
דוח שידור עסקאות

כספית תוכנה:                 שם מסוף    

מספר מסוף:               5490203        
תאריך:                23/05/2012        
שעה:                       23:48        
מספר עסק בישראכרט        3938057        
        3938057        . אקס.מספר עסק באם

                                        
מספר אסמכתא             00824743        
מספר קובץ                     82        
        TRANB076      קובץ לגיבוי תנועות
                                        
סהכ         שקל  חובה 18477.64      36  
סהכ         שקל  זכות 140.00        1   
========================================
                                        
סהכ ישראכרט שקל  חובה 17275.88      34  
========================================
סהכ מסטרכרד שקל  חובה 7341.64       16  
----------------------------------------
כ   אשראי רגיל"סה     6937.96       15  

    ישראכרט           6937.96       15  
כ   תשלומים"סה        403.68        1   

                                        
סהכ ויזה    שקל  חובה 7154.88       14  
----------------------------------------
כ   אשראי רגיל"סה     6623.60       13  

    ויזה ישראכרט      531.28        1   
    אחר               6092.32       12  
כ   תשלומים"סה        531.28        1   

                                        
ישרא שקל  חובה. סהכ מ 2779.36       4   

----------------------------------------
כ   אשראי רגיל"סה     2032.32       3   

    ישראכרט           2032.32       3   
כ   תשלומים"סה        747.04        1   

                                        
סהכ ישראכרט שקל  זכות 140.00        1   
========================================
סהכ ויזה    שקל  זכות 140.00        1   
----------------------------------------
כ   אשראי רגיל"סה     140.00        1   

    אחר               140.00        1   
                                        
                                        
שקל  חובה. אקס.סהכ אמ 1201.76       2   

========================================
ישראלי-סהכ אשראי רגיל 531.28        1   

כ   תשלומים"סה        670.48        1   

                                        
מספר בטולים                01535        
מספר תוספות                01535        
דור חסומים:                 4751        
זמן התקשרות                00:26        
�                                       

הופק באמצעות מערכת לסליקת כרטיסי אשראי מבית ארקום

Dror


Dror


Dror


Dror


Dror


Dror
בשידור היו 36 חיובים של כרטיסי אשראי

Dror
וזיכוי אחד

Dror


Dror
34 כרטיסים נסלקו דרך ישראכרט

Dror


Dror
מתוך ה-14 עסקאות בויזה 13 היו בתשלום אחד ו-1 בתשלומים

Dror
מתוך ה-13 עסקאות הרגילות כרטיס אחד היה ויזה ישראכרט ויתר הכרטיסים היו ויזה של חברות אחרות

Dror
מהם 16 היו מסטרכרד

Dror


Dror


Dror
זיכויים

Dror
חיובים

Dror
סליקות דרך ישראכרט

Dror
סליקות דרך אמקס

Dror


Dror


Dror
דרך ישראכרט גם נסלק זיכוי אחד

Dror


Dror


Dror


Dror


Dror
אנחנו סולקים דרך חברת "ישראכרט"אלא ששישראכרט פועלת דרך 2 חברות שונות.דהינו, בפועל חתמנו 2 הסכמי סליקה:עבור מסטרכרד, ויזה וישראכרט - עם ישראכרטעבור אמקס - עם הפועלים אקספרסזה משתקף בפירוט משב"א

Dror


Dror
מספר המסוף בשב"א שנרכש על-ידי ארקום

Dror
מספר ה-"י" של כספית תוכנה

Dror


Dror


Dror


Dror


Dror


Dror
הפיצול הוא לפי "מותגים": מסטרכרד,ויזה וישראכרט המקומי


