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 אינטלעל מהלך עבודתך עם במסמך זה ניתן למצוא מידע שמטרתו להקל  :
סופו  עד מתחילתו ישראלחשבונות באינטל והנהלת הרכש מחלקת תהליך העבודה עם שלבי ‹

שלבי עדכון המערכות‹

  מומלץ לצפות במסמך במצב מסך מלא                          על מנת לאפשר קישוריות
אופטימלית למידע המצורף

המשובצות במסמך-למידע נוסף בכל נושא ניתן ללחוץ על קישוריות ה.

  לחץ על הנושא בו אתה  -למעבר בין הנושאים השונים ניתן להשתמש בסרגל העליון
(הסימון הירוק מעיד על הנושא בו  אתה מצוי כרגע)מעוניין ותועבר לשם ישירות 

 שמחזיר את המסמך לדף הראשי של הנושא-בסיום כל נושא ניתן ללחוץ על סימון ה

המסמך כתוב בלשון זכר אך מוכוון לשני המינים
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לאתר על ידי אינטל תקבל במייל נפרד  רישומךבעת 

אישור על הרישום ובקשה להשלים מספר שלבים על  

.מנת שתוכל להתחיל לעבוד עם האתר

:המסמך המצורף מתאר את שלבי תהליך הרישום
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-שלח את הסחורה לסניף אינטל הרלוונטי•
 Ship""=כתובת למשלוח: "מידע זה נמצא תחת

To”   הקפד לשלוח את הסחורה דרך מחסן אינטל
!!בלבד

 Ship"-שים לב כי עשוי להיות שוני בין כתובת ה•
To” לכתובת ה-"Bill To "

הקפד  -שלח את תעודת המשלוח,בצירוף לסחורה •
כי תעודת המשלוח תכיל את מספר הזמנת הרכש  

רשימת ,שורה' מס)ותתאם את פרטי ההזמנה 
(פריטים ועוד

סחורה

מידע זה  -צור קשר עם איש הקשר הרלוונטי באינטל•
 Description–נמצא בשורה כחלק מתיאור השירות 

.לתיאום מועד מתן השירותContact  name: תחת
שירות
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וודא כי . 3
החשבונית נקלטה  

במערכת כנדרש  
כפי שמתואר 

.ב"במצ

הדפס את האישור 
מן המערכת והצמד 

אותו לחשבונית  
שמור , המקור

החשבונית אצלך

היכנס למערכת  . 2
הספקים והזן את  

פרטי החשבונית

-לאתר

הנפק חשבונית  . 1
במערכת  

-החשבוניות שלך

לתשומת לבך  **
כאשר הזמנת  

הרכש הינה במטבע  
השונה משקל עליך  

לברר את שער  
המטבע הנכון  

(Mrate)

8

י  "שם החברה עפ: זהות והתאמה מלאה בין החשבונית שהופקה במערכת שלך לבין החשבונית באתר כגון-חשוב לוודא •
.מ"סכומי החשבונית והמע, תאריך החשבונית, מספר חשבונית, ההזמנה

כפי   MRATEהחשבונית במערכת שלך יש להשתמש בשער החליפין בעת הפקת,במידה והזמנת הרכש הינה במטבע זר •
.מ"על מנת לוודא התאמת סכומי החשבונית והמעזאת ,שמופיע באתר אינטל 
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באפשרותך לעקוב אחר מצב התשלומים-
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  בעת רישומך למערכת קבעת את הפרופיל שלך
.לרבות סניף אינטל הרלוונטי

  במקרים בהם מופקת עבורך הזמנה מסניף שאינו
עליך להרחיב את הפרופיל לסניף  , מוגדר בפרופיל

בקשה להרחבת הפרופיל תועבר אליך  )הרלוונטי 
(במייל על ידי נציג ממחלקת הרכש

במצגת המצורפת הסבר כיצד להרחיב את הפרופיל בעת  ‹
-הצורך

10



.פ.ח/שינוי עוסק מורשהפרופיל     הזנה                  מעקב             עדכוןכניסה                אספקה         

08-6127000: או ליצור קשר בטלפון  apx.israel@intel.com:לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת

פ נדרש לעדכן את המספר החדש באתר .ח/ בעת שינוי עוסק מורשה
.הספקים על מנת ליצור התאמה בעת הפקת חשבונית

