בני הפנר

שגיאות מסלקה – מה לעשות?
כללי
תוכנות אשר עושות שימוש בקבצי  ZIPהמגיעים מהמסלקה מבצעות על הנתונים בהם בדיקות שונות לפי
ההחלטות של מתכנני אותן תוכנות .בתוכנת נכסים ,ההחלטה היא שלי.
תוכנת נכסים קולטת קבצי מסלקה ובודקת את הנתונים בה בקפדנות רבה .רבה מאד .ויש לזה סיבה.
תוכנת נכסים נועדה לבצע:


יצירת תזרים מזומנים על בסיס מטרה ודרישות במונחי נטו אחרי מס.
 oוהכל בתהליך אוטומטי מלא משלב קליטת קובץ מסלקה ועד הפקת מפרט לביצוע ליצירת התזרים
המבוקש.
 והכל באמצעות משתמש בלתי מקצועי.

בשלב זה ,הקבצים המגיעים מהמסלקה אינם מאפשרים את ביצוע הרשום מעלה משתי סיבות:




מבנה הנתונים של הממשק האחיד ,איננו מכיל את כל הנתונים הנדרשים לעבודה במונחי נטו אחרי מס .חסר
בעיקר מידע אודות צבירות מפורטות שמקורם במעסיקים קודמים.
רמת המהימנות של הנתונים לוקה בחסר.

לטיפול בשגויים ,תוכנת נכסים פועלת בשני מישורים:
 האחד ,תוכנת נכסים מפענחת את הנתון השגוי ומנסה לתקן אותו בעצמה .במידה והדבר אפשרי ,היא מתקנת



אותו ללא כל הודעת שגיאה .במידה והדבר לא אפשרי ,מתקנת אותו תוך כדי הודעה למשתמש אודות הבעיה
והדרך בה פעלה בניסיון לתקנו ומצפה לאישורו .במידה וגם זה לא אפשרי ,מודיעה למשתמש אודות טווח
הערכים האפשרי לנתון הבעייתי במטרה שיתקן אותו בעצמו .במידה וגם זה לא אפשרי ,פשוט מודיעה על שגיאה.
לדוגמא ,לא הגיע מין המבוטח.
השני ,תוכנת נכסים מספקת את מלוא המידע הנדרש בכדי אפשר פניה ליצרן לתיקון הבעיה .החל משם הפקיד
בחברה וכלה ב תיאור מדויק הן של השגיאה והן של מיקומה בבסיס הנתונים ממנו נשלף.

מדוע עדיין יש כל כך הרבה שגויים?
משתי סיבות עיקריות.




ליצרן עצמו יש אלף משימות שונות ומשונות והוא דוחה את מה שלא חייב לבצע היום למחר .לא פעם שמעתי
תגובה בלתי מציאותי מהסגנון "אנחנו לא מתקנים בעיות כי אף אחד לא מתלונן אז לא ידועות לנו בעיות".
הפיקוח לא מספיק אסרטיבי בעניין .אין לי ספק כי לו השית קנסות על היצרנים עקב שגויים שהועברו למסלקה,
היצרנים היו מתקנים מהר מאד את הבעיות .שגיאה קלה – קנס קטן .שגאיה חמורה – קנס גבוה.

ומה עליך לעשות ,סוכן נכבד?
זה בידיים שלנו .אל תקטר .פעל .עשה .כל פעם שאתה נתקל בנתון שגוי ,צעק בקולי קולות גם באזני היצרן
ובעיקר באוזני הפיקוח .זה יהיה תהליך לא קצר אולם בסוף זה יעזור ונגיע לרגע שבו לא תהינה שגיאות.
מה נראה בהמשך?
דוגמא לדוח שגויים אשר יוצא מתוכנת נכסים .הוא מוצג גם במסכי התוכנה וגם מופק כמסמך וורד אותו ניתן
לפקסס לפיקוח .הנתונים נבדקים בשתי פאזות לפי פעילות קליטת הנתונים בתוכנת נכסים.

מעוניין בבדיקת קבצי מסלקה?
התקשר אלי  03-7296070או שלח מייל .benny@tbh-solutions.com

בני הפנר

שגיאות מסלקה  -שלב מקדמי
 99שגיאות/התראות/המלצות
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה גבוהה ביותר והיא  4מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004078_ING_201608160831_8.xmlשמספרו
< .>20160814004748520004078הקובץ נשלח על ידי <הראל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004078 -בתאריך
 .14/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :גוסטבו רוגובסקי בטלפון קווי  03-7549070או במייל
.>gustavor@harel-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
התוכנית הנדונה לא נקלטה על יד המערכת.
המערכת לא הצליחה לזהות מקוד מזהה היצרן וקוד המוצר באופן מוחלט את משפחת תוכנית הביטוח.
קוד מזהה יצרן אשר נקלט במערכת הוא<  >520004078של <ביטוח הראל>.
קוד מוצר אשר נקלט במערכת הוא< .>00000000000000
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -
בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -

בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך
[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -
בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק  >TAARICH-TCHILAT-TASHLUMשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק
 ]TAARICH-TCHILAT-TASHLUMתחת פרטי העסקה.
תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
בשדה [האם קיים רצף פיצויים לקצבה  ]KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBAתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין כספים
תחת רצף קצבה.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של צבירות.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -
בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב
הראשון בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.

ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [ ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או
אין כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -
בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין
כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.

הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך
[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
בשדה [האם קיים רצף פיצויים לקצבה  ]KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBAתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין כספים
תחת רצף קצבה.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של צבירות.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב
הראשון בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [ ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או
אין כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין

כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ח.פ.]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]0000000000000000 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [חברים ללא מעסיק (.])2במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סטטוס מעסיק  >STATUS-MAASIKשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סטטוס מעסיק  >STATUS-MAASIKתחת פרטי עובד נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
-----------------------------

קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך
[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה  :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
השדה נמצא תחת בלוק פרטי עובד.
בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONתחת פרטי העסקה נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התר אה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל

.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך נכונות שכר  >TAARICH-MASKORETשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך נכונות שכר  ]TAARICH-MASKORETתחת פרטי העסקה.
תאריך נכונות שכר אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק  >TAARICH-TCHILAT-TASHLUMשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק
 ]TAARICH-TCHILAT-TASHLUMתחת פרטי העסקה.
תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סטטוס מעסיק  >STATUS-MAASIKשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סטטוס מעסיק  >STATUS-MAASIKתחת פרטי עובד נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנת ונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק

סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך
[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
השדה נמצא תחת בלוק פרטי עובד.
בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONתחת פרטי העסקה נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.

הערך בשדה <תאריך נכונות שכר  >TAARICH-MASKORETשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך נכונות שכר  ]TAARICH-MASKORETתחת פרטי העסקה.
תאריך נכונות שכר אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק  >TAARICH-TCHILAT-TASHLUMשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק
 ]TAARICH-TCHILAT-TASHLUMתחת פרטי העסקה.
תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ח.פ.]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]999999999 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [קבוצות ללא מעסיק].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן השניה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ח.פ.]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]011111111 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ישראל ישראלי].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.

----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך
[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
השדה נמצא תחת בלוק פרטי עובד.
בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONתחת פרטי העסקה נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml

שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק  >TAARICH-TCHILAT-TASHLUMשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק
 ]TAARICH-TCHILAT-TASHLUMתחת פרטי העסקה.
תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
בשדה [האם קיים רצף פיצויים לקצבה  ]KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBAתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין כספים
תחת רצף קצבה.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של צבירות.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב
הראשון בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [ ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או
אין כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.

----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין
כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ח.פ.]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]222222222 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ישראל ישראלי].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004078_ING_201608160831_8.xmlשמספרו
< .>20160814004748520004078הקובץ נשלח על ידי <הראל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004078 -בתאריך
 .14/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :גוסטבו רוגובסקי בטלפון קווי  03-7549070או במייל
.>gustavor@harel-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.

----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004078_ING_201608160831_8.xmlשמספרו
< .>20160814004748520004078הקובץ נשלח על ידי <הראל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004078 -בתאריך
 .14/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :גוסטבו רוגובסקי בטלפון קווי  03-7549070או במייל
.>gustavor@harel-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך
[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004078_ING_201608160831_8.xmlשמספרו
< .>20160814004748520004078הקובץ נשלח על ידי <הראל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004078 -בתאריך
 .14/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :גוסטבו רוגובסקי בטלפון קווי  03-7549070או במייל
.>gustavor@harel-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
השדה נמצא תחת בלוק פרטי עובד.
בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONתחת פרטי העסקה נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
בשדה [האם קיים רצף פיצויים לקצבה  ]KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBAתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין כספים
תחת רצף קצבה.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של צבירות.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004078_ING_201608160831_8.xmlשמספרו
< .>20160814004748520004078הקובץ נשלח על ידי <הראל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004078 -בתאריך
 .14/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :גוסטבו רוגובסקי בטלפון קווי  03-7549070או במייל

.>gustavor@harel-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב
הראשון בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [ ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או
אין כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג הת ראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004078_ING_201608160831_8.xmlשמספרו
< .>20160814004748520004078הקובץ נשלח על ידי <הראל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004078 -בתאריך
 .14/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :גוסטבו רוגובסקי בטלפון קווי  03-7549070או במייל
.>gustavor@harel-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין
כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004078_ING_201608160831_8.xmlשמספרו
< .>20160814004748520004078הקובץ נשלח על ידי <הראל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004078 -בתאריך
 .14/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :גוסטבו רוגובסקי בטלפון קווי  03-7549070או במייל
.>gustavor@harel-ins.co.il
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ח.פ.]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]0000000555555555 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ישראלה ישראלי].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק

סוג התראה :התראה להתייחסות  .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
השדה נמצא תחת בלוק פרטי עובד.
בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONתחת פרטי העסקה נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכ נית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך נכונות שכר  >TAARICH-MASKORETשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך נכונות שכר  ]TAARICH-MASKORETתחת פרטי העסקה.
תאריך נכונות שכר אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק  >TAARICH-TCHILAT-TASHLUMשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק

