
מידע ללקוחות נוזלים לקראת מעבר לעבודה עם  
SAPתוכנת 



מידע ללקוח
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יקרלקוח

חברת מפעלי חמצן וארגון נרכשה על ידי קבוצת  2020בשנת 
כתוצאה מהמיזוג אנו עוברים בקרוב לעבודה עם . פרודוקטסאייר 

.SAPשל חברת ERPתוכנת 

2022ליוני 1השינוי יתרחש בתאריך 

עלון מידע זה נוצר כדי להקל עליכם את המעבר והוא מסכם את 
.כל השינויים הצפויים בעבודה של מפעלי חמצן מול לקוחותיה

פרטי החשבון•

אופן ביצוע ההזמנה•

קודי מוצר ותיאורי המוצרים•

תעודת המשלוח•

(MOBYאפליקציית )שובר שקילה •

החשבונית•

תעודות איכות•

פרטי יצירת קשר לחירום•



פרטי החשבון
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.  המידע שקיים אצלנו בנוגע לעסק שלכם יעבור במלואו למערכת החדשה
הכתובת למשלוח , אנו נשמר את כל המידע על מיקום האתרים שלכם

.חשבוניות והפריטים אותם אתם רוכשים מאיתנו

?מה ישתנה

אספקהאתריכתובות האתרים שלכם יקראו מעכשיו•

לחיובכתובתחשבוניות תקרא מעכשיולמשלוחהכתובת•

אתם תקבלו מספרי לקוח חדשים הן לאתרי האספקה והן לשם הלקוח  •
.שמקבל את החשבונית

במידה שיש לכם מספר מכלים באותו אתר אתם תקבלו  , לתשומת ליבכם
.נפרד לכל אחד מהמכליםאספקהאתרמספר

.אנו נספק לכם את מספרי האתרים החדשים בנפרד עד סוף חודש מאי

.הקפידו למסור את מספר האתר בכל ביצוע הזמנהבבקשה 

.מספר זה יופיע באופן ברור על כל חשבונית שתקבלו

צוות שרשרת אספקה  , במקרה שלא קיבלתם מכתב עם המספר החדש
נוזלים יעדכן אתכם במספר כשתפנו לבצע את ההזמנה הראשונה אחרי 

.השינוי



אופן ביצוע ההזמנות
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.פשוט בחרו את האפשרות שנוחה לכם. לרשותכם מספר דרכים לביצוע ההזמנות

oxarcal@oxar.co.il: מייל•

04-6231545: פקס•

ביצוע  בעתהנדרש לאספקה( האתר)אנא הקפד לתת לנו את מספר המשלוח 
.ההזמנה

.ההזמנהביצועאנא העבירו מספר זה בעת, אם אתם מזמינים כנגד הזמנת מסגרת

?מה ישתנה

(:החל מהראשון ליוני)מספר הטלפון החדש שלנו •

(שרשרת אספקה נוזלים)2שלוחה 03-3741188

בבקשה התקשרו אליו במקום לטלפונים הניידים של  . זהו מספר טלפון ייעודי להזמנות
.אנשי שרשרת אספקה

ימי ראשון עד חמישי משמונה בבוקר עד –ניתן לבצע הזמנות בשעות פעילות המשרד 
.ארבע אחרי הצהרים

במקרי חירום שדורשים מענה מחוץ לשעות העבודה הרגילות ניתן לפנות לאותו הטלפון  
3שלוחה 03-3741188–

of 10

mailto:oxarcal@oxar.co.il


קודי מוצר ותיאורי המוצרים
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?מה ישתנה

בבקשה הקפידו . קוד המוצר ותיאור המוצר של הנוזלים השתנו
.להשתמש בקודים החדשים בעת ביצוע ההזמנה

