עבודה עם תוכנת  POVלענפים וועדות
על בסיס אתר דף התקציב האישי הקמנו גם מערכת דוחות לענפים .התוכנה מבוססת על שימוש רב
במקש הימני של העכבר וגרירת עצמים ממקום למקום .השימוש הוא פשוט אינטואיטיבי.
אפשר לנסות את האפשרויות הרבות ללא חשש ,אין סכנה שיגרם שום נזק כתוצאה מפעולה שגויה.

תפריטים

כותרות של הדוחות

ככול שהרמה יותר נמוכה הפרוט יותר גבוהה.
כרטיס נגדי  -מציג את שמות הספקים והלקוחות.
תעודה – רמת הפרוט הגבוהה ביותר כפי שנרשמת בהנהלת החשבונות – מספר תעודה  +פרטים
קליק שמלי של העכבר על שני המשולשים ) ( בפינה השמאלית של כל כותרת יפתח חלון סינון הצגת
נתונים בעמודה שמתחת לאותה כותרת.
בדוח יוצגו רק הנתונים שמסומנים ב .v -קליק בריבוע של  Show Allיבטל או יחדש את סימון כול
המשבצות.

דוגמה:

עיצוב הדוחות
בחלון רשימת השדות ניתן להוסיף ולהוריד כול אחת מכותרות הדוח ע"י גרירתו עם העכבר מרשימת
השדות אל חלונות המימדים או להפך.

דוגמה להוספת עמודה עבור נתוני התעודות
גרירת אייקון "תעודה" מרשימת השדות אל
חלון "מימדי שורות" והכנסתו אחרי עמודת
הכרטיס הנגדי.

פתיחה והסגירה של עמודות
כשמופיע ליד שם הסעיף זה סימן שיש נתוני עמודות מוסתרים באותה שורה.
ניתן להסתיר נתוני עמודות ע"י לחיצה על
כדי לפתוח או להסתיר נתונים של עמודה שלמה יש לשים את העכבר על העמודה ,ללחוץ על מקש
ימני ולבחור הצג הכול או הסתר הכול.

שמירת עיצובי דוחות למועדפים

פתיחת דוחות מועדפים

מחיקת דוחות
פתיחת התיקייה האישית בתפריט העליון )ליד הציור של הבית( ,בחירת מידע אישי ,סימון הדוח שרוצים
למחוק ולחיצה על אייקון פח האשפה.

יצוא לאקסל
לצורך יצוא הנתונים לקובץ אקסל עומדים עם העכבר על הטבלה ,לוחצים מקש ימני ובוחרים יצוא –
קובץ אקסל.
דוגמה:

ביצוא הנתונים נקבל רק את מה שרואים בדף התוכנה ,נתונים מוסתרים לא יופיעו גם בקובץ האקסל.

שינוי סיסמה
לחיצה על אייקון המפתח

לחיצה על "כפתור" שינוי סיסמה ,בחלון שנפתח מכניסים את הסיסמה הישנה ופעמיים את הסיסמה
החדשה

