
: כיצד לקבל תשלום
CorrigoProחיוב לקוחות באמצעות 



:בערכת לימוד זו נעסוק בנושאים הבאים

CorrigoProגישה לאפליקציית החיובים של •

לקוח  / מסנני חשבוניות לפי סטטוס •

יצירת חשבונית יחידה ונתונים נחוצים•

תדפיס הזמנת עבודה/ פרטי השלמה של הזמנת עבודה / צירוף מסמכים •

תבנית לייבוא גורף•

ייבוא חשבוניות•

שליחת חשבוניות שיובאו  •

המבוצעת בעזרת  , הוא תהליך מהיר וקלCorrigoPro-חיוב הלקוח שלך ב

. תבנית חיוב אינטואיטיבית ואפשרויות ייבוא וייצוא חשבוניות

:אנו נעסוק בנושאים הבאים סביב חיוב הלקוח



CorrigoPro Desktop-כניסה ל

CorrigoPro Desktop-נתחיל בכניסה ל

.ל והסיסמה שלך"באמצעות כתובת הדוא

,  אם אינך זוכר את הסיסמה

.  תוכל לאפס אותה בדף זה



CorrigoPro-אריח החיובים ב

החשבוניות שלך  'לחץ על האריח 

כדי לגשת  ' מצריכות התייחסות

.לאפליקציית החיובים

ברמת  Desktopרק משתמשי 

'ADMIN '(מנהל מערכת )  יכולים להציג

.ולקבל גישה לאריח החיובים



אפליקציית החיובים

שדות נתונים
הזמנת עבודה' מס•

לקוח•

תאריך עדכון אחרון•

חשבונית' מס•

תאריך חשבונית•

כ"סה•

סטטוס•

פעולה•

פונקציית החיפוש  •

מאפשרת לבצע חיפוש לפי  

מספר הזמנת עבודה או  

מספר חשבונית

'סטטוס'לחץ על 



לקוח/ סטטוס : אפליקציית החיובים

רשימה נפתחת של תצוגת סטטוס
סמן את תיבת הסימון מימין לסטטוס •

שברצונך להציג

זמנית-ניתן להציג יותר מסטטוס אחד בו•

כדי  ' נקה את הפריטים שנבחרו'לחץ על •

להציג את כל החשבוניות

רשימה נפתחת של תצוגת לקוחות
הצג את כל הלקוחות או סמן את תיבת  •

הסימון מימין ללקוח שברצונך להציג

זמנית-ניתן להציג יותר מלקוח אחד בו•

'  נקה את הפריטים שנבחרו'לחץ על •

כדי להציג את כל החשבוניות



מסננים נוספים: אפליקציית החיובים

מסננים נוספים

עדכון אחרון וסוג החשבונית, מאפשרת להציג חשבוניות לפי תאריך החשבונית•

הזמנות עבודה של תחזוקה  'הזמנות עבודה ריאקטיביות או 'כדי להציג חשבוניות עבור ' סוג'לחץ על •

'תחזוקה שוטפת/ מונעת 

כדי להציג את כל החשבוניות' נקה את הפריטים שנבחרו'לחץ על •



: אפליקציית החיובים
הצגה של חשבונית יחידה/ יצירה 

,  כדי להתחיל ביצירת חשבונית

בשורה של  ' צור'לחץ על הקישור 

כך יפתח  . הזמנת העבודה הרצויה

חלון החשבונית עבור הזמנת  

.העבודה שנבחרה

לחץ על מספר הזמנת העבודה כדי  

CruChat-להציג את שיחת ה

.ולגשת לפרטי הזמנת העבודה

:  חשוב לזכור כי

.'חדשה'זמינה רק עבור חשבוניות בסטטוס ' צור'הפעולה •

.  'בהמתנה להשלמת הזמנת עבודה'וכן ' בהמתנה לאימות', 'טיוטה'תהיה זמינה עבור חשבוניות בסטטוסים ' עריכה'הפעולה •

כדי להשלים תחילה את  CruChat-יש לחזור לשיחת ה', בהמתנה להשלמת הזמנת עבודה'אם חשבונית נמצאת בסטטוס •

.הזמנת העבודה לפני שניתן לשלוח את החשבונית

.'אושרה'או ' נשלחה'זמינה עבור חשבוניות בסטטוס ' הצג'הפעולה •

.אלא אם הלקוח מערער על החשבונית, לא ניתן לערוך חשבונית לאחר שליחתה או אישורה, כמו כן•



