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מערכת ניהול חוזים מיועדת לעסקים וארגונים המחייבים את לקוחותיהם, מידי תקופה, 
לפי הסכמים, לדוגמה:

ניהול חוזים
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חוזים

בעל בנין המחייב דיירים 
בדמי ניהול

חשבונית עסקהחשבונית מס

חשבונית מס / קבלה – מס"ב )הלקוח 
מחוייב בהוראת קבע בבנק(

הודעת חיוב

חשבונית מס / קבלה – שבא )הלקוח 
מחויב באמצעות כרטיס אשראי(

קבלה

אחת  להתבצע:  יכול  הלקוח  חיוב 
לחודש, אחת לרבעון, אחת לשנה או 

בתאריך אחר שהמשתמש קובע. 

 מושב/קיבוץ המחייב חברים
בדמי חבר

ניתן לבחור את סוג המסמך שיופק 
בעת הפקת החוזה:

ניתן לבחור את סוג המסמך שיופק 
בעת הפקת החוזה:

הערה: הסעיף האחרון מיועד למקרים בהם החיוב מופק באמצעות תוכנה אחרת וחשבשבת משמשת לגביה 
בלבד, או למקרים בהם יש להפיק קבלה בלבד )לדוגמה, קבלת תרומה בהוראת קבע(.

ארגון המחייב בדמי 
שירות תקופתיים

תאגיד המחייב בגין 
השימוש במים ונלווים



מועדי התשלוםהצמדה

הפקת חוזה

שיטות  הצמדה.  לקבוע  ניתן  חוזה  בהגדרת 
ההצמדה הן: צמוד למדד, צמוד למטבע או הגבוה 

מבין המדד והמטבע.

מבין  הגבוה  הסכום  לפי  בחוזה  לחייב  ניתן 
כמה סכומים, לדוגמה: בהשכרת חנויות מקובל 
 לחייב לפי הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:
סכום קבוע )החיוב המינימלי( או אחוז מסוים 

ממחזור המכירות.

פריטים
בחוזה ניתן להגדיר פריטים.

דבר זה מאפשר לעקוב אחר סעיפי החיוב השונים 
באמצעות מערכת המלאי.

לפני הפקת החוזה ניתן לצפות בטיוטות 
של החיובים ולערוך בהם שינויים.

יתרונות:

חיוב קבוע אחד לתקופה שנבחרה.

• פעם ברבעון• חיוב אחת לשנה

הפקת טיוטות טרם החיוב בפועל.

• בתאריך שיקבע המשתמש• פעם בחודש

הפקת חוזה על סמך מסמך בסיס )הזמנה, 
הצעת מחיר וכד'(.

הפקת חיובים ברצף לקבוצת חשבונות )כל 
תושבי העיר, כל התלמידים וכדומה(.

הפקת קבוצת חוזים.

החיובים יכול להיות צמודים למדד, למטבע או 
לגבוה מבינהם.

ניתן לחייב לפי הגבוה מבין כמה סכומים.

הפקת קבלות ברצף כאשר אין צורך להפיק 
חיוב )תרומות, הוראת קבע שחזרה(.

חיוב באמצעות כרטיסי אשראי או באמצעות 
הוראת קבע.

צפייה בחשבונות שגויים / טיוטות שנפסלו ע"י 
תוכנת חיוב כרטיס האשראי.
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לאחר קביעת תאריך תחילת החוזה יש לקבוע 
את מועד התשלום הבא. ניתן לבחור את אחת 

האפשרויות הבאות:

כאשר בוחרים חיוב פעם בשנה או פעם בחודש 
תאריך החיוב הבא מתעדכן אוטומטית.

חוזים

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

