
סטטוס חשבונית  –גישת ספק    
 עם גישה זו ניתן לצפות בסטטוס של החשבוניות שלכם. (רק חשבוניות שנרשמו במערכת שלנו במסגרת החשבון שלכם)

      

 

 
 

 תפריט 
 

 My Air Products האישי של חשבון מרחב ל כניסה 
 
 

 איך לדעת אם החשבונית  שלי רשומה?
 איך  אדע שהחשבונית שלי שולמה? 

 
 

  איך לקבל מידע על עצת פטור?
 איך אוכל לזהות שהתשלום התקבל? 

 
 

  פרטי יצירת קשר וקישורים  שימושיים 
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 למעלה   חזור              My Air Products האישי של חשבון  מרחבל  כניסה 
 

  https://apdirect.airproducts.com/apdirectהיכנסו לעמוד הזדהות ישירה   – 1

 מספר סלולרי והסיסמה +  \היכנסו לחשבון שלכם עם פרטי ההזדהות שלכם על ידי הכנסת הדוא"ל – 2

 (ברוכים הבאים) לחצו בפינה השמאלית העליונה על    X- Welcomeברגע שאתם בעמוד  -2
 

 למעלה   חזור                                     אני יודע אם החשבונית שלי נרשמה?  איך  
 

 איך להקליד את קריטריון החיפוש:  -1
 

 הקלידו את הקריטריון על פי האפשרויות מהמערכת. 
ברגע שהכנסתם את הפרטים  חובה עליכם לבחור שם ספק וטווח תאריכים. תוכלו גם לבחור לראות חשבוניות במצב המתנה (עדיין לא שולמו) או סגורות (שולמו). 

 (שלח)  לחיפוש שלכם, לחצו על  
 

בלבד. לא ניתן לחפש חשבוניות בסטטוס סגור באמצעות  הערה: אם בחרתם 'ללא הגבלת תאריכים' בשדה טווח תאריכים, החיפוש ייעשה בחשבוניות שלא שולמו 
 'ללא הגבלת תאריך'. 

 
 
 
 
 
 
 

https://apdirect.airproducts.com/apdirect
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האחרון): אנחנו מציעים שלא להגביל את החיפוש בתאריכים, משום   X-(הצג את החשבוניות שלי מה Show my invoices from within the lastלקריטריון חיפוש  
 מרשימת הבחירה. No Date restrictionsשחובה לבחור אופציה כלשהי, אנו מציעים להשתמש ב'ללא הגבלת תאריכים' 

 *. - (תואם או מתחיל ב): אנחנו מציעים שלא להשתמש ב Matching or Starting Withלקריטריון חיפוש  
 19/113אם הוא חלק מפורמט מספר חשבונית, לדוגמה:   / - תוכלו להשתמש ב עם זאת

 ודאו כי הכנסתם את המספר המדויק בלי רווחים  
 

 

 הבנת המידע המוצג  -2

המשמעות היא שהחשבונית שלכם לא   את המידע בשדות החיפוש ואתם מקבלים הודעה    ןאם הכנסתם נכו  –חשבונית לא רשומה 
 נרשמה במערכת שלנו, מהסיבות הבאות: 

 חשבונית לא התקבלהסיבה:  -
 אם שלחתם כבר את החשבונית, רוב הסיכויים שעדיין לא קיבלנו אותה. נעבד אותה ברגע שנקבל אותה. אתם יכולים לבדוק שוב בעוד מספר ימים. פעולה:   -
 שהחשבונית תוכל לעבור רישום תקין ולבצע תשלום. יש פער. הוא נבדק כך סיבה:  -

 . שלכם בהמשך כתובת הדוא"ל של המדינהאנחנו מטפלים בפער, עם זאת אם אתם רוצים מידע נוסף או עדכון על המועד של הטיפול ניתן ליצור קשר עם  פעולה:  
 עדכון בדוא"ל עם סיבה ספציפית לדחייה. החשבונית נדחתה וקיבלתם על כך  סיבה:  -

כתובת הדוא"ל של  אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את דוא"ל הדחייה וברצונכם לדעת מה נדרש להגשה מחדש של חשבונית תקינה, צרו קשר עם פעולה:  
 שלכם בהמשך.  המדינה

 
   תקבלו פירוט של החשבונית (או חשבוניות) על בסיס קריטריון החיפוש שלכם. אם החשבונית שלכם רשומה,  - חשבונית רשומה

 דוגמה לתוצאות: (קריטריון חיפוש הוא אין מגבלות תאריך וכל החשבוניות הממתינות לתשלום) 
 
 
 
 

 שימושיים טיפים  
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 שורה ראשונה (מסומנת בצהוב) 