זמן באתר: אפליקציית החיובים

תוצג תבנית  ' צור'לאחר שתלחץ על 

החשבונית

זמן  '-ב' הצג'לחץ על האפשרות •

כדי להציג את פרק הזמן  ' באתר

שנדרש להספקת השירות

' דווח על תחילת עבודה'הזמנים עבור •

רשומים' דווח על סיום עבודה'וכן 

נרשם אך ורק עבור GPSמיקום •

דיווח סיום 'ו' דיווח תחילת עבודה'

'  עבודה

אם לא  ' גרוע'הסטטוס המוצג הוא •

נמצאים בטווח המוגדר מהמיקום

אם  ' טוב'הסטטוס המוצג יהיה •

נמצאים בטווח המוגדר מהמיקום



שדות נתוני חובה: אפליקציית החיובים

בחלקו העליון של חלון תבנית  

החשבונית תראה את מספר הזמנת  

ולאחריו סטטוס  , העבודה המתאים

בעת יצירת חשבונית  . החשבונית

עד ' חדש'הסטטוס יראה , חדשה

כל . לביצוע עדכון בתבנית החשבונית

שינוי או עדכון של החשבונית יישמר  

-והסטטוס ישתנה ל, אוטומטית

.'טיוטה'

מתחת למספר הזמנת העבודה  

תאריך עדכון אחרון  , מוצגים הלקוח

.  ותקרת ההוצאות להזמנה

:שדות חובה
תאריך חשבונית•

מספר חשבונית•

קטגוריה או פריט•

תיאור•

כמות•

תעריף•

(אם רלוונטי)מס •

(אופציונלי)קבצים מצורפים •



מספר חשבונית/ תאריך : שדה נתוני החיוב

בחלקה הימני העליון של החשבונית נמצאים שדות תאריך 

הקלד את תאריך החשבונית או בחר . ומספר החשבונית

המערכת תמלא את . ידי לחיצה על סמל היומן-תאריך על

החיצים הפונים קדימה ואחורה . התאריך בשדה התאריך

.מאפשרים לבצע התאמה של התאריך על פי הצורך

או , באפשרותך להזין מספרי חשבוניות ייחודיים משלך

ידי לחיצה על -להשתמש במספר הזמנת העבודה הקיים על

הימנע מלבצע  . 'הזמנת עבודה' השתמש במס'הקישור 

.הדבק בשדה זה-העתק

המערכת , שים לב כי בעת ביצוע שינויים בחשבונית

.'טיוטה'-שומרת אותה באופן אוטומטי כ

המערכת . אין כל צורך ללחוץ על שמירה בתהליך

שומרת אוטומטית את החשבונית בעת הזנת  

.הפרטים



: אפליקציית החיובים
רישום פריטים/ שדות נתוני חובה 

באזור  ' בחר'לחץ על , כדי להוסיף פריטי שורה לחשבונית

פעולה זו תאפשר הוספת . 'פריט/קטגוריה'-שמתחת ל

.  שורת פריט לחשבונית

ניתן  , לאחר בחירת הקטגוריה או הפריט של החשבונית

אם אין ברשותך . להוסיף או לשנות את התיאור והכמות

יהיה עליך להזין גם , כרטיס תעריפים רשום עבור הלקוח

.את התעריף שלך עבור כל פריט שורה

'  בחר'ידי לחיצה על -תוכל להמשיך בהוספת פריטים על

.למטה בשורה הבאה

,  אם יש ברשותך כרטיס תעריפים רשום עבור הלקוח

בחר את הפריט . יירשמו הפריטים מהמחירון שלך

.והתיאור והתעריף ימולאו אוטומטית, המתאים

,  אם אין ברשותך כרטיס תעריפים רשום עבור הלקוח

 Parts and, '(עבודה)' Labor'בחר פריט מתוך 

Materials '(חלקים וחומרים)' ,Miscellaneous  '

(  שירותים)' Services'או ( משלוח)' Shipping, '(שונות)

