משרד החינוך
המינהל לחינוך טכנולוגי
הפיקוח על הוראת ניהול עסקי ,הנדסת תעשייה וניהול,
מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית
פיתוח מקצועי למגמת ניהול עסקי – מגמת חשבונאות -תכנת PRIORITY
מגזר חרדי
 30שעות
מספר קורס56039-4 :
אחראי קורס :מירי בזרוב
שם המנחה :מירי בזרוב מיקום :בני ברק ,סמינר מאיר-רח' אהרונוביץ 31
תוכנית ההשתלמות
מס'
מס'
שעות
נושאי הלימוד
שעות
תאריך
מפגש
אקדמיות
•

מבוא והסבר כללי על התוכנה ,היכרות עם
סביבת העבודה :ניהול משתמשים ,דף
הבית ,מסכים ,הפעלות ישירות ,ביצוע
שאילתות ,מקשי קיצור ( ,)...Fניהול תפריט
אישי ,וכו'.

.1

24/7/2022

9:00-15:45

.2

26/7/2022

9:00-15:45

•

הקמת חברה ,אתחול משתנים ,תנועה
במערכת ,הגדרות כספים שונות (חשבונות
בנק ,תקופות כספיות וכו') ,הגדרות תעודות
כספיות.

•

הקמת פריטים במערכת ,ניהול מלאי .ניהול
מערך פריטים ,עצי מוצר ,פרמטרים
למוצרים ,תנועות מלאי ,ניהול במחסנים
והפקת דוחות.

•

ניהול מערך ספקים ,מחירוני ספק ,דרישות
רכש ומנגנון אישורים ,הצעות מחיר,
הזמנות רכש ,חשבוניות רכישה מהספק,
עדכון תשלום לספק באמצעים שונים.

•

הקמת לקוח  +כרטיסי חשבון ,תנאי
תשלום ,סוגי לקוחות ,דו"ח אנשי קשר
לסוכן ,פתיחת הזמנה ומשלוח ללקוח.
מוצרים ללקוח ,תעודת החזרה ,שליפת
תעודת משלוח ועדכון כמויות ,סוגי

8

8

חשבוניות :חשבוניות מס ,זיכוי בגין החזר
סחורה ובגין זיכוי כספי ,חשבונית מס
קבלה ,חשבונית מרכזת .תנועות יומן
לחשבונית .דוחות גיול ,כרטסת לקוח.
הפקת קבלות.
•

פתיחת תעודת הפקדה ,הפקדת דחויים
ומזומן ,העברה בנקאית וכו'.

•

הקמת סוגי תנועה ,הקמת חשבונות
חדשים ,רישום תנועות יומן ,חשבון
הוצאות ,סוגי הוצאות (כללי) ,תיקונים
בתנועות יומן ,ניהול מנות.

•

הפקה ורישום דיווחים לרשויות :מע"מ
(כולל שינוי שיעור מע"מ וכו') ,מקדמות,
ניכויים במקור (-כולל היכרות עם סוגי
האישורים השונים(.

.3

.4
.5

31/7/2022

28/7/2022
29/7/2022

9:00-15:45

•

ניתוח כרטיסים ,התאמות בנקים.

•

מעבר שנה :סגירת שנת כספים והגדרות
לשנה החדשה.

•

הפקת דוחו"ת סופיים :מאזן בוחן ,מאזן,
רווח והפסד ,תזרים מזומנים ,השלמות
וסיכום.

8

9:00-11:30

א-סינכרוני – מטלת לתרגול

3

9:00-11:30

א-סינכרוני – מטלת לתרגול

3

מורה המעוניין להירשם לרשימת ההמתנה להשתלמות עליו להירשם
בקישור הבא :לחץ כאן

