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  הנדרשנקליד את סכום ההלוואה בפתיחה של הלוואה חדשה נתבקש לבחור את הלקוח 

 תאריך התשלום הראשון נבחר את נקליד את מס חודשי ההחזר ואת הריבית השנתית 

 וג הלוואה )צמוד או לא צמוד( .ואת ס התחייבותמספר חודשי 

 לאחר מילוי כל הפרטים נלחץ על כפתור "קליטה" על מנת לקלוט את ההלוואה למערכת .

 משמש לנו למעשה כשולחן עבודה מסך זה מאפשר לנו לראות את הנתונים הבאים :מסך הראשי של התוכנה ה

 . תשלומים באיחור 

 . הלוואות פעילות 

 . כל ההלוואות 

 . הלוואות מבוטלות 



 

 

 

 בנוסף את כל הפירוט של כל תשלום ותשלום .פונקציה זו מביאה למסך הראשי את כל הלקוחות שמאחרים בתשלומים 



 

 

 

 שינוי המדד 5.1%המדד עלה ב  4 שימו לב שכל תשלום שהוא באיחור מחויב בריבית פיגורים בנוסף בתשלום מס'

 גרם לשינוי כל הסכומים מאותו תשלום ועד לתשלום האחרון של ההלוואה .

 יש אפשרות להכניס ריבית נוספת )ריבית דריבית( וקנס נוסף על כל תשלום שהלקוח לא שילם .



 

 

 

 בלה שהלקוח שילם בגין תשלום בהלוואה נבצע דאבל קליק על העמודה שולם ע"ח על מנת להוציא ק

 מזומן או המחאה או העברה וכו'... ת דרכי התשלוםואז מסך הקבלה יפתח לנו במסך זה נזין א

 קנסות( הסכום המקורי יתחלק לעל חשבון קרן ועל חשבון ריבית )ראה תמונה(.זין את הסכום המקורי )ללא נ

 את הקנסות או הריבית נזין בעמודת הקנסות למטה נקבל את סה"כ בקבלה .

 .תשלום בהלוואה ותפיק קבלה מודפסת ללקוחלאחר שנקליק על כפתור "עדכון" המערכת תסגור את ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 במידה ולקוח רוצה לסגור את הלוואה ניתן לסלק אותה בכל זמן נתון בדוגמה הבאה הלקוח התחרט ורצה לסלק את

 תשלומים מינימום לסילוק ההלוואה אז העלנו את ההלוואה  4של  תחייבותההלוואה שימו לב שיש לו 

 "סילוק הלוואה" וזה מה שקרה :ולחצנו על הכפתור 

 

תשלומים שהלקוח צריך לשלם אם הוא מחליט לסלק את  4המערכת חישבה לנו את הקרן ובנוסף היא חישבה ריבית של 

 ר.פיגורים. פיגורים המערכת תחשב ותסכם בעמודתבנוסף אם יש ריבית שלו  ייבותההתחההלוואה לפני 

 בכל מקרה שלא יהיה המערכת תגן על הקרן בראש ובראשונה לאחר מכן הכול תלוי לשיקולכם .



 

 

 

 ממסך ההלוואה שסולקה המערכת תעביר את הסכומים לקבלה כאשר קודם כל הקרן עוברת במלואה לעל חשבון קרן

 וכל היתרה עוברת לריבית על מנת שלא תשלמו מס על הקרן רק על הריבית .

 תשלומים. 4היציאה בגין פה למשל החלטתי לוותר על הריבית פיגורים וגביתי מהלקוח רק את הקרן ואת קנס 

 ברגע שהקבלה תופק למעשה ההלוואה סולקה ותעבור להלוואות סגורות .



 

 חר למעלה .דו"ח זה מתאר לנו את מצב כל ההלוואות הפעילות עד לתאריך הנב

אנחנו מקבלים את סכום ההלוואה כולל הריבית מה היתרה של כל הלוואה אם יש תשלומים בפיגור וכמה שלום על 

 חשבון ההלוואה בנוסף נוכל לקבל כמה תשלומים שולמו בעבור כל הלוואה מתוך סה"כ התשלומים .

 דו"ח זה ניתן להדפסה ויצוא לאקסל .

 



 

 דו"ח הכנסות :

 

 בנוסף פה נקבל סיכום של על חשבון קרן וריבית וואות דו"ח זה מתאר את כל ההכנסות שהתקבלו לגבי כל ההל

 וטוטל הכנסות שהיו לנו עם כל הסיכומים של כל העמודות למטה בשורה הירוקה .