הוסף מספר . בעת הוספת כל פריט שורה בחשבונית

.פריטים לפי הצורך כדי להשלים את החשבונית

.תווים1140בשדה התיאור ניתן להזין טקסט חופשי עד 



: אפליקציית החיובים
רישום פריטים/ שדות נתוני חובה 

בעוד שסיכומי הביניים של פריטי השורה בחשבונית וסכום  

עליך לחשב ולהזין ידנית  , החשבונית יחושבו באופן אוטומטי

.  את סכום המס בחשבונית

עבור  , NTEאו , חשוב לציין כי סכום תקרת ההוצאות

.$500הוא NTE-במקרה זה ה. החשבונית כולל מס

,  אם הספק משתמש בכרטיס תעריפים לחיוב הלקוח

ואכיפת כרטיס  NTEאכיפת , המערכת תבצע אימות מס

,  אם יש צורך לבצע תיקונים בכרטיס התעריפים. תעריפים

.פנה ללקוח לביצוע העדכונים

-אם סכום המס גורם לסכום החשבונית לחרוג מסכום ה

NTE ,אולם ניתן להשתמש  . לא תוכל לשלוח את החשבונית

( שלח הצעת מחיר)' Submit Quote'בפונקציה 

.  NTE-כדי לבקש את הגדלת הCorrigoProבפלטפורמת 

צפה בסרטוני ההדרכה , למידע נוסף על שליחת הצעות מחיר

'Manage Work Orders '(נהל הזמנות עבודה )  הנמצאים

.CorrigoProבמרכז התמיכה של 



צירוף מסמכים: אפליקציית החיובים

ידי לחיצה על הקישור  -ניתן לצרף מסמכים בקלות על

ובחירה מתוך  ' העלה את הקובץ המצורף שלך'

אתר את הקובץ  . הקבצים והמסמכים במחשב שלך

והוא יועלה ויצורף  , הנבחר ולחץ עליו לחיצה כפולה

ניתן גם לגרור . באופן אוטומטי לחשבונית שלך

.ולשחרר מסמכים משולחן העבודה של המחשב

פשוט לחץ על , כעת החשבונית מוכנה לשליחה ללקוח

.'שלח'