לתשומת לבך!
לפני השינוי באתר עליך לעדכן את הנהלת חשבונות של אינטל ורק לאחר  

.מכן לערוך את העדכון הדרוש
apx.israel@intel.com:תוכל לשלוח דואר אלקטרוני ל

 שינוי חשבון הבנק צור קשר מיידית עם הנהלת חשבונות על מנת  בעת
.למנוע עיכובים בתשלום

במצגת המצורפת הסבר כיצד לעדכן את פרטיך באתר
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https://supplier.intel.com/supplierhub/
https://supplier.intel.com/supplierhub/
https://supplier.intel.com/static/misc/support.htm
https://supplier.intel.com/supplierhub/
https://supplier.intel.com/supplierhub/
https://supplier.intel.com/static/misc/support.htm
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:לאתר האינטרנט של אינטל בכתובתניכנס ראשית 
https://Supplier.intel.com

,בעמוד שנפתח, לאחר מכן
נלחץ על האפשרות המודגשת

: באדום בצידו השמאלי של המסך
Supplier login
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.יש להקיש את שם המשתמש והסיסמא שניתנו לך, כעת
(יש להקפיד על השימוש באותיות גדולות וקטנות במקומות הנכונים: שים לב)

:יש ללחוץ על, לסיום

SUBMIT
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,ספק יקר

  לאחר יצירת הזמנת
שינוי כלשהו בהזמנה  /רכש

(  מכתב)קיימת תקבל מייל 
.מהמערכת

 על מנת לצפות בפרטי
ההזמנה יש לפעול לפי  

.הכתוב בהמשך

 לדוגמא( מכתב)להלן מייל:

-----Original Message-----

From: sps_sql_mail@intel.com [mailto:sps_sql_mail@intel.com]

Sent: Sunday, July 31, 2011 12:01 PM 

To: xxxxxxx

Subject: You have Purchase Orders from Intel 
Note: E-mail notifications are sent every 2 hours. A PO may be created 

as 

NEW, but then may be CHANGED within the 2 hour e-mail cycle. Therefore, 

there is a possibility that you may receive notification of a PO wth a 

status of Changed even though the PO is a New PO to your system. This 

does 

not indicate a problem; it simply indicates the PO was created and 

changed 

within 2 hours. This note is to inform you of this possibility so that 

you 

can adequately address this situation if it arises. 

You have the following POs from Intel: 

PO Number                State    Country   PO Status     PO Auth. Date 

1234567890                        IL         Change PO    07/31/2011 

Please go to https://supplier.intel.com/supplierhub/ and sign in to view 

them. 

THIS IS AN AUTOMATED NOTIFICATION. PLEASE DO NOT REPLY TO SENDER. 

Technical issues?  Go to http://supplier.intel.com/english/support.htm

and 

click on "Intel Supplier e-Business Support Numbers". 

If you would prefer NOT to receive email notifications, you may turn off 

this feature by going to "My Profile" in Intel WebSuite by following 

these 

steps: 

1) Please login to https://supplier.intel.com

2) Click on "Intel(r) Web PO" on the left navigation bar 

3) Click on "My Profile" on the left navigation bar. 

4) Click on "Company Information" 

5) Under Step 4 in "Company Information", choose "No" for "Turn On/Off 

ePO

Email Option" 

6) Please click on "Save Profile" to save changes under "Company 

Information" 
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:לאתר האינטרנט של אינטל בכתובתניכנס ראשית 
https://Supplier.intel.com

,בעמוד שנפתח, לאחר מכן
נלחץ על האפשרות המודגשת

: של המסךהימני בצידובאדום 
Supplier login

https://supplier.intel.com/
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.יש להקיש את שם המשתמש והסיסמא שניתנו לך, כעת
(יש להקפיד על השימוש באותיות גדולות וקטנות במקומות הנכונים: שים לב)

:יש ללחוץ על, לסיום

SUBMIT
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'אופציה א
יש לבחור באפשרות 
Intel @ Web PO

יום15ניתן לראות הזמנות חדשות עד 

'אופציה ב
יש לבחור באפשרות

Search Purchase Orders

יום15ניתן לראות הזמנות אשר נוצרו מעל 
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יש להקליד את מספר 
PO-ה בידיך את מספרבמידה ואין 

להשאיר ריקה ניתן , POה
 PO numberמשבצת  ה את 

על פי טווח ולבחור 
.תאריכים רצוי
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מומלץ לסמן את כל
על מנת, המשבצות

-שיוצגו כל סוגי ה
PO:

