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י תוכנת "ח כפולה שלכ� לצור� שליפת מאז בוח אוטומטית ע" שיש ליצור בתוכנת הנה ASCIIלהל מבנה קוב� 
  .פנקסית לעריכת דוחות כספיי� של חברת ארז
  . PNKלהיות צריכה ) מימי לנקודה(ש� הקוב� יכול להיות כל ש� אול� הסיומת 

  .מומל� לרשו� את ש� הקוב� לפי קוד מחיצת החברה או כל קוד מזהה אחר
  

        ::::פרוט השדות משמאל לימי כדלהלפרוט השדות משמאל לימי כדלהלפרוט השדות משמאל לימי כדלהלפרוט השדות משמאל לימי כדלהל
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                         1                     3                             קוד מאז
                         2                           25                   ש� החשבו
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                           16                   יתרה משוערכת                    5                         
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        ::::הערותהערותהערותהערות

1.    ).שדה לשימוש עתידי( אפסי� 3נא לרשו� ,  קוד מאז–בשדה הראשו

  .ביצירת הקוב� נא לא להעביר חשבונות ע� יתרות אפס .2

  והסכו� ללא , המציי חובה או זכות' או ז' התו השמאלי ביותר הינו ח, בשדות יתרה .3
  .       פסיקי� וללא נקודה עשרונית מוצמד לימי

4.   .שאר השדות מוצמדי� לימי
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  ל לצור� בדיקה"נודה לכ� א� תשלחו אלינו קוב� מאז בוח כלשהוא לפי המבנה הנ

  il.co.erezsoft@erezsoft' לדאר אלק
  .נא ציינו את שמה המדוייק של התוכנה שלכ� כדי שתיכלל בתפריט שליפת תוכנות שלנו