 ]TAARICH-TCHILAT-TASHLUMתחת פרטי העסקה.
תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
השדה נמצא תחת בלוק פרטי עובד.
בשדה <קוד חישוב שכר לפוליסה/חשבון  >KOD-CHISHUV-SACHAR-POLISA-O-HESHBONתחת פרטי העסקה נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .נית ן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <אופן הצמדת שכר  >KOD-OFEN-HATZMADAתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,יהיה קושי לייצר הפרשות נכונות בתוכנית.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך נכונות שכר  >TAARICH-MASKORETשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך נכונות שכר  ]TAARICH-MASKORETתחת פרטי העסקה.
תאריך נכונות שכר אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל

.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק  >TAARICH-TCHILAT-TASHLUMשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם לתאריך חוקי את הערך בשדה [תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק
 ]TAARICH-TCHILAT-TASHLUMתחת פרטי העסקה.
תאריך התחלת תשלום הפקדות אצל המעסיק אשר נקלט במערכת הוא< >.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ת.ז.]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]11111111 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ישראל ישראלי].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכל תה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן השניה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ח.צ.]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]555555555 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ישראלית ישראלי].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520024647_ING_201608160831_5.xmlשמספרו
< .>20160811224352520024647הקובץ נשלח על ידי <כלל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520024647 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטינמץ ? ולטר בטלפון קווי  0776384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.

להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [לא ידוע]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]0 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ישראל].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
בשדה [האם קיים רצף פיצויים לקצבה  ]KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBAתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין כספים
תחת רצף קצבה.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של צבירות.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520024647_ING_201608160831_6.xmlשמספרו
< .>20160811224352520024647הקובץ נשלח על ידי <כלל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520024647 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטינמץ ? ולטר בטלפון קווי  0776384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב
הראשון בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [ ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או
אין כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520024647_ING_201608160831_6.xmlשמספרו
< .>20160811224352520024647הקובץ נשלח על ידי <כלל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520024647 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטינמץ ? ולטר בטלפון קווי  0776384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.

ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין
כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחל טה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520024647_ING_201608160831_6.xmlשמספרו
< .>20160811224352520024647הקובץ נשלח על ידי <כלל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520024647 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטינמץ ? ולטר בטלפון קווי  0776384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ח.פ.]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]0000000011111111 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [ישראלית ישראלי].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבד קת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב הראשון.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך

[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
בשדה [האם קיים רצף פיצויים לקצבה  ]KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBAתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין כספים
תחת רצף קצבה.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של צבירות.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב
הראשון בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [ ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או
אין כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <.>133,081.14
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
ס וג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין
כספים תחת רצף פיצויים.

בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <.>133,081.14
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב השני.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב השני.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך
[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצ ב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
בשדה [האם קיים רצף פיצויים לקצבה  ]KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBAתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין כספים
תחת רצף קצבה.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של צבירות.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות  .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4

נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב השני
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [ ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או
אין כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב השני
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין
כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHשבו נעשה שימוש,
נלקח מתוך פרטי התקציב השלישי.
בשדה <סוג בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SUG-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד נקלטה
[חלופה לא מוכרת למערכת].
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.

----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך
פרטי התקציב השלישי.
בשדה <שם בעל פוליסה שאינו המבוטח  >SHEM-BAAL-HAPOLISA-SHE-EINO-HAMEVUTACHתחת פרטי עובד קלט ערך
[].
ערך זה איננו תקין .ערך תקין לשדה זה חייב להכיל בין  5תווים לבין  50תווים.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
בשדה [האם קיים רצף פיצויים לקצבה  ]KAYAM-RETZEF-PITZUIM-KITZBAתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין כספים
תחת רצף קצבה.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-KITZBAתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <אפס>.
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של צבירות.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב
השלישי בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או
אין כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [ערך פדיון כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]ERECH-PIDION-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-RETZEF-ZEHUYUTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <.>59,924.60
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק

סוג התראה :התראה להתייחסות  .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב השלישי
בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
בשדה [האם קיים רצף זכויות פיצויים  ]KAYAM-RETZEF-ZECHUYOT-PITZUIMתחת יתרות שונות נקלטה חלופה <לא ידוע>.
ערך זה איננו מאפשר חישוב תקין שכן הערך בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות מלמד האם בפוליסה זו יש או אין
כספים תחת רצף פיצויים.
בשדה [צבירת כספי פיצויים ממעבידים קודמים ברצף זכויות
 ]TZVIRAT-PITZUIM-MAAVIDIM-KODMIM-BERETZEF-ZECHUYOTתחת יתרות שונות נקלט ערך בסך <.>59,924.60
שים לב ! בשלב זה ,בעת בניית המסכים ,בהחלטה אם קיים רצף או לא ,המערכת מתייחסת לקיומם/אי קיומם של ערכים בשדה פדיון
ולא בשדה צבירה.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
נבדק עתה המוצר הראשון ביישות יצרן השניה בקובץ המסלקה.
בשדה <מספר תיק ניכויים  >MISPAR-TIK-NIKUIIMהמערכת קלטה ערך [.]0
ערך זה איננו אפשרי לתיק ניכויים.
להלן פרטים נלווים באותה רשומה:
 בשדה <סוג מזהה מעסיק  >SUG-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [לא ידוע]. בשדה <מספר מזהה מעסיק  >MISPAR-MEZAHE-MAASIKהמערכת קלטה ערך [.]0 בשדה <שם מעסיק  >SHEM-MAASIKהמערכת קלטה ערך [בודדים].במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת יישות מעסיק בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xmlשמספרו
< .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח  ) 512065202 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאורטל
אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי  03-7903304או במייל
.>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
המערכת קלטה בשדה <מצב משפחתי  >MATZAV-MISHPACHTIערך <לא ידוע>.
את הערך הזה המערכת קלטה מקובץ ה XML -הראשון אשר הועבר אליה בקובץ ה ZIP -ובתוכו מיישות היצרן הראשונה ובתוכה
מהמוצר הראשון ושם מיישות לקוח.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4

נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -
בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר מעסיק אצל היצרן  >MPR-MAASIK-BE-YATZRANשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה <מספר מעסיק אצל היצרן  >MPR-MAASIK-BE-YATZRANתחת פרטי
עובד.
מספר מעסיק אצל היצרן אשר נקלט במערכת הוא [.]1000000000000000
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל

.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדק ת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סעיף  >SEIF-14 14שבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סעיף  >SEIF-14 14תחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק

סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סעיף  >SEIF-14 14שבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סעיף  >SEIF-14 14תחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004078_ING_201608160831_8.xmlשמספרו
< .>20160814004748520004078הקובץ נשלח על ידי <הראל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004078 -בתאריך
 .14/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :גוסטבו רוגובסקי בטלפון קווי  03-7549070או במייל
.>gustavor@harel-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.

במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סעיף  >SEIF-14 14שבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סעיף  >SEIF-14 14תחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה ל התייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <סעיף  >SEIF-14 14שבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <סעיף  >SEIF-14 14תחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].

----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון.
בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב השני.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -

) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב השני.
בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  >MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב השלישי.
המערכת לא הצליחה לתרגם למספר את הערך בשדה [מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח
 ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHתחת פרטי עובד.
[מספר בעל פוליסה שאינו המבוטח  ]MISPAR-BAAL-POLISA-SHEEINO-MEVUTAHאשר נקלט במערכת הוא <>.
במצב זה ,המערכת תעשה כמיטב יכלתה בהתייחסות לנתונים אשר קיימים ברשומת פרטי עובד בעניין מעסיקים ברמת פוליסה זו
וברמת המבוטח בכלל .בחן את אשר נוצר במסכי הווה ועבר בנושא תעסוקה ומעבידים.
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הערך בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב השלישי.
בשדה <קיום זכאות ללא תנאי  >ZAKAUT-LELO-TNAIתחת פרטי העסקה נקלטה [חלופה לא מוכרת למערכת].
-----------------------------

בני הפנר

שגיאות מסלקה  -שלב סופי
 24שגיאות/התראות/המלצות
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה גבוהה ביותר והיא  4מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <פנסיה וותיקה בהסדר> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >017480716וקוד התוכנית הוא <.>00000000000313
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון בפרטי היתרות הראשון.
בתוכנית זו ערך פדיון פיצויים חייב להיות זהה לערך פדיון פיצויים למס.
למרות זאת ,ערכם שונה.
הערך בשדה [ערך פדיון מרכיב הפיצויים לצרכי מס של מעסיק נוכחי
 ]ERECH-PIDION-MARKIV-PITZUIM-LEMAS-NOCHECHIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב הראשון בבלוק
יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
ערכו בפועל <.>133,081.15
הערך בשדה [ערך פידיון פיצויים מעסיק נוכחי ]ERECH-PIDION--PITZUIM-MAASIK-NOCHECHIשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב הראשון בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
ערכו בפועל <אפס>.
שם השדה במסך = פנסיה וותיקה בהסדר> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>017480716
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה גבוהה ביותר והיא  4מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <פנסיה וותיקה בהסדר> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >017480716וקוד התוכנית הוא <.>00000000000313
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_570009852_PNO_201608160831_7.xml
שמספרו < .>20160812013929570009852הקובץ נשלח על ידי <קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים> ( קוד שולח 570009852 -
) בתאריך  .12/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :שירות לקוחות עמיתים בטלפון קווי  12226667או במייל
.>pniot@amitim.com
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב השלישי בפרטי היתרות הראשון.
בתוכנית זו ערך פדיון פיצויים חייב להיות זהה לערך פדיון פיצויים למס.
למרות זאת ,ערכם שונה.
הערך בשדה [ערך פדיון מרכיב הפיצויים לצרכי מס של מעסיק נוכחי
 ]ERECH-PIDION-MARKIV-PITZUIM-LEMAS-NOCHECHIשבו נעשה שימוש ,נלקח מתוך פרטי התקציב השלישי בבלוק
יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
ערכו בפועל <.>59,924.60

