
PayNet-כל התשלומים במקום אחד

ארוך טווחהגביה למוצרי חיסכון מערכת 



,כלל ביטוח ממשיכה כל העת בתנופת העשייה לשיפור איכות השירות

.טווחמערכת הגביה למוצרי חיסכון ארוך - PayNetושמחה להציג לך את 

:יתרונות המערכת

One stop shop -ט מתנהל במקום אחד"תהליך הגביה למוצרי החא

 עצמאיתפעול

 דיווח במספר אמצעים  -נוחות

 לרשימות שהוזנו במערכת" היזונים חוזרים"קבלת

 ומעקב אחר רשימות הפיזור  תיעוד



2

לאתר כלל ביטוח  י /היכנס. 1
Clal.co.ilבכתובת 

כניסה לפורטליםי על /לחץ. 2

פורטל מעסיקיםי/בחר. 3

PayNetכניסה למערכת 

3

2

1



PayNetכניסה למערכת 

3

י על  /לחץ



י על  /י את מספר הזהות שלך ומספר הטלפון הנייד ולחץ/הזן

.  התהליךי את הקוד להמשך /הזן, בשלב זה יישלח אלייך קוד כניסה חד פעמי

4

PayNetכניסה למערכת 



בהיזונים חוזרים וצפייה  PayNetלמערכתמעבר 

תקנות י על לשונית /לחץ. 1

התשלומים

לצפיה בהיזונים חוזרים  . 2
,  ”PayNet“מתוך מערכת 

היזונים חוזריםי על /לחץ

לכניסה למערכת  . 3
"PayNet”י על /לחץ

PayNetלמערכת כניסה 

5

2

3

1



הגביהתהליך 

:שלבים6-בנוי מתהליך הגביה 

שלבים אלו מבוצעים באופן  

י המערכת"אוטומטי ע
שלבים אלו מבוצעים על ידי  

המעסיק
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קליטת רשימה

חר מכן עלאולכליםי על לשונית /לחץ

קליטת רשימה

המערכת מאפשרת לקלוט רשימת פיזור

:פורמטים3-ב

קליטת רשימה ידנית

י פרופיל קליטה קבוע  "קליטת קובץ עפ

CSVבמבנה קובץ  
 csv (comma delimited):ישמר כהקובץ 

קליטת קובץ במבנה אחיד

XML( בסיומתtst אוdatבלבד)

2
3
4

1
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קליטת רשימה בהוספה ידנית

בהוספה ידנית  רשימה במידה ובחרת לקלוט 

י את חודש השכר/בחר. 1

י על שמור/לחץ. 2

י על  /לחץ. 3

2

3

1

8



קליטת רשימה בהוספה ידנית

הקופה  , י את פרטי העמית/מלא. 4

ורכיבי ההפרשה

4

9

בשלב זה ניתן  , לתשומת לבך

הפקדה נוספתלהוסיף שורת 

י על   /לחץ. 5

5



י חודש שכר/בחר. 1

י קובץ הפקדות/בחר. 2

על י /לחץ.3

טעינת הקובץ וקבלת הודעה בסיום . 4

" בהצלחההועלה הקובץ "

י על /לחץ

כל תחום  עבור , לתשומת לבך

ט יש להעלות קובץ  "של חא

.נפרד

קליטת רשימה באמצעות קובץ

באמצעות קובץרשימה במידה ובחרת לקלוט 

10

1

2

4

3



טיפול ברשימה וסיום קליטה

בשלב זה ניתן לערוך את הרשימה

קיימתלעריכת שורה . 1

י על/לחץ

באופן ידני  הפקדה שורות להוספת . 2

י על/לחץ

י על  /למחיקת שורה לחץ. 3

הרשימה  תהליך קליטת לסיום . 4

י על  /לחץ, במערכת

1

23

4

11



ריכוז תנועות

בחלוקה הנתונים לצפיה בסיכום 

לשונית  על י /לחץ, לקופות אוצר
ריכוז תנועות  

ניתן לסנן את הנתונים  , כמו כן
ולייצאם לקובץ אקסל
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אישור העברה לסליקה

