צפייה בתקציב
לחברים שלום על מנת לצפות בתקציב האישי ברשת האינטרנט
ניתן לפתוח בדפדפנים הבאים:
אינטרנט אקספלורר
גוגל כרום
מוזילה פיירפוקס
(רזולוציה מומלצת לצפייה )4201 X 768

צפייה עם אינטרנט אקספלורר 01
היכנסו לדף התקציב עם שם משתמש וסיסמה
במקרה ואינכם רואים את נתוני התקציב –
יש להקליק עם העכבר על ציור הנייר החתוך (האייקון)
המודגש פה בעיגול אדום בתמונה למטה.
שימו לב  -זוהי תמונה להמחשה בלבד.

תמונת המסך של דף התקציב

מבנה התפריטים
 לשונית תקציב חברים (הדף הראשי שנפתח) לשונית הקצבות – פרוט עץ התקציב של החבר/משפחה לשונית דוח רכב – פרוט הנסיעות ברכב לשונית סלולאר – פרוט חיובי אורנג' למכשירים שבבעלות החבר/משפחה -לשונית תקציב חברים-גרף

בחירת תקופת הדו"ח – שנה ,חודש ,טווח תאריכים ,טווח חודשים או טווח שנים
קליק על השנה ,הרבעון או החודש יצבעו אותם בכחול ונתוני התקציב יוצגו בהתאם לתקופה שנבחרה.
 ניתן לצבוע (לבחור מספר חודשים ע"י העברת חץ העכבר על החודשים הרצוייםתוך כדי לחיצה רצופה על המקש השמאלי.
 כדי לשחרר בחירה של מספר חודשים או שנים יש לעשות קליק כשחץ העכבר ברווח בין שני חודשים. -ניתן לבחור טווח תאריכים בעזרת חלונות לוח השנה בצד ימין.

תצוגת התקציב

מבנה דף התקציב הועתק בדף התקציב במודפס אבל יש בו מספר יתרונות וחידושים.
.4ניתן למיין כול אחת מהעמודות ע"י לחיצה על כותרת העמודה .כדי לחזור לתצוגה ראשונית יש ללחוץ
על כותרת "מיון".

בתחתית דף התקציב אנחנו מקבלים כמו בדף המודפס את פרוט החיסכון בחוליות וההלוואות.

הדפסה ויצוא לקובץ
לצורך הדפסה מייצאים את הנתונים לקובץ ( PDFאו אקסל) בדרך הבאה:

.4
.0
.3
.1
.5
.6

עומדים עם הכבר במרכז הטבלה
לחיצה על מקש ימני בעכבר פותחת את חלון האפשרויות.
בוחרים יצוא לקובץPDF
דבל קליק על הצלמית בחלון שנפתח
פתיחת הקובץ
הדפסת הדוח
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סעיף 1

סעיף 5

שינוי סיסמה
לחיצה על אייקון המפתח

סעיף 6

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