*NEW- הזמנות
חדשות

*CHANGED-
הזמנות שבוצע בהן

.שינוי
*CANCELLED-

.הזמנות שבוטלו
*CLOSED-

.הזמנות שנסגרו
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יש לבחור את טווח התאריכים 
!י התאריכון בלבד"עהרצוי 

עללאחר מכן יש ללחוץ 
SEARCH  מנת שהמערכת על

.החיפוש הרצויתבצע את 
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הופעת משולש ירוק מצידו 
הימני של מספר ההזמנה 

מצביע על כך שבוצע תשלום 
תחת ההזמנה

הופעת דגל בצידו 
השמאלי של מספר 

ההזמנה מצביע על כך 
שפרטי ההזמנה לא 

נשלחו באמצעות מייל 
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תוביל לפרטי ההזמנהPO-לחיצה על מספר ה

27

Vendor number
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שם החברה 
הרוכשת

פרטי 
-חברתך

י כי השם/ודא
והכתובת נכונים

מטבע 
ההזמנה

תנאי 
התשלום

הכתובת  
למשלוח

28

כתובת 
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תיאור ,מחיר ליחידה,כמויות,וסטטוסמספר השורה :בפרטי השורה יופיעו
.דרך המשלוח, פרטי איש הקשר באינטל, השירות או הסחורה

' מס
השורה

סטאטוס

מחיר 
ליחידה

כמות

השירות/תאור הפריט

פרטי איש 
באינטלהקשר 

-דרך המשלוח
DDP= הספק מעביר 

לאינטל הסחורה 

29

שם מלא 
שם 

טלפון
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האם השורה הינה שורת מסגרת המאפשרת כמות אינה מוגבלת של חשבוניות  
שירות חד פעמי בה מוגבלת כמות /עד לגובה הסכום או שמא שורת סחורה

**היחידות בחשבונית לכמות היחידות בשורה

30

באינטל שני סוגי **

האחד הזמנת  : הזמנות
 Limit PO line))מסגרת 

המאפשרת הזנת  
חשבוניות ללא הגבלה עד 

במקרה זה  -לגובה הסכום
1היחידה לעולם תהיה 

הזמנת  : והאחר
-שירות חד פעמי/סחורה

בשורות כאלו כמות  
היחידות שניתן להזין  לא  

יכול לחרוג מהכמות 
המצוינת בשורת ההזמנה  

.ללא קשר לגובה הסכום
2שורה שבה יש : לדוגמא
-X20,000₪יחידות 

ניתן להזין או חשבונית  
Xיחידות 2אחת עם 

או שתי 20,000₪
1חשבוניות עם יחידה 

ואין אפשרות להזין למשל  
X5000₪יחידות 4

:בשורת מסגרת יהא כתוב
Limit Po Line

במידה ולא מופיע משפט  
השורה הינה שורת  , זה

שירות חד פעמי /סחורה
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מספר החוזה ופרטים נוספים  /בתחתית ההזמנה יופיעו פרטי הצעת המחיר 

מספר הצעת המחיר

31
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 ההמרה ממטבע ההזמנה לשקלים חדשים תיעשה  . בפועל ייעשה בשקלים חדשים התשלום
.הרלוונטי לתאריך הזנת החשבונית למערכות של אינטל   M-rateבהתאם ל

ה-M-rate משקף את מחיר הbid spot כפי שמופיע באתרBloomberg 14:00ביום חמישי בשעה
(GMT +02:00 – Israel time) ויהווה שער המרה במהלך כל השבוע העוקב החל מיום ראשון  .

ייקבע ביום העסקים Mrate-ה,לא מתקיים מסחר ביום חמישי עקב חופשות בשווקי המטבעבאם 
. האחרון שלפני חופשת המסחר

 המשתמשים בלספקים-Web invoice  ,יופיע ה-Mrateבמסך יצירת החשבונית ב-Web invoice   .

 יש לפנות להנהלת חשבונות של אינטל בטלפון, אשר שולחים חשבוניות נייר ספקים
.  המעודכןMrate-על מנת לקבל את ה 972-8-6127000+

 Actual payment will be made in “New Israeli Shekel (NIS); Prices are linked to the NIS/USD and converted based 

on “M rate” valid for the date of invoice submittal. 

 The “M rate” reflects the bid spot rate pulled from the Bloomberg system each Thursday at 14:00 (GMT +02:00 –

Israel time) and shall be the conversion rate for the coming week starting on Sunday, for one business week. 

