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מה זה תכנון פרישה?
כשאדם יוצא לגמלאות ומקבל מענקי פיצויים ,קצבאות והיוונים עליו לקבל החלטות שונות .החלטות אלה נסמכות על סדרת חישובים
מורכבים להפליא .וזה מה שהמחולל יודע לעשות .לחשב ולספק נתונים שעל בסיסם תתקבלנה החלטות ובסיומן תוצג תמונת המצב
החזויה מבחינת תזרים מזומנים ממועד הפרישה ועד לתום תוחלת החיים.
אז מה זה בדיוק המחולל הזה?
מחולל פרישה חכם הינו יישום פשוט להפליא אשר מוביל אותך שלב אחרי שלב בהזנת כל הנתונים הנדרשים ובסיומם ,מבצע את כל
החישובים הנדרשים ומציג את התוצאות המבוקשות .בנוסף ,מפיק דוח מפורט וממלא את טפסי 161 ,161א116 ,ג ו161 -ד.
המחולל מיועד למקרי פרישה בהם מזינים תקופת עבודה ,מענקי פיצויים ,קצבאות מזכות ומוכרות ,היוונים ועל בסיסם מבקשים
פטורים ופריסות .אפשר להזין שהמעסיק הנוכחי מהווה המשך לרצף פיצויים מעסיק קודם .אפשר גם לטפל באופן מוגבל ברצף קצבה
ממעסיק קודם אשר ימומש כקצבה .לחישובים מורכבים עבור סדרת מעסיקים ורצפים מומלץ כבר לעבור לתוכנת נכסים המלאה.
מה הרמה המקצועית הנדרשת בשימוש במחולל?
נדרשת הבנה בחומר המקצועי .למקרים פשוטים נדרשת הבנה מועטה ולמקרים מורכבים נדרשת הבנה בינונית ומעלה.
איך מבוצעים כל החישובים?
כל החישובים נעשים על ידי תוכנת נכסים עם מלוא עוצמתה והיכולות שלה .לאחר הזנת הנתונים למסכים השונים במחולל ,כל
הנתונים מומרים לנתונים שתוכנת נכסים יודעת לבצע על בסיסם חישוב פרישה והוא מבוצע.
יש הדרכה למחולל? עזרה בתפעול?
במסגרת התקנת המחולל ,קיים מסמך עזרה לכל אחד מהמסכים .במסמך יש הסברים רלוונטיים לכל מה שקורה במסך .בנוסף,
באפשרותך לטעון מועמד לדוגמא ושם ניתן לראות איך מוזן כל מסך ומסך ואיך נראה הפלט אשר מופק על ידי המערכת על בסיס
נתונים אלה .אלה אמורים להספיק לך .במידה ואינם מספיקים ,ייתכן שהרמה המקצועית שלך בתחום איננה מספיקה לתפעול
המחולל.
כמה זה עולה?
 ₪ 699לפני מע"מ לשימוש עד סוף .2019
ואם יש לי כמה מחשבים? מחיר זה הוא לכל יחידה ללא קשר לכמות.

אז כדאי לרכוש?

בלי לחשוב פעמיים .כל הידע של בני הפנר בנושא עומד לרשותך במחיר מצחיק .שכר טרחה מקובל לתכנון
פרישה נע בטווח  .₪ 2,000-10,000בתכנון אחד ,המחולל יאפשר לך לגבות שכר טרחה בסכום הגבוה מהעלות
השנתית של המחולל.

אפשר להתקין לניסיון?

חופשי .הורד ,התקן והפעל .קח בחשבון שכל עוד לא מבוצע תשלום ,מדובר בשימוש לניסיון בלבד .זכור .תקופת הניסיון היא חד
פעמית .זה תנאי מהותי לקבלת התוכנה לניסיון ומתקין התוכנה מתחייב לכך בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.
יש הסכם רכישה?
כן .זה המופיע בעמוד הצעת מחיר באתר עם השינויים המתחייבים לתנאי התשלום.
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עשינו עסק?

כל הזכויות שמורות לבני הפנר .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,ולעשות שימוש כלשהו בתוכן מסמך זה בחלקו או במלואו למעט לקריאה למי שקיבל רשות לכך.

