
 קליטה באמצעות קובץ



   BROWSE  -כפתור ה    בעת לחיצה על

 תיפתח האופציה למשוך את הקובץ לשידור

 

 לחיצה על המשך תיפתח את המסך הבא



הכוונה לכך , מיותרים

שכבר קיים דיווח זהה  

 במצב החשבון

 !שימו לב

יש לבדוק את התיקים השגויים  , שגויים לא יקלטו בקובץ

סכום לתשלום קטן  : "ואת סיבת היותם שגויים לדומה

 וכדומה" אינך מייצג תיק זה"או " מהדוח הקיים

 לפני לחיצה על כפתור ההמשך  , כל זה



 בעת לחיצה על כפתור ההמשך  

 :יתקבל החלון הבא שאומר

 "יש ללחוץ על עדכון( XX)לקליטת הדיווחים התקינים "



 הקובץ נקלט בהצלחה

 ללא תשלום

טיפול בדיווחים שהועברו  "תתקבל רשימה של 

 MM/YYYYבאמצעות קובץ לתקופה 

דיווחים הממתינים  ( XX)ברשימת "בעת סימון 

נשלים את תהליך  , ולחיצה על המשך" לאישור

 הקליטה

כל עוד קיימים דיווחים הממתינים לאישור לא ניתן  

 לקלוט קובץ חדש



 !שימו לב

ברירת המחדל הינה סימון כל הדיווחים המופיעים ברשימה וכן מילוי אי העסקה  

 ניתן לשנות אותם בכל שלב, בכל סוגי הניכוי החסרים

או  /י לחיצה על בדיקה בצורת רשימה מלאה ו"בקליטת הקובץ ניתן לאשר אותו ע

 על פי אישור פרטני

 אפשרות הדפסה כפתור בדיקה



במסך זה בוחרים את  

 אמצעי התשלום הרצוי  



 בעת לחיצה על עדכון  

יתקבל המסך המאשר  

 את הוראת התשלום

 אישור הוראת תשלום

 כפתור הדפסה



 :יכולות להופיע עוד שתי רשימות לטיפול

 (מחליף צנרת)דיווחים הממתינים לאישור ( X)רשימת 

 (מחליף מצב חשבון)דיווחים הממתינים לאישור ( X)רשימת 

 הטיפול בהם הוא על פי אישור פרטני בלבד ולא על פי רשימה  

 



המופיעה בכל הרשימות הקיימות מעידה על כך  " ק"האות 

 שהדיווח נלקט באמצעות קובץ  

 תפתח חלונית האומרת" ק"עמידה על האות 

 "י קובץ"נקלט ע"



דיווחים מאושרים ללא ( X)תופיע רשימת , 465במסך הכניסה של שאילתה 

 תשלום ובכך תוכלו לסמן רשימה זו ולבחור אמצעי תשלום

 

רק אז תיפתח  , או צנרת /במידה וטופלו הרשימות שמחליפות מצב חשבון ו

 האופציה של דיווח באמצעות קובץ



 יפתח הדיווח, בעת לחיצה על תשלום

וכן האופציה של בחירת אמצעי  

 י לחיצה על המשך"התשלום ע