 In the event on a Thursday there is no trading, due to a holiday in the currency markets, the “M rate” will be set up 

on the last business day before the holiday. For suppliers that use “Web Invoice” system the relevant “M rate” will 

appear in the web on invoice creation. For suppliers that send hard copy invoice the relevant “M rate” can be 

verified by contact account payable hotline at +972-8-6127000

32

http://bloomberg.com/
http://bloomberg.com/
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ראשית נכנס לאתר האינטרנט של אינטל 
https://supplier.intel.com: בכתובת

34

,בעמוד שנפתח, לאחר מכן
נלחץ על האפשרות המודגשת

: של המסךהימני בצידובאדום 
Supplier login

https://supplier.intel.com/
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.יש להקיש את שם המשתמש והסיסמא שניתנו לך, כעת
(יש להקפיד על השימוש באותיות גדולות וקטנות במקומות הנכונים: שים לב)

:יש ללחוץ על, לסיום

SUBMIT

35
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יש לבחור בצד שמאל
:של המסך באפשרות

Intel Web invoice
.הראשונה מבין שתיים

36
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:יש לבחור באפשרות

Create new invoice

37

name
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יש להקיש את מספר
עליה נרצה, ההזמנה

להכניס את החשבונית
עללחץ ולסיום 

Submit

1

2

במידה ולא ידוע ! שים לב
, ההזמנהמספר 

לפעול על פי יש 
ההוראות

לחיפוש הזמנה לצורך
הקלדת חשבונית

38
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*בריבוע ניתן לראות את
,שער הדולר השבועי

לפיו מחושבים הסכומים
המצויינים מטה

נכתוב את מספר החשבונית, ראשית. 1

לאחר מכן נלחץ על התאריכון ובו נבחר. 2
את תאריך החשבונית

נלחץ על התאריכון הבא ובו נבחר. 3
במידה ואין. את התאריך שבו ניתן השירות

יש לבחור בתאריך החשבונית-תאריך כזה

אופציה קיימת ! חדש
הקדמת המאפשרת חדשה

עלבלחיצה . תשלום
Get paid sooner 

.המסך הבאמתקבל 

39

שם מלא 
מספר ספק
עוסק מורשה
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.בשער החליפין של יום הזנת החשבונית ולא של יום הנפקת החשבוניתהשתמשו •
.במידה ואין התאמה בין שער דולר בין האתר לבין החשבונית שברשותך אנא פנה לאיש קשר שלך שמופיע בהזמנה לצורך בירור

Intel “Mrate”
Local Suppliers:
Actual payment will be made in “New Israeli Shekel (NIS); Prices are linked to the NIS/USD and converted based on “M rate” 
valid for the date of invoice submittal. The “M rate” reflects the bid spot rate pulled from the Bloomberg system each Thursday at 
14:00 (GMT +02:00 – Israel time) and shall be the conversion rate for the coming week starting on Sunday, for one business week. 
In the event on a Thursday there is no trading, due to a holiday in the currency markets, the “M rate” will be set up on the last 
business day before the holiday. For suppliers that use “Web Invoice” system the relevant “M rate” will appear in the web on 
invoice creation. For suppliers that send hard copy invoice the relevant “M rate” can be verified by contact account payable 
hotline at +972-8-6127000

“Mrate”

Intel “Mrate”
:הזמנות רכש עבור ספקים מקומיים עם מטבע השונה משקל חדש

   M-rateההמרה ממטבע ההזמנה לשקלים חדשים תיעשה בהתאם ל. התשלום בפועל ייעשה בשקלים חדשים 
.הרלוונטי לתאריך הזנת החשבונית למערכות של אינטל

ביום חמישי בשעה  Bloombergכפי שמופיע באתר bid spotמשקף את מחיר ה M-rate-ה
14:00(GMT +02:00 – Israel time) ויהווה שער המרה במהלך כל השבוע העוקב החל מיום ראשון  .

