השיטות 

 במשולב.

 פריט יכול להופיע בכמה שורות, ו/או בכמה תעודות.

 תאריכי התעודות יהיו כולם אותו תאריך, התאריך הקובע של הספירה.

תזכורת: מקש "שגר" מעדכן שינויים בתעודה אם לא משתמשים באנטר. אם  רואים "פינות אדומות" 

 כדאי ללחוץ על "שגר".

 תיקוני ספירה

ושים זאת בתעודת ספירה לאותו תאריך. הכמות בתעודה תהיה  אם רוצים לתקן ספירה של פריט ע

ההפרש שרוצים להוסיף לספירה השגויה, כי הספירה של פריט היא סיכום כל מופעיו בתעודות הספירה 

 לתאריך.

 כמות יכולה להיות שלילית.

 )חשוב מאוד(תעודה משלימה לפריטים שאינם במצאי: 
ש להקים תעודת ספירה נוספת ריקה, )אפשר גם תעודה אחת בסוף תהליך הספירה, לכל אתר שנספר, י

מתעודות האתר שעדיין פתוחות( ולבצע עליה "השלם תעודה", על כל הפריטים, עם השדה "לכל תעודות 

מסומן. השלמה זו מכניסה לתעודת הספירה את כל הפריטים שלא טופלו בספירה ויש להם  -הספירה" 

פריטים אלה  מוכנסים לתעודה עם כמות אפס מתוך הנחה שאם לא  מלאי, או היתה להם פעילות במחשב.

 הוקלדו בספירה כאילו אין מהם במצאי, כלומר, הספירה שלהם היא אפס.

מותר לבצע השלם תעודה כמה פעמים בהזדמנויות שונות, כי הוא מוסיף ספירה אפס ולא יפגע בפריט גם 

 אם יספר בכל זאת אח"כ.

 

 דוחות הפרשים
 ספירה + מלאידוח הפרשי 

 הפקה: מלאי ורכש, דוחות מלאי

 שים/מי לב לאפשרויות מיון שונות, אפשרות הפרדה לדפים ומסננת פריטים.

 הדוח מזהה בעצמו את תאריך הספירה האחרונה, ומופק אך ורק עליה.

 בעתיד אפשר יהיה להגביל אותו לתאריך ובכך להפיק אותו על ספירות קודמות לאחרונה.

 את המלאי, ההפרש, ועלויות המלאים וההפרשים על פי מחיר קטלוגי פחות הנחת ספק. הדוח מפרט גם
 

לצורך דוח ספירה )שניהם( נוסף בנתוני הארגון דגל המציין אם הדוחות מופקים על תעודות ספירה 

 מושהות או מאושרות.

 זה יהיה רק: זה או זה.

  

עד לאישור הספירה צריך לדאוג לסמן את * מי שלא רוצה לאשר ורוצה לעבוד על התעודות המושהות 

 הדגל הזה, ולא לאשר תעודות עד הסוף כי מאושרות אצלו לא יכנסו לדוח.

 מותר כמובן, לאחר אישור כל התעודות, להוריד את הדגל ויתקבל דוח על המאושרות.

  

דאג לאשר כל * מי שרוצה לאשר כל תעודה, יוריד את הסימון מהדגל הזה )זו ברירת המחדל של הדגל( וי

 תעודה שהוא רוצה שתכנס לדוח.

 במקרה זה, תיקון הספירה יהיה כמובן בתעודות השלמה.  

  

 יש לזכור את הכללים הבאים:

 לאותו תאריך. שתהיינה . כל התעודות של ספירה צריך3



 . בסוף התהליך יש לבצע השלם תעודה, על כל התעודות כדי לאפס פריטים שלא נספרו.2

דוח על מאושרות המערכת מזהה בעצמה את התעודה עם התאריך המאוחר ביותר ומכוונת  . בתצורה של1

 את הדוח רק לתעודות על התאריך הזה.

בתצורה של דוח על מושהות אין בדיקה של תאריך התעודות. אחריות השמירה על תאריך אחיד חלה     

 על המשתמש.

"לכל תעודות הספירה". מותר לבצע "השלם . בסוף התהליך יש לבצע השלם תעודה, עם סימון דגל 4

 תעודה" כמה פעמים שרוצים מכיוון שהפעולה מוסיפה שורות ספירה אפס

 לפריטים שלא נספרו, וגם אם הם יספרו אח"כ, האפס לא יוריד ולא יעלה.    

  

 

 יומן תנועות מלאי

 כדאי לשקול שימוש ביומן תנועות מלאי כדוח הפרשים,  נמצא במלאי ורכש.

 אותו לאקסל לצורך עיבודים שונים. אשר לייצאפ

 טווח התאריכים יהיה מתאריך הספירה ועד לאותו תאריך.

 מלאי הפתיחה הוא מלאי מחשב לפני הספירה.

 מלאי הסגירה הוא מלאי הספירה.

 שדה הפרשי ספירה הוא ההפרש בניהם.

 

 

 

 בהצלחה,
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