מבזק בנקאי
במדריך זה ניתן למצוא את המידע הבא:
 .1הסבר על המסך הראשי וביצוע פעולות
 .2קבלת תנועות חשבון
 .3שינוי שם חשבון
 .4סינון תנועות
 .5חברות וירטואליות
 .6הדפסת חשבון בודד  /כל החשבונות

 .1הסבר על המסך הראשי וביצוע פעולות

אפשרויות נוספות במסך הראשי בתוכנה:

 .2קבלת תנועות חשבון
 .aכדי לקבל תנועות חשבון ,תחילה עליך ליצור קשר עם סניף הבנק בו מתנהל חשבונך ולמלא
בקשה באמצעות טופס מתאים.
 .bלאחר כלל האישורים המתאימים ,לחץ על אייקון הביזנסנט

בשולחן העבודה.

וכנס למבזק הבנקאי
לאחר מכן לחץ על אייקון העברת נתונים
התנועות האחרונות שהתקבלו אצלך בחשבון לפי תאריכי הדיווח:

 .cכניסה לפרטי החשבון תתבצע באופן הבא:

 ,שם תראה את

 .3שינוי שם חשבון

 .4סינון תנועות
סינון תנועות מאפשר נוחות ויזואלית לצפייה בדף החשבון .ניתן לבחור במצבי סינון שונים:
 .aסינון לפי תאריכים (החץ הכחול פונה שמאלה):
במצב סינון זה התוכנה מציגה את כל התנועות בחשבון שנבחר ,בטווח תאריכים של חודש
אחד אחורה .טווח התאריכים ניתן לשינוי ומסוגל להציג נתונים החל מהדיווח הראשון
שקיבלתם ועד היום.

 .bסינון לפי זמן דיווח (החץ הכחול פונה מטה):
במצב סינון זה התוכנה מציגה את כל התנועות בחשבון שנבחר החל מהדיווח הראשון ועד
היום .בנוסף מציגה רשימת דיווח כפי שנשלחה מהבנק .עם בחירת זמני דיווח התוכנה תציג
את התנועות שהגיעו עם דיווח זה.

 .5חברות וירטואליות
זוהי אפשרות שבה ניתן ליצור תיקייה המייצגת חברה מסוימת ואליה לשייך חשבונות מסוימים ע"מ
לקבל יותר נוחות במעקב אחר הפעילות בחשבונות.
לדוגמא :עבור לקוח המקבל דיווחים מבנקים שונים ניתן להגדיר חברה וירטואלית ולשייך אליה את כל
החשבונות שלו מכל הבנקים ,דבר אשר ירכז את כל המידע למקום אחד.

 .aשינוי שם לחברה וירטואלית
שינוי שם לחברה וירטואלית מתבצע ע"י לחיצת מקש ימני של העכבר על תיקיית החברה
הרצויה ובתפריט שנפתח בוחרים שינוי שם .כאן ניתן לבחור בכל שם שרוצים.

 .6הדפסת חשבון בודד  /כל החשבונות
בכל דף חשבון בו אתם צופים ניתן לבצע הדפסה .ההדפסה מתייחסת לטווח הנתונים שבחרתם לראות.
התהליך מתבצע באמצעות לחיצה על כפתור המדפסת .
ניתן להדפיס את כל החשבונות ולהפיק שני סוגי דו"חות:
 .aדו"ח מרוכז :מציג את מספרי החשבונות בצירוף שם הבנק אליו הם שייכים.
 .bדו"ח מפורט :מציג את מספרי החשבונות ,פרטי הבנק ,והתנועות שדווחו בהם.
הדפסת החשבונות מתייחסת לתאריך שנבחר בתאריכי הדיווח .בדוגמא זו יודפסו כל התנועות
שדווחו בתאריך  55/5//2553למרות שקיימים דיווחים עדכניים יותר.