ייקבע ביום העסקים האחרון שלפני חופשת Mrate-ה,באם לא מתקיים מסחר ביום חמישי עקב חופשות בשווקי המטבע
ספקים   Web invoice-במסך יצירת החשבונית בMrate-יופיע ה,  Web invoice-לספקים המשתמשים ב. המסחר

יש לפנות להנהלת חשבונות של אינטל בטלפון, אשר שולחים חשבוניות נייר 
.  המעודכןMrate-על מנת לקבל את ה 972-8-6127000+

40
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.להלן אופציות להקדמת תשלום
, בבחירת האופציה הראשונה, לדוגמא

יום 15אם התשלום מתבצע תוך 
הספק מקבל תשלום , מביצוע ההקדמה

(.1%)מופחת באחוז הנקוב 
התשלום יתבצע לפי התנאי , אחרת
.יום45במקרה שלנו , הימני

האופציהלאחר בחירת 
ללחוץהרצויה יש 

, Submitעל 
OKעל ולבסוף 

41
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In this Folder need 

to attached Your 

Tax invoice with 

digital signature
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2.Click on “Browse” to select your invoice.

3.Click on “Add” – (see that it goes to the 

second

4.Click on “Upload”.
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יש לסמן את השורה בה. 1
נרצה להקליד את

י לחיצה"החשבונית ע
במרכז הריבוע יש לכתוב את סכום. 2

(מ"ללא מע)הקרן 

יש לכתוב את סכום. 3
מ בלבד"המע

נלחץ על. 4

Spread VAT Charge

נלחץ על, לסיום. 5

Review Invoice

ניתן לשנות במידת* 
,הצורך את מספר היחידות
בהתאם לכמות הרשומה
בחשבונית אך לא לחרוג

.מהמצויין בהזמנה

44

שם הפריט
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הערה לגבי הזמנות בגין שרות
.הוא הסכום המקורי של ההזמנה Unit Priceהסכום שמופיע מתחת ל
.  הוא הסכום שנשאר בהזמנהRemaining Amtהסכום שמופיע מתחת ל 

.לא ניתן להקליד סכום החורג מהסכום שנותר בהזמנה*

45

1234567890

תיאור השירות
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ניתן לראות את, כעת
כל פרטי החשבונית

.כפי שהוקלדו למערכת
יש לוודא את נכונות

במידה. הפרטים
יש ללחוץ, וישנה טעות

על הכפתור

EDIT INVOICE
.ולערוך אותם

,במידה והפרטים נכונים
יש לסמן את המשפט

.המאשר זאת
לסיום יפתח כפתור

SUBMIT
עליו יש ללחוץ

.לאישור ושליחה סופית

46

מספר ספק
עוסק מורשה

שם הקניין
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47

שם וכתובת הספק

תיאור פריט

מספר ספק

שם הקניין
1234567890
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48

מספר ספק

שם הקניין
1234567890

שם וכתובת הספק

תיאור פריט
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49

שם וכתובת הספק

תיאור פריט

מספר ספק

שם הקניין
1234567890
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יקרספק 

!שעות24לאחרשהוקלדהחובה עליך לבדוק סטטוס חשבונית

.Check Invoice Status-אנא פנה ללשונית המעקב  , לצורך בדיקת סטטוס החשבונית 
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יש לבחור באופציה 

Intel@ Web Invoice
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יש לבחור באופציה 

Create new invoice 
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,במידה ולא ידוע מספר ההזמנה
יש ללחוץ על , או ישנו ספק

Search for a Po
.על מנת לקבל את מספרי ההזמנה הקיימים
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.Searchיש ללחוץ על מקש 
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.בו יוצגו ההזמנות הקיימות, יופיע המסך הבא, לאחר מכן

, ברגע שנמצאה ואומתה ההזמנה הרצויה
ההזמנהשלצידה השמאלי של  Invoiceללחוץ על מקש יש 

.על מנת להגיע למסך הקלדת חשבונית
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ראשית נכנס לאתר האינטרנט של אינטל 
https://supplier.intel.com: בכתובת
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,בעמוד שנפתח, לאחר מכן
נלחץ על האפשרות המודגשת

: של המסךהימני בצידובאדום 
Supplier login

https://supplier.intel.com/
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.יש להקיש את שם המשתמש והסיסמא שניתנו לך, כעת
(יש להקפיד על השימוש באותיות גדולות וקטנות במקומות הנכונים: שים לב)

:יש ללחוץ על, לסיום
SUBMIT
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יש לבחור בצד שמאל
:של המסך באפשרות

Intel Web invoice
.הראשונה מבין שתיים
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:יש לבחור באפשרות

Create credit Memo
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יש להקיש את מספר
עליה נרצה, ההזמנה

להכניס את הזיכוי
ולסיום נלחץ על

Submit

1

2
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בריבוע ניתן לראות את
,שער הדולר השבועי

