
מידע ללקוחות גזים דחוסים לקראת מעבר  
SAPתוכנתלעבודה עם



חוברת הדרכה ללקוח
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יקרלקוח

חברת מפעלי חמצן וארגון נרכשה על ידי  2020בשנת 
כתוצאה מהמיזוג אנו עוברים בקרוב  . פרודוקטסאיירקבוצת

.SAPשל חברתERPתוכנתלעבודה עם

2022ליוני 6השינוי יתרחש בתאריך 

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

פרטי החשבון•

אופן ביצוע ההזמנה•

תיאור המוצר•

תעודת המשלוח•

החשבונית•

תוויות ברקוד•



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

.מאיתנוחשבוניות והפריטים אותם אתם רוכשים

?מה ישתנה

אספקהאתריכתובות האתרים שלכם יקראו מעכשיו•

לחיובכתובתחשבוניות תקרא מעכשיולמשלוחהכתובת•

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

.מאיהחדשים בנפרד עד סוף חודשאנו נספק לכם את מספרי האתרים

.הקפידו למסור את מספר האתר בכל ביצוע הזמנהבבקשה

.מספר זה יופיע באופן ברור על כל חשבונית שתקבלו

צוות שירות , במקרה שלא קיבלתם מכתב עם המספר החדש
הראשונה  יעדכן אתכם במספר כשתפנו לבצע את ההזמנההלקוחות

.אחרי השינוי



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

:דואר אלקטרוני

cso@oxar.co.il

:ביוני6-מספר טלפון חדש החל מה

03-3741188

:ַפקס 

04-6231545

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

אנא העבירו מספר זה בעת  , אם אתם מזמינים כנגד הזמנת מסגרת
.ביצוע ההזמנה

הזמנות דרך אתרי סחר ימשיכו כרגיל

mailto:cso@oxar.co.il


תיאור המוצר
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?מה ישתנה
החדש  ט"המק. ותיאור המוצרים שלנו השתנוט"המק

מתייחס הן לגודל האריזה והן למוצר שהוא מכיל לגלילים 
.ולסוללות

הדוגמה למטה תעזור לך  –ט חדש בתעודות המשלוח "מק
להבין את תיאור המוצר

בחשבונית תראה את השם המלא של המוצר

PR_AIR_X40S_MED__H590B_IL__200B

קידומת המציינת  

שמדובר במוצר ארוז  

למכירה

גז/שם המוצר

אוויר: אוויר

נפח הגליל 

דרגת הטוהר של הגז 

MED: רפואי

סוג הברז

, מציין את מדינת המוצא IL 
ישראל

בר-לחץ מילוי 



תעודת משלוח
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.  ניידמסופוןי "כל תעודת משלוח מוזנת על ידי הנהג שלנו ע
תתבקשו לחתום על תעודת המשלוח ישירות על המסך ולאחר 

במקרה שאישרתם קבלת חשבונית לדואר  . מכן תקבלו תדפיס
ל לכתובת  "תקבלו גם את תעודת המשלוח בדוא, אלקטרוני
.אנו ממליצים על פתרון זה.שבחרתם

מידע על תעודת המשלוח

OXARפרטי יצירת קשר עם •

מידע על תעודת המשלוח•

פרטי הלקוח•

מספר תעודת המשלוח•

תאריך משלוח•

שם הנהג•

מספר הזמנה•

תיאור הרכישה•

סוללות למעקב/מספר ברקוד של הגלילים•

שנאספוכלובים/סוללות/כמות ותיאור של גלילים•

חתימת לקוח•



החשבונית
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לקבל חשבוניות  גם אחרי המעבר למערכת החדשה תמשיכו
לשכירות  החודשיועבור החיובנפרדות עבור המוצרים 

(.במידה ורלוונטי)

?ישתנהמה

החל מיוני חישוב השכירות עבור גלילים יתבסס על יחידת  
".לחודש"ולא " ליום"מידה 

ולהיות במוצרים טוב יותר את השימוש לכם לנהלזה יעזור 
.שאותם פריטים היו אצלכם בפועלרק עבור הזמן מחויבים

חיוב עבור )הקבועיםדמי השכירות החודשיים : שימו לב
ויחויבו  " לחודש"להיות ימשיכו( שכירות מכלים וכדומה

.בחשבונית נפרדת

מהראשון ליוני  החל , חשבונית דיגיטליתמקבליםאתםאם 
:היא תשלח מכתובת חדשה

apdirect@airproducts.com

אנא  , ל"בדואחשבוניותקבלת אישרתםאם עדיין לא 
להירשם לשירות זה מכיוון שהוא מציע פתרון ידידותי  דאגו

.לסביבה ואמין יותר

mailto:apdirect@airproducts.com


החשבונית
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OXARפרטי הקשר של 
.הכתובת ופרטי ההתקשרות שלנו

מספר חשבונית
שנוצר  היחודיהמספר 

בבקשה ציינו . חשבונית זועבור
זה בכל פניה בנושא מספר

.במקרה של תלונהתשלומים או

פרטי לקוח
שם החברה והכתובת שאליה  

עבור כל  ,נשלחת החשבונית
מיקומי המשלוח שביקשתם לחייב  

.ביחד

כתובת האתר
כתובת האתר שבו  

.האספקהבוצעה

כ לתשלום"סה
.הסכום הסופי של החשבונית

מספר הזמנת רכש
מספר הזמנת הרכש  

.במידה שסופקה כזו,שלכם

תנאי תשלום
, מועד תשלום החשבונית

לתנאי התשלום שסוכמו  בהתאם
.מראש

שימו לב לפרטי חשבון הבנק החדשים שמופיעים על החשבונית



החשבונית
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תיאור המוצר המלא
.והקוד הטכני של המוצר שסופק

כמות ומחיר
כמות החומר שסופק 

ליחידת כמותוהמחיר

שימו לב שהחיוב נעשה  
(  'סוללה וכו/גליל)יחידה לפי

ולא לפי כמות הגז



סוללה/ ברקוד לגליל/ תווית 
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הסוללות והמשטחים מכילים מספר  , הגלילים
כולל תקני SAPהמשקפת את הקידוד במערכת ברקוד/תוויות

.בטיחות גז תעשייתי ספציפיים

CTNלקוחמעקבמספר

ייעודי שיקושר למספר הסידורי של לכל גליל יש מספר ברקוד
.הגליל

"בננהתווית"

.תווית זו מכילה את כל מידע הבטיחות למוצר
מפעלי חמצן וארגון החליטה ליישם את  

סיווג ותיוג של לGHS ((General Harmonized System-ה
.2010ביולי 26-מהכימיקלים עבור גזים נקיים ותערובות גזים

:שינוי זה משפיע במיוחד על תיוג הגלילים והסוללות

,  הכוללות מידע על בטיחות המוצר, "בננה"התוויות הנוכחיות של ה
הסמל המעוין ישקף את  . GHSסווגו מחדש ושונו עבור מערכת 

התוויות  . קבוצות הסיכון ופרטים ליצירת קשר בשעת הצורך
החדשות יחליפו את דפי הבטיחות בגב תעודות המשלוח בהם  

.נעשה שימוש עד כה

נא לא להסיר אף אחת מהתוויות הללו



תודה רבה

...ספר לי עוד
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,  למידע נוסף
:אנא פנה אלינו בכתובת

cso@oxar.co.il
03-3741188


