
מערכת תשלומים 

מערכת תשלומים מיועדת לעסקים 
המעוניינים להעביר תשלומים לספקים 

באחת הדרכים הבאות:

תשלומים

שקים הוראות העברה ישירה לבנק באמצעות 
מס"ב )המסלקה הבנקאית(.
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לפני ביצוע תשלום ראשון למס"ב יש לפנות 
לטלפון 03-5111555 לתיאום

מס"ב
בהפקת תשלום באמצעות מס"ב נוצר קובץ 

שאותו משדרים.

כאשר מבצעים תשלום לספק באמצעות שקים ומס"ב ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

לסמן חשבוניות שישולמו בהפקה הנוכחית.

בעת הפקת תשלום לספק חשבשבת רושמת את 
פקודת היומן ומסמנת סגירות בין החשבוניות לבין 

התשלומים.

להקטין את הסכום לתשלום )תשלום ע"ח(. 
ובעת  יתרת החוב,  חשבשבת תעקוב אחר 

התשלום הבא תציג את היתרה לתשלום.

חשבשבת בודקת את תוקף האישור על ניכוי 
במקור, ומנכה את הסכומים לפי האישור.



תשלומים

ניתן להדפיס שקים בשתי שיטות:

הדפסה לאורך: מדפיסים שק אחד על 
כל דף. ההעתקים מודפסים על דפים 
אחרים )ניתן להדפיס את ההעתקים 

במועד מאוחר(.

הדפסה לרוחב: המקור וההעתק 
מודפסים על אותו דף.

התוכנה תומכת בהדפסת שקים בתקן 501 על פי דרישות בנק ישראל | שקים מודפסים ע"ג ניר בדיד 4A, להזמנת 
שקים יש ליצור קשר עם בית הדפוס | חברת חשבשבת אינה צד לעסקה ביניכם לבין בית הדפוס, ואינה מקבלת 

עמלה כלשהי בגין הדפסות אלה. ניתן להדפיס בכל בית דפוס המכיר את פורמטי ההדפסה של חשבשבת

:ERP להלן רשימת בתי דפוס שמדפיסים נייר שיקים לפי הפורמט הנדרש ע"י חשבשבת | 
א.ג.ן תעשיות, אופסט קולור, אינטרצ'ק, בארי וטופ פרינט.

עסקים שמפיקים שקים מכמה חשבונות בנק יכולים להשתמש במדפסת עם דיו מגנטית. בשיטה זו מדפיסים 
את השיקים על נייר לבן, וחשבשבת מדפיסה גם את הפס המגנטי. שימוש בדיו מגנטי יקר יותר משימוש בדיו 
רגיל, אך יעיל בעסקים המפיקים שקים מכמה חשבונות בנק או ממספר חברות. בשיטה זו חוסכים את החלפת 

ניר השקים לפני כל הפקה. להלן חברות התומכות בהדפסה עם דיו מגנטית: אוטופונט ואימאג'.
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ניתן לשנות את מועד התשלום

ניתן לרכז כמה תשלומים לשיק אחד

יתן לפצל תשלום לכמה שיקים בתאריכים שונים

שקים

המערכת מאפשרת להפיק שקים בצורה ידנית לספק מסוים או אוטומטית לקבוצה של ספקים. 
כאשר מפיקים שיקים לקבוצה של ספקים, חשבשבת מפרטת את החשבוניות הפתוחות של כל ספק.

בתשלום בשקים קיימות גם האפשרויות הבאות:

https://www.facebook.com/Hashavshevetldt
https://www.youtube.com/channel/UCESnJ0sklbG-ozF-RR5BI6g
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/hashavshevet-wizsoft?challengeId=AQFUISwA8U59mQAAAXOPjIC4Aj7AA_MVhXWQMgq13lsbVEw7a4CMNGzI-XNXTK5Invej_G8KBJfmbRp-Sp9RTdciffbSXIAu9w&submissionId=8349849c-2191-2516-3a72-7da4e501a555

