מערכת דקל-סבב חתימות

פתיחת פרוייקט חדש

בפתיחת פרוייקט חדש -לאחר קביעת השם ,יש
לבחור גם את מקור החתימות .1 :לפי הגדרות
חברה .2 ,לפי פרוייקט אב .3 ,העתקה מפרוייקט
אחר (תופיע לשונית וע"י לחיצה על זכוכית מגדלת
ניתן לבחור בפרוייקט הרצוי).

הגדרת חותמים לחוזה

הוספת חותם:
מגדירים שם משתמש
תפקיד
מעל סכום  -במידה ויש הגבלה לסכום
שעבורו תינתן החתימה
סדר -מספור החותם בכפולות של 10
בסדר כרונולוגי
ימים לחתימה -מגדירים כמות ימים
לחתימה
הצג בהדפסה -מסמנים אם רוצים
החתימה תופיע גם בהדפסה.

העתקת חתימות מפרוייקט קיים:
ניתן להעתיק חותם שכבר מוזן במערכת
בפרוייקט אחר.

חתימות לחשבון

הוספת חותם-
בחירת משתמש ,הגדרת תפקיד,
סדר -מספור כרונולוגי,
ימים לחתימה -הקצבת זמן.

ניתן לסמן אפשרויות רצויות:
הופעת החותם בהדפסה
חתימה על חשבון רגיל
חתימה על חשבון סופי
חתימה רק על חריגים -ניתן גם
להקציב מעל איזה אחוז חריגה
נדרשת חתימה ,או מעל איזה
סכום.

תיקון חתימות:
במידה והעתקנו
חותמים מפרוייקט
אחר ,וברצוננו לבצע
עדכון לרשימה-
לוחצים על תיקון
חתימות

הוספת גורם מטפל:
מטפל מול הקבלן בהעברת
החשבון החתום (המאושר)
לגורם המשלם

**כל החותמים תחת אותו פרוייקט נשארים עם אותם
החוקים שהוגדרו – במידה ונרצה לשנות יש לעשות תיקון
חתימות**

סבב חתימות
*חשוב -הגשת החשבון תהיה ע"י הקבלן בלבד -ולא ע"י החותמים ברשימה.
הגשת החשבון בשם הקבלן כשהמגיש הוא גם ברשימת החותמים גורם לדילוג על החותמים שלפניו ,דבר שמשבש את סבב החתימות.
•

ניתן להיכנס לרשימה מעודכנת של כל ממתין לחתימה  -בצהוב יסומן לנו החתימות עבור המשמש שבשמו התחברנו למערכת  -בלבן ניתן לראות חתימות של
שאר המשתמשים

בוחרים בקטגוריה הרצויה -חוזים בסבב חתימות או חשבונות בסבב חתימות -ושם נראה חשבון/חוזה ממתין לבדיקה ע"י מפקח  ,מפקח אמור לבדוק ולהעביר לסבב חתימות.
***כשמופיע בעמודה -ממתין לחתימה ע"י – ממתין לאישור ,יש מדובר על פרוייקט ללא גורם מטפל ,והחותם האחרון חתם ,מי שממונה מטעם החברה אמור להעביר את החשבון
לטיפול מול הגורם המשלם וללחוץ על אישור .ברגע שכולם יחתמו ויהיה גורם מטפל -תישלח הודעה מהמערכת למייל הקבלן.

העברה לסבב חתימות:
מפקח נכנס לחשבון עליו אמור לחתום -לוחץ על עריכה מהירה ועובר על הכמויות -במידה וישנה בעיה ניתן להחזיר את החשבון לקבלן או לתקן עצמאית את
הכמויות.
לאחר מכן יש ללחוץ על העבר לסבב חתימות – ולבצע חתימה ראשונה ,מתבצעת ע"י המפקח שהעביר לסבב (אין חתימה אוטומטית)

לאחר שבצענו בדיקה של הכמויות /עדכון הכמויות -לוחצים על חזרה לחשבון
ולאחר מכן על העבר לסבב חתימות ,המפקח מבצע חתימה ראשון.