בשלב זה ניתן לבצע מספר  

:  פעולות

למעבר לשלב הזנת פרטי  . 1

י על  /התשלום לחץ

לאחר לחיצה על  , לתשומת לבך

אישור העברה לסליקה לא ניתן  

לקובץלבצע שינוי או עריכה 

אם ברצונך להמשיך בעריכת  . 2

על  י /הקובץ לחץ

12

13



סליקה

י את הקופה  /בחר. 1
י על  /ולחץלסליקה

הגדרת אופן התשלום

י את אמצעי  /בחר. 2

המחאה או  )התשלום 

י  /ומלא( העברה בנקאית

את הפרטים  

אישורי על /לחץ. 3

לסיום  אישור על י /לחץ. 4

תהליך הסליקה ושידור  

הקבצים לכלל ביטוח

יש להגדיר  , לתשומת לבך

את פרטי התשלום של  

הגורם המשלם בלבד

1

2

3

4

14



סיום תהליך סליקה

 אישור הסליקה  לאחר

במערכות  הנתונים וטעינת 

אליך היזון  מועבר , החברה

(היזון טכני)חוזר ראשוני 

המאשר את  סיום התהליך

  תחת סטטוס הסליקה

ולאחר מספר  בוצע–יופיע 

-דקות ישתנה הסטטוס ל

הקבצים עברו לקופות

15



סליקה  סטטוס 

תקיןהתהליך בוצע באופן –עברו לקופות הקבצים 

סיום קליטהבוצע לא –בטיפול רשימה 

אישור סליקה/ לסליקה העברה אישור בוצע לא –לאישור סליקה ממתין 

1

2

3

123

123

123
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הדפסת אסמכתא לשידור הרשימה

משימותי על לשונית /לחץ. 1

מנת  על סליקה י על /לחץ. 2

האסמכתאלהדפיס את 

2

1

17



הדפסת אסמכתא 

הפק דוח מפורט  י על /לחץ. 3

להדפסת האסמכתא

18

3



הדפסת אסמכתא

PDFהמסמך נפתח בקובץ 
:ומאפשר

שמירה

הדפסה  

ל"שליחה בדוא
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היזונים חוזרים  



:חוזריםסבבים של היזונים 4קיימים 

"  הקבצים עברו לקופות"-אשר מתקבל בסיום העלאת הקובץ  היזון חוזר טכני לגבי מבנה הקובץ–היזון ראשוני . 1

בלבדהיזון חוזר ראשוני אחד , לכל רשימת הפקדה לחודש שכר, לבךלתשומת 

הקובץימים מקבלת 5מועבר לאחר , היזון חוזר על תכולת הקובץ–מסכם היזון . 2

לחודשאחת ההיזון נשלח , בחודש האחרוןתכולת הקבצים שהועברו היזון חוזר מסכם על –חודשי היזון . 3

בשנה האחרונההיזון חוזר מסכם על תכולת הקבצים שהועברו -מסכם שנתי היזון . 4

ארבעה סוגי היזונים חוזרים
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איתור היזון חוזר

כליםי על לשונית /לחץ. 1

איתור היזון חוזרי על /לחץ. 2

את שם  , פ.החאת מספר י /הזן. 3

המעסיק או את מספר הסליקה על  

מנת לבצע סינון היזונים

אתרעל י /לחץ. 4

י על שורת ההיזון הרלוונטי  /לחץ. 5

על מנת לצפות בנתוני ההיזון   

5

2

1

3

4
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סטטוס המטלה מופיע  

–תחת קטגוריה 

פירוט סטטוס תשלום

לצפיה בפירוט הסטטוס  

י על שורת ההיזון/לחץ

צפיה בפירוט ההיזון החוזר

23



-שלילי יסומן ב/ היזון חיובי

-שגיאה תסומן ב

לצפיה על        י /לחץ

השגיאה  בפרטי 

שגיאה/ צפיה בפירוט היזון חוזר

24



ניתן לראות את סכומי ההפרשה שהוזנו  

במערכת אל מול סכום ההפקדה שנקלט

מסך פירוט שגיאה  

25



פקס
077-5556801

*  3489:טלפון
ביטוח-1
פנסיה-2
גמל והשתלמות-3

077-6388888|  תמיכה טכנית 

תקנות  לדסק ושאלות ניתן לפנות לפרטים , לשירותךנשמח לעמוד 

התשלומים

מיילתיבות 
TakanotHa@clal-ins.co.ilביטוח 

takanotpensia@clal-ins.co.ilפנסיה

takanotgemel@clal-ins.co.ilוהשתלמות גמל 

דרכי התקשרות
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