לפיו מחושבים הסכומים
המצויינים מטה

:נבחר את סיבת הזיכוי, ראשית. 1

Quantity adjust/goods returned:
כאשר הזיכוי נובע מכמות שונה

או סחורה שחזרה
Price Adjustment :

.זיכוי שנועד להתאמת המחיר
לבחירה יש להקיש על החץ הכחול

לאחר מכן נלחץ על התאריכון. 4
ובו נבחר את תאריך חשבונית הזיכוי

נלחץ על התאריכון הבא ובו נבחר. 5
במידה ואין. את התאריך שבו ניתן השירות

יש לבחור בתאריך החשבונית-תאריך כזה

נקיש את מספר החשבונית. 2
המקורית עליה הוצאנו זיכוי

נקיש את מספר חשבונית הזיכוי. 3

65

מספר ספק
עוסק מורשה

שם הקניין
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In this Folder need 

to attached Your 

Tax invoice with 

digital signature
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2.Click on “Browse” to select your invoice.

3.Click on “Add” – (see that it goes to the 

second

4.Click on “Upload”.
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יש לסמן את השורה בה. 1
נרצה להקליד את

י לחיצה"החשבונית ע
במרכז הריבוע

יש לכתוב את סכום. 2
(מ"ללא מע)הקרן 

יש לכתוב את סכום. 3
מ בלבד"המע

נלחץ על. 4

Spread VAT Charge

לאישור סופי וסיום. 6
נלחץ על 

Review Invoice

ניתן לשנות במידת* 
,הצורך את מספר היחידות
בהתאם לכמות הרשומה
בחשבונית אך לא לחרוג

.מהמצויין בהזמנה

נכתוב בריבוע את. 5
הסיבה שלשמה

הוצאנו חשבונית זיכוי 

68
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ניתן לראות את, כעת
כל פרטי הזיכוי

.כפי שהוקלדו למערכת
יש לוודא את נכונות

במידה. הפרטים
יש ללחוץ, וישנה טעות

על הכפתור
EDIT INVOICE

.ולערוך אותם
,במידה והפרטים נכונים
יש לסמן את המשפט

.המאשר זאת
לסיום יפתח כפתור

SUBMIT
עליו יש ללחוץ

.לאישור ושליחה סופית

69

מספר ספק
עוסק מורשה

שם הקניין
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.ישנה אפשרות להדפיס אישור על הקלדת החשבונית, בסיום

מומלץ לוודא את נכונות שער הדולר' וביום ה' ביום א: הערה*
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יש לבחור באופציה 
Intel@ Web Invoices 

לאחר מכן יש לבחור באופציה 

Check Invoice Status 
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יש לבחור באופציה 
Intel Web Invoices 

במידה ויש צורך בבדיקה 
, ספציפיתחשבונית של 
לצמצם את החיפוש ניתן 

החשבוניתאת מספר ולהקליד 
All Availableשרשום  הרצוי בשדה 
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סטאטוסמופיע ,  בעמודה זו
.החשבונית הרצויה
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לקבלת מקרא לגבי סטאטוס 
עליש ללחוץ החשבונית 

.העמודה
Rejected-חשבוניות שנדחו

In Progress- חשבונית
,למערכתנקלטה 

.אך עדיין לא ניתן לראותה
Processed- נקלטהחשבונית

לאחרוניתן לראותה , למערכת
שעות 24

Intel Payment Tracker-ב
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,בעמוד שנפתח, לאחר מכן
נלחץ על האפשרות המודגשת

: של המסךהימני בצידובאדום 
Supplier login

https://supplier.intel.com/
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יש להקיש את שם , כעת
. המשתמש והסיסמא שניתנו לך

:שים לב

יש להקפיד על השימוש .1
באותיות גדולות וקטנות 

.במקומות הנכונים
יש ליצור סיסמא בעלת . 2

אותיות ולפחות תו אחד /ספרות
(INTEL@123: לדוגמא)מיוחד 
 Submit.יש ללחוץ על , לסיום
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ישנו מלבן , בעמוד הבא
השמאליבצידו אפור 

.של המסך
: יש לבחור בו את האפשרות

Intel payment tracker

:ולאחר מכן לבחור באופציה

AP Global Contacts
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:יש לבחור באפשרויות החיפוש המתאימות ביותר עבורכם לפי השדות הבאים, כעת