) וסיבה אם חסומה  Status of Payment), סטטוס תשלום ( #PO(  PO), מספר  # Invoiceחשבונית (), מספר APCI )APCI Vendor Codeהשורה העליונה משקפת קוד ספק 
)Reason if Blocked) תנאי תשלום ,(Payments Terms) תאריך חשבונית ,(Invoice Date ) מועד לתשלום ,(Due Date ) ותאריך תשלום (Payment date .אם שולמה ,( 

 

 

פרטים על הזמנת החשבונית.  עוד חשבונית, תוכלו לצפות באם תלחצו על מספר    

 

 

 

 

 

 

 שורה שניה (מסומנת בצהוב) 
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),  Balance Due), מאזן לתשלום ( Amt Paid), סכום ששולם (Gross Amt), סכום ברוטו (Currency), מטבע (APCI )APCI Company Codeשורה זו משקפת את קוד חברה 
 ). Tax amt) וסכום מס (Frieght), אם יש, מטען (Discount Taken), הנחה שמומשה ( Discount Pendingהנחה ממתינה (

 

 

 (ייצא לאקסל) בחלק התחתון של המסך.  Export to Excelתוכלו להוציא את המידע לקובץ אקסל על ידי לחיצה על כפתור 

 

 מתי החשבונית שלי תשולם?  
החשבונית כאן ניתן לראות את מועד התשלום של   
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 למעלה   חזור                 פרטי תשלום ומידע נוסף   
 

 אני רוצה פרטים נוספים על התשלום של חשבונית ספציפית (המידע להלן זמין גם בבדיקה של יותר מחשבונית אחת) 

I want to have more details on the payment of a specific invoice ( below informaiton is also available when looking at more than one invoice )        

  
 

 (שלח)   לאחר שהכנסתם את כל המידע, לחצו על  
 

                      
        

 
 (תאריך תשלום)   Payment Dateבפרטי תשלום, לחצו על  ה לצפיי

 פרטים על התשלום שבוצע.  לתצוגה של

לא לבצע כאן בחירה  
  

הכנסת מספר חשבונית  
  

 בעמוד קריטריונים לחיפוש פעלו לפי השלבים הבאים: 
 הצג את החשבוניות שלי מהאחרונה: 

 חפש פרטי תשלום על פי: 
 תואם או החל מ: 

 הצג רק חשבוניות שהן: 
 מספר חשבוניות לתצוגה לפי עמוד: 
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 > (בדקו פרטים) Check Detailsאם חשבוניות נוספות שולמו באותו תשלום, לחצו על < 

 

 תקבלו פירוט של כל החשבוניות ששולמו מול תשלום זה: 
 שחבונית זו שולמה מולה. IO-הערה: אם בוחרים מספר חשבונית, ניתן לראות את שורת ה
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 למעלה   חזור                           איך אני יכול לזהות תשלום שהתקבל? 

 קיבלתי סכום ואני לא בטוח לאיזו חשבונית (או חשבוניות) הוא שייך. 

 בעמוד קריטריון חיפוש, פעלו לפי הצעדים הבאים: 

 

 (שלח)  לאחר שהכנסתם את כל המידע לחצו על  
 )   Comprehension of the information presentedהמערכת תציג לכך את כל החשבוניות לתשלום זה: (כדי להבין את המידע המוצג, ראו את החלק לעיל 

 
 
 

 אל תבצעו בחירה כאן 

 דצימלי: סכום תשלום חייב להיות 
 5348.43 נכון:

 5,348.43 לא נכון: 
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 מעלה חזור                     פרטי יצירת קשר וקישורים שימושיים   
 

 פרטי יצירת קשר 
 SWEBEURO@airproducts.com  בעיות עם החשבון שלכם צרו קשר עם  \לתקריות  

 מהם ניתן לשלם:  Air Productsחשבונות של נלת הלמידע נוסף על חשבוניות יש לציור קשר עם תיבת הדואר של ה

 APISRAEL@airproducts.comישראל: ל •
  ACCPAYUK@airproducts.comבריטניה ואירלנד: ל •
  ACCPAYFR@airproducts.comלצרפת:  •
 ACCPAYSE@airproducts.comלספרד, פורטוגל ואיטליה:  •
  ACCPAYPL@airproducts.comלפולין:  •
  ACCPAYBE@airproducts.comלבלגיה:  •
  ACCPAYNL@airproducts.comלהולנד:  •
  APDE@airproducts.comלגרמניה:  •
 ACCPAYCS@airproducts.comלצ'כיה וסלובקיה:  •
 APKSA@airproducts.comסעודיה:  •
  APUAE@airproducts.comלעומאן ואיחוד האמירויות:  •
 APINDIA@airproducts.com להודו: •

 
 קישורים 

 https://apdirect.airproducts.com/apdirectגישה ישירה לחיבור לחשבון שלך: 
  information.aspx-http://www.airproducts.com/Company/supplierעמוד פרטי ספק 

 training.aspx-information/supplier-tp://www.airproducts.com/Company/supplierhtעמוד הכשרת מידע על ספק  
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