 לו נתחשבן עם רשויות המס .ו"ח שמוזה למעשה הד

 דו"ח זה ניתן להדפסה ויצוא לאקסל .

 



 

 דו"ח תשלומים :

 

דו"ח זה מתאר את כל רשימת התשלומים שיש לכל הלקוחות לשלם בטווח תאריכים ולמעשה מספק לנו צפי עתידי של 

 הכנסות .

 דו"ח זה ניתן להדפסה ויצוא לאקסל .

 התוכנה היא קלה וידידותית מאוד לשימוש 

 עוד אפשרויות שלא פרסמנו במסמך זה .יש לתוכה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ריליאנס הלוואות הינה תוכנה לניהול הלוואות שעובדת לפי פרמטרים שאתם קובעים ולא קשורה לשפיצר 

 קליטת ההלוואה מתבצעת להלן :

 בחירת לקוח . .5

 הקלדת סכום הקרן. .2

 הקלדת סכום ההחזר . .3

 כמות התשלומים. .4

 בחירת סוג ההלוואה )רגילה או עומדת(. .1

 .ירתכם(בחירת תקופת ההחזר )החזר שבועי,חודשי,או לפי בח .6

 בחירת תאריך התשלום הראשון . .7

 לחיצה על כפתור "ביצוע חישוב". .8

 כל התהליך הוא מאוד פשוט וידידותי למשתמש .

 שכולל פילוג של ההחזר החודשי לעל חשבון קרן ועל חשבון ריביתלאחר ביצוע החישוב המערכת תבנה את לוח הסילוקין 

 דפיס את לוח הסילוקין .ניתן להקליד הערה להלוואה ואז קליטה שנקלוט את ההלוואה המערכת תשאל האם ברצוננו לה



 

 מסך איתור הלוואות :

 

 

 במסך זה נוכל לקבל הלוואות שנפתחו בין טווח תאריכים שנבחר . .5

 .או הראה את כל ההלוואות הקיימות )פתוחות או סגורות( .2

 הראה את כל הפתוחות . .3

 הראה סגורות בלבד. .4

 לוואה .נוכל להדפיס את הסכם הה .1

 הדפסת מסך. .6

 .הלוואה הלמסך נכנס רשומת ההלוואה בדאבל קליק על 

 שהלקוח מגיע לשלם נאתר את התשלום ונעביר אותו לקבלה אוטומטית ממסך ההלוואה .



 

 

 מסך תנועות מתאריך עד תאריך :

 



 

 מסך יתרות :

 

 במסך זה נקבל את כל היתרות לגבי כל ההלוואות הקיימות בטווח תאריכים .

 רה.לגבי מה קורה עם ההלוואות הקיימות מה הסכום הכולל ומה היתרה שנשא אינדיקציהמסך זה מאפשר לנו לקבל 

 

 דו"ח רווח גולמי :

 



 

 דו"ח זה מייצג את כל התשלומים שקיבלנו בטווח תאריכים נבחר ומפצל את התשלומים לעל חשבון קרן ועל חשבון ריבית

 כך נדע מה הריבית בכסף שהעסק הכניס בטווח התאריכים הנבחר .

 דו"ח מרכז :

 

 הלוואות הפעילות ומספק לנו דו"ח מרכז לגבי כל הלוואה פעילה בנפרד .מסך זה למעשה מראה לנו את כל ה

 בעמודת תשלומים באיחור נראה בכמה תשלומים הלקוח מאחר תשלום 

בעמודה סכום לתשלום לתשלומים באיחור נראה את סה"כ הכסף שהלקוח מאחר נקבל את יתרת התשלומים הכוללת 

 ת .שנשאר ללקוח לשלם ואת יתרת ההלוואה הכולל

 

 עד כאן דף ההסבר אני מקווה שקיבלתם תמונה של המערכות הנהדרות שלנו .

כמו כן יש לציין שמערכות אלא תמיד ניתנות לשדרוג והוספה של פונקציות נוספות על פי דרישתכם ועל פי צרכי העסק 

 שלכם .

 

 SQL EX 2008 R2בטכנולוגיות המתקדמות בעולם מול מסד הנתונים העוצמתי  ותוכתוב ותבנוי ותהתוכנ

 לפנות אלינו בדרכים הבאות : זמניםלכל שאלה אתם מו

 

 dotnet.il@gmail.comמייל : 

 .44-2114622טל'  : 

 . 414-1-876718נייד  : 

 . 43-7214844פקס : 

 il.com-www.sourceאתר : 
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