נלחץ על החץ ונבחר לפי איזה. 1
:פרמטר נרצה לחפש

Invoice numberלפי מספר החשבונית-

PO Numberלפי מספר ההזמנה-

Check /EFT/Payment numberק'לפי מספר הצ-

נכתוב את המספר שאותו נרצה. 2
השארת האפשרות. לחפש

שבבחירת המחדל תראה את 
.All availableהמאגר כולו :

אפשרות נוספת היא למחוק את הכתוב
ולכתוב במקומו את מספר

הזמנה/ ק'צ/ החשבונית
.אותם נרצה לחפש

:נלחץ על, לסיום

Generate Report

יש לבחור את 
טווח התאריכים

באמצעותהרצוי 
.התאריכון

 Searchבמידה ולאחר לחיצה על ! שים לב
, נקלטה למערכת/ הודעה כי החשבונית לא נמצאתמתקבלת 

יש לפעול על פי ההוראות לבדיקת סטטוס חשבונית
81
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מספר
החשבונית

מספר
הזמנה

.סכוםהחשבונית
Amount Paidלחיצה על 

מאפשרת לראות אם יש 
.בחשבוניתהנחות /ניכויים

תאריך
החשבונית

תאריך
תשלום
משוער

סטאטוס החשבונית
במידה ! לבשים 

, והחשבונית בבלוק
ישירות יש לפנות 

לקניין

-ק'מספר הצ
לחיצה עליו

חלון חדשתפתח 
ק'הצובו פרטי 

:ניתן לראות את הנתונים הבאים לגבי כל חשבונית
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יש ללחוץ על 
. הזוהאופציה 

מכן לאחר 
:המסך הבאמתקבל 

בראש העמוד יופיע  
סטאטוסלגבי מקרא 

:החשבוניות

את הסטטוס לגביי כל חשבונית
PAY:ניתן לראות בעמודת STATUS 

CLO–חשבוניות ששולמו ונסגרו.
MAN-חשבוניות שבוטלו.
PRO- אושרו חשבוניות שעדיין לא

.לתשלום
PEN-חשבוניות שמחכות לתשלום

.י תנאי התשלום שנקבעו מראש"עפ
HLD-הוקפאו"חשבוניות ש.

אופציה זו מאפשרת להקדים 
תנאי התשלום במידה את 

PENהחשבונית    וסטאטוס 

(חשבוניות שמחכות לתשלום)

83
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,MANחשבוניות שבוטלו ומופיעות בסטאטוס 
.ניתן לראות בהמשך המסך את הסיבה לביטולן

אנא פנה לאיש  , אם ברצונך לדעת פרטים נוספים*
.קשר שמופיע בהזמנה

84
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.להלן אופציות להקדמת תשלום
בבחירת האופציה , לדוגמא

אם התשלום מתבצע תוך , הראשונה
הספק, יום מביצוע ההקדמה15

(.1%)מקבל תשלום מופחת באחוז הנקוב 
במקרה, התשלום יתבצע לפי התנאי הימני, אחרת
.יום45שלנו 
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יש לבחור באופציה 
Intel@ Web Invoices 

לאחר מכן יש לבחור באופציה 

Check Invoice Status 
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Intel Web Invoicesבאופציה  יש לבחור 

, ספציפיתבמידה ויש צורך בבדיקה של חשבונית 
לצמצם את החיפוש ולהקליד את מספר החשבונית ניתן 

All Availableשרשום בשדה הרצוי 

89
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מופיע ,  בעמודה זו
.החשבונית הרצויהסטאטוס 
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לקבלת מקרא לגבי סטאטוס 
עליש ללחוץ החשבונית 

.העמודה
Rejected-חשבוניות שנדחו

In Progress- חשבונית
,למערכתנקלטה 

.אך עדיין לא ניתן לראותה
Processed- נקלטהחשבונית

לאחרוניתן לראותה , למערכת
שעות 24

Intel Payment Tracker-ב

91
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:ראשית נכנס לאתר האינטרנט של אינטל בכתובת
https://Supplier2.intel.com

94

,בעמוד שנפתח, לאחר מכן
נלחץ על האפשרות המודגשת

: של המסךהימני בצידובאדום 
Supplier login

https://supplier2.intel.com/
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.יש להקיש את שם המשתמש והסיסמא שניתנו לך, כעת
(יש להקפיד על השימוש באותיות גדולות וקטנות במקומות הנכונים: שים לב)