הערך בשדה [ערך פידיון פיצויים מעסיק נוכחי ]ERECH-PIDION--PITZUIM-MAASIK-NOCHECHIשבו נעשה שימוש ,נלקח
מתוך פרטי התקציב השלישי בבלוק יתרות ברשומת היתרות הראשונה.
ערכו בפועל <אפס>.
שם השדה במסך = פנסיה וותיקה בהסדר> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>012345678
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה גבוהה ביותר והיא  4מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >033-222-553510-0וקוד התוכנית הוא <.>00000000000880
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -
בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
צבירות בתוכנית מופיעות בפורמטים שונים בפירוט יתרות ובפירוט יתרה לתקופה תחת יתרות תחת בלוק יתרות תחת פרטי תקציב.
במקרה הנדון ,נקבע כי ערכים יילקחו מהיכן שיש ערכים .בפירוט יתרות הופיעו ערכים בשדות של ערכי פדיון ועל בסיסם נעשתה
ההשוואה.
לאיסוף הצבירות לתוכניות השונות המערכת עושה שימוש בצבירות המופיעות תחת פירוט יתרה לתקופה שם קיים פירוט טוב יותר
לסוג הצבירה ורבדיה.
יחד עם זאת ,מבוצעת השוואה והסך הכל בכל סעיף חייב להיות שווה בשני המקומות.
למרות זאת ,המערכת מאפשרת שונות קטנה בשיעור של  0.500%שעד אליה ,נחשב שעדיין יש שוויון .במקרה הנדון אין שוויון.
שים לב ! המערכת לוקחת בחשבון רק צבירות תקינות .לעניין זה ,לדוגמא ,צבירות תגמולי עובד עם קוד תחולת שכבה עד 2006
המתאים לסעיף  , 47איננה צבירה תקינה ולא תילקח בחשבון ויכול שתביא להצגת הודעת שגיאה מסוג זה.
להלן פירוט אי השוויון :
 סך צבירות השתלמות עובד בפירוט יתרות הוא  263,578.50בעוד שבפירוט יתרה לתקופה הסך הכל הוא אפס.שם השדה במסך = קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>033-222-987654-0
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >6484307וקוד התוכנית הוא <.>20000000000251
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520024647_ING_201608160831_6.xmlשמספרו
< .>20160811224352520024647הקובץ נשלח על ידי <כלל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520024647 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטינמץ ? ולטר בטלפון קווי  0776384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את רשימת פירוט הפרשות לפוליסה בפרטי התקציב.
באיבר הנדון יש בעיה וההפרשה שקיימת בו ,במידה וקיימת ,לא נלקחה בחשבון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון בפרטי ההפרשה השניה .לשדה [סוג הפרשה  ]SUG-HAFRASHA -נקלט ערך
<אבדן כושר עבודה> .המערכת לא יודעת לעשות שימוש בסוג זה בשלב זה ולכן ההפרשה לסעיף זה <סכום  >14.80ו/או <אחוז
אפס> לפי העניין לא נקלטה.
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>61234567
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות

בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >6484307וקוד התוכנית הוא <.>20000000000251
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520024647_ING_201608160831_6.xmlשמספרו
< .>20160811224352520024647הקובץ נשלח על ידי <כלל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520024647 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטינמץ ? ולטר בטלפון קווי  0776384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את פרטי העסקה בפרטי התקציב הראשון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון .לשדה [אופן הצמדת שכר  ]KOD-OFEN-HATZMADA -כחלק מרשומת [פרטי
העסקה  ]PirteiHaasaka -נקלט ערך <חלופה לא מוכרת למערכת> .במקומו נקבעה חלופה <צמוד למדד>.
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>61234567
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >6484307וקוד התוכנית הוא <.>20000000000251
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520024647_ING_201608160831_6.xmlשמספרו
< .>20160811224352520024647הקובץ נשלח על ידי <כלל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520024647 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטינמץ ? ולטר בטלפון קווי  0776384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את פרטי העסקה בפרטי התקציב הראשון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון .לשדה [שכר לפוליסה  ]SACHAR-POLISA -כחלק מרשומת [פרטי העסקה -
 ]PirteiHaasakaנקלט ערך  .0במקומו נקבע ערך .10,000
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>61234567
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :הת ראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >8744373וקוד התוכנית הוא <.>13000030571200
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הכיסוי הנבדק עתה הוא הכיסוי הראשון ברשימת הכיסויים בפרטי התוכנית ובו נמצאים פרטי הביטוח היסודי.
התוכנית הנדונה מסולקת וקיימת בעיה עם תאריך הסילוק אותו המערכת מחפשת בשדה [TAARICH-HAFSAKAT-TASHLUM
תאריך הפסקת תשלום] במסגרת [פרטי ביסוי במוצר  ]PirteiKisuiBeMutzar -תחת [זיהוי כיסוי  ]ZihuiKisui -תחת אחד הכיסויים.
תאריך הסילוק נמצא ברשימת הכיסויים .המערכת מצאה אותו ברשימה כיסוי המתאים לביטוח היסודי והצליחה להמיר את הערך
שנקלט בשדה לערך תקין של תאריך.
שים לב ! כאשר נקבע כי בוצע סילוק חייב להיות שתאריך הסילוק המבוקש יהיה לא מאוחר מאשר יום לפני מועד החישוב ולפחות
חודש לאחר תאריך תחילת התוכנית.
במקרה הנדון ,הדבר איננו מתקיים .תאריך החישוב הוא , 15/05/2018תאריך תחילת התוכנית הוא  01/11/1993בעוד שתאריך
הסילוק שנקבע הוא .01/11/2058
שים לב ! במצב תקין ,המערכת מבטלת בעצמה תקופות הפרשה לאחר תאריך הסילוק .במקרה הנדון ,תקופות ההפרשה לא בוטלו.
לאחר שתתקן את תאריך הסילוק בצע את ביטולן באופן ידני תוך שימוש בכפתור [בטל תקופות] הממוקם ליד שדה [תאריך
סילוק/הקפאה].
בחן את נתוני התוכנית כפי שנקבעו על ידי המערכת.