.אלו גם הנתונים שיופיעו על החשבוניות

קוד חדש קיצור חדש שם המוצר

29575 LIN חנקן נוזל

29789 MLN חנקן נוזל רפואי

6560 LOX חמצן נוזל

6558 MLX חמצן נוזל רפואי

6554 LAR ארגון נוזל

6555 CO2 פחמן דו חמצני נוזל

13577 N2O נוזלניטרוקסיד



תעודת משלוח

25 May 20226

פרטי חברת מפעלי חמצן  
וארגון

הכתובת שלנו ודרכי  
.התקשרות

פרטי הלקוח
שם החברה שלכם וכתובת  

.הדואר שלכם

מספר תעודת המשלוח
המספר היחודי שנוצר עבור 

המספר  . תעודת משלוח זו
יופיע על כל מסמכי המשלוח  

.והחשבונית

תיאור המוצר
תיאור מפורט של החומר 

.ט"כולל מק, שסופק

כמות החומר שסופקה
בסיום האספקה הנהג שלנו 

יכתוב פה את הכמות  
.שסופקה בפועל

חתימה
מקבל הסחורה יחתום פה  
.ויאשר את קבלת הסחורה

?מה ישתנה
מהמסופוןבנפרד מהשובר שיופק , זו תעודת המשלוח הסטנדרטית שתקבלו מהנהג

(ראו הסבר לגבי שובר השקילה בעמוד הבא)של הנהג 
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?מה ישתנה

אתם תתבקשו  . נייד שבו יוזנו פרטי האספקהבמסופוןהנהגים שלנו יצוידו 
לאשר בחתימה את הפרטים ישירות על מסך המכשיר ולאחר מכן תקבלו 

.תדפיס עם כל פרטי המשלוח

תמשיכו לקבל עותק של השובר החתום ישירות למייל כפי שהיה  , בנוסף
.עד כה

לפי הסדר, להלן המידע שמופיע על השובר

פרטי הספק•

מספר הסבב ומספר השובר•

פרטי הנהג•

תאריך המשלוח•

פרטי הלקוח•

החומר שסופק•

ג"הכמות שסופקה בק•

שם מקבל הסחורה•

חתימה•

שובר שקילה



החשבונית
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פרטי חברת מפעלי חמצן וארגון
.הכתובת שלנו ודרכי התקשרות

מספר חשבונית
שנוצר עבור  היחודיהמספר 

בבקשה ציינו מספר  . חשבונית זו
זה בכל פניה בנושא תשלומים או 

.במקרה של תלונה

פרטי הלקוח
שם החברה שלכם וכתובת הדואר 

.אליה תשלח החשבונית

כתובת האתר
כתובת האתר שבו בוצעה 

.האספקה

כ לתשלום"סה
.הסכום הסופי של החשבונית

מספר הזמנת רכש
, מספר הזמנת הרכש שלכם

.במידה שסופקה כזו

תנאי תשלום
בהתאם , מועד תשלום החשבונית

.לתנאי התשלום שסוכמו מראש

:החל מהראשון ליוני היא תשלח מכתובת חדשה, אם אתם מקבלים חשבונית דיגיטלית
apdirect@airproducts.com

שימו לב לפרטי חשבון הבנק החדשים שמופיעים על החשבונית

mailto:apdirect@airproducts.com


החשבונית
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פרטי החומר
,  תיאור מפורט של החומר שסופק

.ט"כולל מק

כמות ומחיר
כמות החומר שסופק והמחיר  

.ליחידת כמות

ג  "יחידת המידה בחשבונית תהיה ק
(KG )ק "או ממ(3M) , בהתאם

להעדפה שלכם ומה שנקבע מול  
.אנשי המכירות שלנו



Certificate of Conformity (CoC)

10

of 10

of 10

במידה שאתם מקבלים  
ניירת אבטחת איכות  

,  עם המשלוחים שלכם
הפורמט שלהן ישתנה  

.החל מחודש יוני

מספר תעודת משלוח
בבקשה הקפידו למסור  

את מספר תעודת 
המשלוח בכל פניה  

.בנושא אבטחת איכות

תעודה דיגיטלית
ניתן לקבל את התעודה  

.  בגרסה דיגיטלית למייל
תעודה דיגיטלית תשלח 

רק אחרי ביצוע  
.האספקה



Certificate of Analysis (CoA)
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במידה שאתם מקבלים  
ניירת אבטחת איכות עם 

,  המשלוחים שלכם
הפורמט שלהן ישתנה  

במידה  , החל מחודש יוני
ומדובר בתעודה עבור 

.מוצרים לא רפואיים
עבור מוצרים בטוהר  

אין שינוי במבנה  , רפואי
.התעודה

מספר תעודת משלוח
בבקשה הקפידו למסור  

את מספר תעודת 
המשלוח בכל פניה  

.בנושא אבטחת איכות

חתימה
י  "תחתם עCoAתעודת 

עובד חברת מפעלי חמצן  
.וארגון



תודה לך
...ספרו לי עוד
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:מספר טלפון בחירום

16:00עד 8:00בשעות העבודה 
2שלוחה 03-3741188: טלפון

:מחוץ לשעות העבודה
3שלוחה 03-3741188: טלפון