  SUBMIT:עליש ללחוץ , לסיום

95



.פ.ח/שינוי עוסק מורשהפרופיל     הזנה                  מעקב             עדכוןכניסה                אספקה         

08-6127000: או ליצור קשר בטלפון  apx.israel@intel.com:לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת

יש ללחוץ על האפשרות
:המסומנת באדום
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יש ללחוץ על האפשרות
:המסומנת באדום
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יש ללחוץ על האפשרות
:המסומנת באדום

יש ללחוץ על מקש זה
, יצויין כי מסך זה אינו מופיע תמיד)

להגדיר מתבקשיםכאשר  אלא  
(לאתרבפעם הראשונה בה נכנסים פרופיל 
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יש לרדת לתחתית העמוד
וללחוץ על האפשרות

המסומנת באדום

יש ללחוץ על האפשרות
:המסומנת באדום
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יש ללחוץ, בעמוד שנפתח
:על האפשרות

I AGREE

יש ללחוץ על 
האפשרות 

המסומנת באדום

10

0

מספר ספק/שם הספק
כתובת הספק
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יש ללחוץ על מקש זה

10

1
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יש לרדת לתחתית העמוד
וללחוץ על האפשרות

:המסומנת באדום

NEXT

לאחר מכן יש ללחוץ
על מקש זה

10

2

מספר ספק/שם הספק
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יש לרדת, בעמוד הבא
עד שמגיעים לאפשרות

ISRAEL
וי על ידי-ומסמנים אותה ב

הקשה על הריבוע שמשמאל
.למילה

10

3
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וי את-יש לסמן ב, בעמוד הבא
כל הריבועים שעדיין אינם

על ידי, מסומנים
הקשה על מרכז הריבועים

.הריקים

ריבוע מסומן כראוי

ריבוע שאינו מסומן

לסמן את הריבועים שבצידםיש 
רשומות החברות איתם אתם 

מקשעובדים ולאחר מכן ללחוץ על 

SUBMIT

10

4

מספר ספק/שם הספק
כתובת הספק

מספר ספק/שם הספק
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,לסיום
תתקבל ההודעה

:הבאה

יש ללחוץ על מקש זה

10

5

מספר ספק/שם הספק
כתובת הספק
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יש לבדוק את נכונות
הפרטים המופיעים במסך זה 

להוסיף במידת הצורך/ולתקן

106

כתובת

עיר

מיקוד

כתובת

עיר

מיקוד
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לאחר בדיקת נכונות 
פרטי הספק המופיעים

יש לבחור –במסך זה 
:באפשרות

SAVE PROFILE

107

כתובת

עיר

מיקוד

מיקוד

12345678
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זהמקש יש ללחוץ על 
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, ספק נכבד

פ נדרש לעדכן את המספר  .ח/ בעת שינוי עוסק מורשה
החדש באתר הספקים על מנת ליצור התאמה בעת 

.הפקת חשבונית

ח  "ראשית יש לעדכן את הנה, לפני השינוי באתר,שים לב
ורק לאחר מכן לערוך את העדכון הדרוש באתר לפני 

.ההנחיות הבאות

111
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112

:ראשית נכנס לאתר האינטרנט של אינטל בכתובת
https://Supplier2.intel.com

,בעמוד שנפתח, לאחר מכן
נלחץ על האפשרות המודגשת

: של המסךהימני בצידובאדום 
Supplier login

https://supplier2.intel.com/


.פ.ח/שינוי עוסק מורשהפרופיל     הזנה                  מעקב             עדכוןכניסה                אספקה         

08-6127000: או ליצור קשר בטלפון  apx.israel@intel.com:לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת

113



.פ.ח/שינוי עוסק מורשהפרופיל     הזנה                  מעקב             עדכוןכניסה                אספקה         

08-6127000: או ליצור קשר בטלפון  apx.israel@intel.com:לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת

114

הדףבראש Registrationיש ללחוץ על .  4
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במסך שמתקבל יש ללחוץ . 5
Manage My Accountעל 

115
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עלהלחיצהעם . 6
Maintain Personal Information

פרטי הספק יוצגו 

כלפיעלייך לגלגל את הדף . 7
שלמטה ולעדכן את השדה 

עוסק מורשה / פ.מספר הח
Tax/VAT /Company Reg. Number
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: בדיקה. 8
לוודאבעת הקלדת חשבונית יש 

Licensed Leaderשהמספר עודכן בשדה 
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