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 .1שלבי עבודה בחשבשבת
א.קובץ אב –כל הפרמטרים הנדרשים להגדיר ,לפני העבודה השוטפת.
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 .2קובץ אב
א .הקמת חברה:
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א .שם החברה )לדוגמא :בניניי ראובן בע"מ( .
ב .תאור החברה  -לשם מה הוקמה החברה )לדוגמא :מכירת מקרקעין(.
ג .שם הקובץ -בחירת שם לקובץ בסיס הנתונים עליו ישמרו הנתונים.
הערה :סיומת הקובץ חייבת להיות .mdb
שלב א' :כלליהחלפת/פתיחת החלפת חברה
בשדות הלבנים :
שם החברה:

שם הקובץ:

תאור:

בניניי ראובן בע"מ

11.mdb

מכירת מקרקעין

שם החברה
תאור חברה.

שם הקובץ )חייב להסתיים ב-
(mdb

בסיום ללחוץ "הקמת חברה"

בסיום יש ללחוץ-פתיחת חברה
פתיחת החברה החדשה התבצעה בהצלחה  -אישור
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ב .הגדרות חברה:
כניסה לתפריט :הגדרותהגדרות חברה
לשונית הגדרות
כלליות  -המשך

עדכון תאריכים

עדכון מע"מ

בסיום הגדרות החברה יש לצאת ע"י לחיצה על :
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