לאחר שליחת החשבונית תוכל לראות שהסטטוס  

ולא ניתן עוד  , בחלקה העליון של החשבונית השתנה

.להוסיף או לשנות פרטים בחשבונית

כדי לצאת מהחשבונית ולחזור לדף הנחיתה של  

בפינה הימנית  ' x'-לחץ על ה, אפליקציית החיובים

או במקום כלשהו  , העליונה של חלון תבנית החשבונית

.במסך מחוץ לחלון תבנית החשבונית



פרטי השלמה של הזמנת עבודה: אפליקציית החיובים

ניתן להוסיף בחשבונית פרטי 

ידי  -ההשלמה של הזמנת העבודה על

פרטי השלמה של הזמנת  'לחיצה על 

'עבודה

כדי  ' קוד תיקון'ועל ' קטגוריית תיקון'לחץ על 

להוסיף את הפרטים הדרושים

תיאור העבודה 'הקלד פרטים בתיבת הטקסט 

'שבוצעה



הדפסת הזמנת עבודה: אפליקציית החיובים

ניתן להדפיס עותק של החשבונית שהושלמה  

.להוספה לרשומות

פתח חשבונית ולחץ על התיבה הכתומה  

.הנפתחת כדי להדפיס אותה



תבנית ייבוא גורף של חשבוניות: אפליקציית החיובים

הורד תבנית  'תחילה לחץ על הקישור •

בחלקו העליון של דף הנחיתה  ' חשבונית

פעולה זו  .  של אפליקציית החיובים

אותו ניתן לשמור  ZIPתוריד קובץ 

.  במחשב

של תבנית  ZIP-לחץ על קובץ ה•

החשבונית בחלקו התחתון של חלון  

ולחץ לחיצה כפולה על הקובץ  , הדפדפן

.כדי לפתוח אותו מתיקיית ההורדות

תכונת ייבוא החשבוניות מקלה על שליחת  

חשבוניות רבות דרך המערכת של  

CorrigoPro .  תבנית ייבוא החשבוניות

מאפשרת לייבא מספר בלתי מוגבל של  

התואם למספר בלתי מוגבל  , חשבוניות

.זמנית-כולן בו, של הזמנות עבודה



תבנית ייבוא גורף של חשבוניות: אפליקציית החיובים

בעת פתיחת תבנית ייבוא  

תראה כמה שורות  , החשבוניות

שמולאו בפרטים לדוגמה של שורת  

.פריט בחשבונית

אל תוסיף עמודות נוספות  . עליך למלא את שדות נתוני החובה שמודגשים

.לתבנית

ישנם כמה דברים שיש לזכור בעת עבודה עם תבנית ייבוא גורף של 

:חשבוניות

חייבים להתאים  ' פריט/קטגוריה'-ה, אם משתמשים בכרטיס תעריפים•

לכרטיס התעריפים

התאריכים צריכים להתאים, בעת רישום פריטים•

(תקרת הוצאות)NTE-סכום החשבונית חייב לא לחרוג מה•

יש להחיל מיסים•

כל שורה שתמלא בתבנית ייבוא החשבוניות תמלא שורת פריט אחת של 

הקפד שלא להזין שורת פריט . החשבונית עבור הזמנת העבודה המתאימה

.  שים לב שניתן לקשר מספר חשבונית אחד בלבד לכל הזמנת עבודה. פעמיים

יש להקפיד  , כשמחייבים פריטי שורה רבים כנגד הזמנת עבודה אחת, אם כן

.להשתמש באותו מספר חשבונית עבור כל אחד מפריטי השורה הללו

בה , (עזרה)' Help'בתחתית הגיליון האלקטרוני ניתן למצוא את הכרטיסייה 

מוסבר כיצד להשתמש בתבנית ואילו נתונים מוזנים בכל עמודה בגיליון  

ל לצוות התמיכה של "שלח דוא, אם ההוראות אינן ברורות לך. האלקטרוני

CorrigoPro.



ייבוא חשבוניות: אפליקציית החיובים

לאחר הזנת פרטי שורות הפריטים של 

,  החשבונית בתבנית ייבוא החשבוניות

.  הקפד לשמור את הגיליון האלקטרוני

.כעת אתה מוכן להעלאה

חזרה בדף הנחיתה של אפליקציית  

'  ייבא חשבוניות'לחץ על , החיובים

ייבוא  'והחלון , בפינה השמאלית העליונה

בדומה  . יופיע' גורף של חשבוניות

ניתן  , להוספת קובץ מצורף לחשבונית

לגרור ולשחרר את קובץ תבנית הזמנת  

העבודה המלא משולחן העבודה של  

ייבא את  'או ללחוץ על הקישור , המחשב

.   כדי לבחור את הקובץ' החשבוניות שלך

לחץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי  

.להתחיל בייבוא הנתונים



ייבוא גורף של חשבוניות  : אפליקציית החיובים

,  אם המערכת מזהה שגיאות בהעלאת החשבונית

ידי לחיצה על  -תוכל להציג את יומן השגיאות על

'View Errors '(הצג שגיאות.)

טקסט המסומן באדום בכל שורה מתאים לפרט  

שגוי שהוזן בשדות פריט השורה בגיליון האלקטרוני  

הערות לשגיאה בצד ימין  . של תבנית החשבונית

.מפרטות את הטעות במידע שהוזן

באפשרותך להמשיך בייבוא החשבוניות שבהן לא  

תוכל לבטל את הייבוא  , לחילופין. נתגלתה שגיאה

.ולתקן תחילה את החשבוניות הטעונות תיקון

ניתן לייבא את כל קובץ החשבונית  , לנוחיותך

כך שניתן לתקן את  , עם הערות שגיאה, שהועלה

,  הפרטים הספציפיים ואת פריטי השורה בחשבונית

.לשמור ולאחר מכן להעלות שוב



שליחת חשבוניות שיובאו בייבוא גורף : אפליקציית החיובים

תוצג , כאשר העלאת ייבוא החשבונית נקיה משגיאות

(.  יובא בהצלחה)' Successfully Imported'ההודעה 

.'הצג חשבוניות'תקבל את האפשרות , וכן

ולצידן  , כעת ניתן לשלוח חשבוניות שיובאו לצורך תשלום

כעת תישאל אם אתה . 'שלח'לחץ על . √יופיע הסימן 

כעת . 'כן'לחץ על . בטוח שברצונך לשלוח את החשבוניות

חשבוניות נשלחו בהצלחה באמצעות תהליך ייבוא  2

.החשבוניות הגורף

CUSTOMER

CUSTOMER



שאלות
:באמצעות הטלפון או באינטרנטCorrigoצור קשר עם 

https://corrigopro.com/contactus/