שם השדה במסך = ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>809874563
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >14062652וקוד התוכנית הוא <.>44300003057140
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את פרטי העסקה בפרטי התקציב הראשון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון .לשדה [אופן הצמדת שכר  ]KOD-OFEN-HATZMADA -כחלק מרשומת [פרטי
העסקה  ]PirteiHaasaka -נקלט ערך <חלופה לא מוכרת למערכת> .במקומו נקבעה חלופה <צמוד למדד>.
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>15555552
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >14062652וקוד התוכנית הוא <.>44300003057140
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את פרטי העסקה בפרטי התקציב הראשון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון .לשדה [שכר לפוליסה  ]SACHAR-POLISA -כחלק מרשומת [פרטי העסקה -
 ]PirteiHaasakaנקלט ערך  .0במקומו נקבע ערך .10,000
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>15555552
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף מגדל השקעות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >14064366וקוד התוכנית הוא <.>13000030975200
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את פרטי העסקה בפרטי התקציב הראשון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון .לשדה [אופן הצמדת שכר  ]KOD-OFEN-HATZMADA -כחלק מרשומת [פרטי
העסקה  ]PirteiHaasaka -נקלט ערך <חלופה לא מוכרת למערכת> .במקומו נקבעה חלופה <צמוד למדד>.
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.

שם השדה במסך = ביטוח עדיף מגדל השקעות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>19999996
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף מגדל השקעות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >14064366וקוד התוכנית הוא <.>13000030975200
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520004896_ING_201608160831_1.xmlשמספרו
< .>20160811155807520004896הקובץ נשלח על ידי <מגדל חברה לבטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520004896 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מרכז שירות טכנולוגי מרכז שירות טכנולוגי בטלפון קווי  076-8868484או במייל
.>help@migdal.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את פרטי העסקה בפרטי התקציב הראשון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון .לשדה [שכר לפוליסה  ]SACHAR-POLISA -כחלק מרשומת [פרטי העסקה -
 ]PirteiHaasakaנקלט ערך  .0במקומו נקבע ערך .10,000
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = ביטוח עדיף מגדל השקעות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>19999996
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון
הוא < >19701779וקוד התוכנית הוא <.>00000000000253
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את רשימת פירוט הפרשות לפוליסה בפרטי התקציב.
באיבר הנדון יש בעיה וההפרשה שקיימת בו ,במידה וקיימת ,לא נלקחה בחשבון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון בפרטי ההפרשה הראשונה .לשדה [סוג תוכנית/חשבון -
 ]SUG-TOCHNIT-O-CHESHBONנקלט ערך <שכיר> .לשדה [סוג הפרשה  ]SUG-HAFRASHA -נקלט ערך <תגמולים עובד>.
לשדה [סוג המפקיד  ]SUG-HAMAFKID -נקלט ערך <מעביד {נוכחי ,אחרון}> .גם לשדה [אחוז הפרשה ]ACHUZ-HAFRASHA -
וגם לשדה [סכום הפרשה  ]SCHUM-HAFRASHA -נקלט ערך אפס .מצב זה איננו תקין וחובה שלפחות אחד מהם לא יהיה אפס.
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>19999999
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון
הוא < >19701779וקוד התוכנית הוא <.>00000000000253
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את רשימת פירוט הפרשות לפוליסה בפרטי התקציב.
באיבר הנדון יש בעיה וההפרשה שקיימת בו ,במידה וקיימת ,לא נלקחה בחשבון.
בסופו של תהליך מתברר כי ברשומות [פירוט הפרשות לפוליסה  ]PerutHafrashotLePolisa -של כל פרטי התקציבים לא קיימים

איברים תקינים בהם ניתן לעשות שימוש .במקה זה ,תיוצר טבלת הפרשות לפי ערכי ברירת המחדל של המערכת.
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>19999999
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במשפחת תוכניות <קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון
הוא < >20480978וקוד התוכנית הוא <.>00000000000253
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את רשימת פירוט הפרשות לפוליסה בפרטי התקציב.
באיבר הנדון יש בעיה וההפרשה שקיימת בו ,במידה וקיימת ,לא נלקחה בחשבון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון בפרטי ההפרשה הראשונה .לשדה [סוג תוכנית/חשבון -
 ]SUG-TOCHNIT-O-CHESHBONנקלט ערך <שכיר> .לשדה [סוג הפרשה  ]SUG-HAFRASHA -נקלט ערך <תגמולים עובד>.
לשדה [סוג המפקיד  ]SUG-HAMAFKID -נקלט ערך <מעביד {נוכחי ,אחרון}> .גם לשדה [אחוז הפרשה ]ACHUZ-HAFRASHA -
וגם לשדה [סכום הפרשה  ]SCHUM-HAFRASHA -נקלט ערך אפס .מצב זה איננו תקין וחובה שלפחות אחד מהם לא יהיה אפס.
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>22222228
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במשפחת תוכניות <קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון
הוא < >20480978וקוד התוכנית הוא <.>00000000000253
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_20160816 0831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עת ה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את רשימת פירוט הפרשות לפוליסה בפרטי התקציב.
באיבר הנדון יש בעיה וההפרשה שקיימת בו ,במידה וקיימת ,לא נלקחה בחשבון.
בסופו של תהליך מתברר כי ברשומות [פירוט הפרשות לפוליסה  ]PerutHafrashotLePolisa -של כל פרטי התקציבים לא קיימים
איברים תקינים בהם ניתן לעשות שימוש .במקה זה ,תיוצר טבלת הפרשות לפי ערכי ברירת המחדל של המערכת.
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = ק ופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>22222228
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >033-222-553510-0וקוד התוכנית הוא <.>00000000000880
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -
בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il

התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הכיסוי הנבדק עתה הוא הכיסוי הראשון ברשימת הכיסויים בפרטי התוכנית ובו נמצאים פרטי הביטוח היסודי.
התוכנית הנדונה מסולקת וקיימת בעיה עם תאריך הסילוק אותו המערכת מחפשת בשדה [TAARICH-HAFSAKAT-TASHLUM
תאריך הפסקת תשלום] במסגרת [פרטי ביסוי במוצר  ]PirteiKisuiBeMutzar -תחת [זיהוי כיסוי  ]ZihuiKisui -תחת אחד הכיסויים.
תאריך הסילוק נמצא ברשימת הכיסויים .המערכת מצאה אותו ברשימה כיסוי המתאים לביטוח היסודי והצליחה להמיר את הערך
שנקלט בשדה לערך תקין של תאריך.
שים לב ! כאשר נקבע כי בוצע סילוק חייב להיות שתאריך הסילוק המבוקש יהיה לא מאוחר מאשר יום לפני מועד החישוב ולפחות
חודש לאחר תאריך תחילת התוכנית.
במקרה הנדון ,הדבר איננו מתקיים .תאריך החישוב הוא , 15/05/2018תאריך תחילת התוכנית הוא  02/10/2008בעוד שתאריך
הסילוק שנקבע הוא .01/01/1900
שים לב ! במצב תקין ,המערכת מבטלת בעצמה תקופות הפרשה לאחר תאריך הסילוק .במקרה הנדון ,תקופות ההפרשה לא בוטלו.
לאחר שתתקן את תאריך הסילוק בצע את ביטולן באופן ידני תוך שימוש בכפתור [בטל תקופות] הממוקם ליד שדה [תאריך
סילוק/הקפאה].
בחן את נתוני התוכנית כפי שנקבעו על ידי המערכת.
שם השדה במסך = קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>033-222-1234567-0
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במשפחת תוכניות <קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >518556וקוד התוכנית הוא <.>00000000000579
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
הכיסוי הנבדק עתה הוא הכיסוי הראשון ברשימת הכיסויים בפרטי התוכנית ובו נמצאים פרטי הביטוח היסודי.
התוכנית הנדונה מסולקת וקיימת בעיה עם תאריך הסילוק אותו המערכת מחפשת בשדה [TAARICH-HAFSAKAT-TASHLUM
תאריך הפסקת תשלום] במסגרת [פרטי ביסוי במוצר  ]PirteiKisuiBeMutzar -תחת [זיהוי כיסוי  ]ZihuiKisui -תחת אחד הכיסויים.
תאריך הסילוק נמצא ברשימת הכיסויים .המערכת מצאה אותו ברשימה כיסוי המתאים לביטוח היסודי והצליחה להמיר את הערך
שנקלט בשדה לערך תקין של תאריך.
שים לב ! כאשר נקבע כי בוצע סילוק חייב להיות שתאריך הסילוק המבוקש יהיה לא מאוחר מאשר יום לפני מועד החישוב ולפחות
חודש לאחר תאריך תחילת התוכנית.
במקרה הנדון ,הדבר איננו מתקיים .תאריך החישוב הוא , 15/05/2018תאריך תחילת התוכנית הוא  01/11/1997בעוד שתאריך
הסילוק שנקבע הוא .01/01/1900
שים לב ! במצב תקין ,המערכת מבטלת בעצמה תקופות הפרשה לאחר תאריך הסילוק .במקרה הנדון ,תקופות ההפרשה לא בוטלו.
לאחר שתתקן את תאריך הסילוק בצע את ביטולן באופן ידני תוך שימוש בכפתור [בטל תקופות] הממוקם ליד שדה [תאריך
סילוק/הקפאה].
בחן את נתוני התוכנית כפי שנקבעו על ידי המערכת.
שם השדה במסך = קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>55555556
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במשפחת תוכניות <קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >2634888וקוד התוכנית הוא <.>00000000000396
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את פרטי העסקה בפרטי התקציב הראשון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון .לשדה [אופן הצמדת שכר  ]KOD-OFEN-HATZMADA -כחלק מרשומת [פרטי
העסקה  ]PirteiHaasaka -נקלט ערך <חלופה לא מוכרת למערכת> .במקומו נקבעה חלופה <צמוד למדד>.

בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>22222228
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה בינונית והיא  2מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השלישית במשפחת תוכניות <קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >2634888וקוד התוכנית הוא <.>00000000000396
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_513765347_KGM_201608160831_4.xml
שמספרו < .>20160811194504513765347הקובץ נשלח על ידי <פסגות בית השקעות> ( קוד שולח  ) 513765347 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מילן בטלפון קווי  073-7995945שלוחה  0או במייל .>0
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לצורך יצירת טבלת הפרשות בתוכנית ,המערכת קוראת את פרטי העסקה בפרטי התקציב הראשון.
הפרט הנבדק עתה נמצא בפרטי התקציב הראשון .לשדה [שכר לפוליסה  ]SACHAR-POLISA -כחלק מרשומת [פרטי העסקה -
 ]PirteiHaasakaנקלט ערך  .0במקומו נקבע ערך .10,000
בחן היטב את טבלת ההפרשות בשדות הרלוונטיים כפי שמופיעים במסך.
שם השדה במסך = קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>22222228
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >6484307וקוד התוכנית הוא <.>20000000000251
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ < >SwiftNess_17480716_520024647_ING_201608160831_6.xmlשמספרו
< .>20160811224352520024647הקובץ נשלח על ידי <כלל חברה לביטוח בע"מ> ( קוד שולח  ) 520024647 -בתאריך
 .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטינמץ ? ולטר בטלפון קווי  0776384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לשדה < SIMAN-REVACH-HEFSEDרווח/הפסד> בנתוני התשואה נקלט ערך מחוץ לערכים האפשריים עבורו.
שים לב לנתוני התשואה שנקבעו לתוכנית.
שם השדה במסך = ביטוח עדיף  .>1991,1992מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>6654789657
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון
הוא < >19701779וקוד התוכנית הוא <.>00000000000253
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לשדה < SIMAN-REVACH-HEFSEDרווח/הפסד> בנתוני התשואה נקלט ערך מחוץ לערכים האפשריים עבורו.
שים לב לנתוני התשואה שנקבעו לתוכנית.
שם השדה במסך = קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>197777779
-----------------------------

קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייח סות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במשפחת תוכניות <קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון
הוא < >20480978וקוד התוכנית הוא <.>00000000000253
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512244146_KGM_201608160831_9.xml
שמספרו < .>20160815153526512244146הקובץ נשלח על ידי <כלל פנסיה וגמל בע"מ> ( קוד שולח  ) 512244146 -בתאריך
 .15/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :יובל שטיינמנץ וולטר בטלפון קווי  077-6384331או במייל
.>yuvals@clal-ins.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לשדה < SIMAN-REVACH-HEFSEDרווח/הפסד> בנתוני התשואה נקלט ערך מחוץ לערכים האפשריים עבורו.
שים לב לנתוני התשואה שנקבעו לתוכנית.
שם השדה במסך = קופת גמל לפיצויים ו/או תגמולים> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>22222228
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במשפחת תוכניות <קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >033-222-553510-0וקוד התוכנית הוא <.>00000000000880
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512065202_KGM_201608160831_2.xml
שמספרו < .>20160811180823512065202הקובץ נשלח על ידי <מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ> ( קוד שולח ) 512065202 -
בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :מור חסיד בטלפון קווי  03-9785577או במייל
<>avip@meitav.co.ilאורטל אוחיון בטלפון קווי  03-9785577או במייל <>avip@meitav.co.ilאביבית בלכר בטלפון קווי
 03-7903304או במייל .>Avivit.Blecher@MeitavDash.co.il
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לשדה < SIMAN-REVACH-HEFSEDרווח/הפסד> בנתוני התשואה נקלט ערך מחוץ לערכים האפשריים עבורו.
שים לב לנתוני התשואה שנקבעו לתוכנית.
שם השדה במסך = קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>033-222-123456789-0
----------------------------קוד התראה 30001 :מחק
סוג התראה :התראה להתייחסות .ניתן לבצע חישוב גם עם הנתונים הקיימים חומרת הבעיה נמוכה והיא  1מתוך .4
נושא :בעיות בהמרת נתוני מסלקה לתוכניות
בעיה בנתוני מסלקה .
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית השניה במשפחת תוכניות <קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון הוא
< >518556וקוד התוכנית הוא <.>00000000000579
מקור הנתונים לתוכנית זו הוא במסלקה ,מקובץ <>SwiftNess_17480716_512237744_KGM_201608160831_3.xml
שמספרו < .>20160811181754512237744הקובץ נשלח על ידי <מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ> ( קוד שולח -
 ) 512237744בתאריך  .11/08/2016להלן פרטי אנשי קשר אצל היצרן < :אריאל כהן בטלפון קווי  03-7727643או במייל >.
התוכנית הנבדקת עתה היא התוכנית הראשונה במוצר הראשון ביישות יצרן הראשונה בקובץ המסלקה.
לשדה < SIMAN-REVACH-HEFSEDרווח/הפסד> בנתוני התשואה נקלט ערך מחוץ לערכים האפשריים עבורו.
שים לב לנתוני התשואה שנקבעו לתוכנית.
שם השדה במסך = קופת גמל להשתלמות> .מספר הפוליסה/עמית/חשבון <>55555556
-----------------------------

