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 מבוא
. היא כוללת הסברים פריוריטימערכות החוברת שלפניך מציגה למשתמש את יסודות העבודה עם 

אופן העבודה  ; התוכניותוחות, "מבנה התפריטים, המסכים, הדופקודות ומקשים מיוחדים; אודות 

רכת. עם זאת, היא אינה כוללת הסברים על השימוש הממשי ; ודרכים לקבלת עזרה במעעימם

?", בתוכנה. כלומר, היא עונה על שאלות כגון "איך אני מפיק דו"ח?" או "איך אני שולף נתונים במסך

 אך לא "באיזה מסך משתמשים כדי לרשום חשבונית מס?" או "היכן אפשר לעיין ביתרות מלאי?". 
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 כניסה למערכת ויציאה ממנה
 ה למערכת כניס

 פתיחת המסך הראשי

 .דפדפןב פריוריטי הפעל את .1

 .OKהכנס את שם המשתמש שלך וסיסמה, ולחץ על  .2

 .שם המשתמש שעבד לאחרונה בתחנה זו יופיע באופן אוטומטי הערה:

, בכניסה הראשונה לתוכנה אם במערכת שלך קיימות כמה חברות, בחר בחברה בה תרצה לעבוד .3

 לאישור. OKולחץ 

 באופן אוטומטי.תיבחר החברה האחרונה שעבדו בה בתחנת עבודה זו  ,ניסות הבאותבכ הערה:

ממנהל המערכת שלך. סיסמאות אלה ניתנות ת כניסה , תקבל סיסמעם תחילת עבודתך במערכת .4

כדי  שכחת סיסמהלחץ על הקישור לשינוי מעת לעת. אם, מסיבה כלשהי, שכחת את סיסמתך, 

 אמצעות דואר אלקטרוני.להתחיל בתהליך שחזור הסיסמא ב

 כניסה למערכת סיסמת השינוי 

 .סיסמהשינוי בחר בו קובץ, לחץ לחץ על תפריט האפשרויות  .1

 רשום את סיסמת הכניסה החדשה שבחרת. ,סיסמה חדשה בעמודה .2

 .הרשום בשנית את הסיסמ ,סיסמהאישור  עמודהב .3

 .הסיסמה הקודמת שלךרשום את  ,סיסמה קודמת עמודהב .4

 .ראישולחץ על  .5

 

 : תפריט האפשרויות1תרשים 
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 חברה  שינוי

 מתפריט בחירת חברהבלחץ על שם החברה, המופיע מתחת לשם המשתמש שלך. )ניתן גם לבחור  .1

 .שבתפריט האפשרויות( קובץ

 .אישורעל (, ולחץ 2תרשים בחר בחברה בה תרצה לעבוד )ראה  .2

על אופן העבודה עם  יםמשפיעההערה: אם הוגדרו לך פרופילים שונים של הרשאות בחברה מסוימת, 
 (.3תרשים  תרצה לעבוד )ראה בוישויות המערכת, בחר גם בפרופיל 

 

 : חלון בחירת חברה2תרשים 

 

 : בחירת פרופיל3תרשים 

 חברה בכל שלב. להחליף  אפשר: טיפ

  התאמות לחברה

תוכל להקצות צבע שונה לכל חברה בה אתה עובד, כדי להקל על ההתמצאות. פעולה זו תשנה את 

 עבור כל חברה. צבעובחר ערך בעמודה  חברות. לשם כך, היכנס למסך הרקע של שם החברהצבע 

מוגדר . טקסט זה אישי שיופיע לצד שם המסך באזור השמאלי במסךלהוסיף טקסט תוכל גם 

. הטקסט כרטיס עובד, בן של המסך נתונים לחברה נוכחית, במסך כותרת ליישומיםבעמודה 
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משתמש והחברה הנוכחיים. באותו אופן, ניתן לרשום טקסט השנרשם בעמודה זו יופיע עבור 

 .ממשק האנגלי של המערכתשימוש ב, לכותרת באנגליתבעמודה 

 עיין בפרק הבא כדי ללמוד כיצד לגשת למסכי המערכת. הערה:

  למערכתבכניסה  ישות לשאוטומטית הפעלה 

 יפתח באופן אוטומטי מייד לאחר הכניסה לתוכנה.ת ימתמסוי ישותשניתן להגדיר 

 דוגמא:

והמסך ייפתח  ,מערכתבכניסה ל תגדיר שיופעל .הזמנות לקוחאתה בדרך כלל עובד רק עם המסך 

 . פריוריטיאוטומטית מייד לאחר שתיכנס ל

 .(הזמנות מכירות )בדוגמא זו, יש לפתוח את תפריט  ישות הרצויהל דנווט בתפריטים ע .1

 .הפעל בכניסה למערכתהישות בתפריט ובחר שם על  לחץ עם הלחצן הימני של העכבר .2

 מערכת יציאה מה

לאחר מכן,  המסכים, הדו"חות, חלונות הקלט וכדומה. צא מכל, ליציאה מהמערכת בסוף העבודה

 סגור את הלשונית הרלוונטית בדפדפן.

 מהמערכתיציאה אוטומטית 

במערכת, בו אינך פעיל מנגנון היציאה האוטומטית מוגדר ע"י מנהל המערכת. לאחר פרק זמן 

וספת ללא לאחר דקה נתתקבל הודעת אזהרה על כך שהמערכת עומדת להיסגר באופן אוטומטי. 

הנמצאות באמצע  , כל ישויות המערכת הפתוחות תיסגרנה באופן אוטומטי, מלבד תוכניותתגובה

כדי להמשיך לעבוד, בטל את הודעת האזהרה. אם מתקבלות הודעות אזהרה בתכיפות  .ההרצה

 .ההגדרה את שנותמנהל המערכת שלך לבקש מ, מדיגדולה 
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 הממשק
  דף הבית

 ( כולל את: 4תרשים דף הבית )ראה 

 התפריט הראשי 

 תיבת חיפוש 

 )מועדפים )אריחים 

 פח האשפה 

 הוספת ישות 

 רשימת ההפעלות האחרונות 

 רשימת העדכונים האחרונים 

 חיפוש ישות 

 תפריט האפשרויות 

 אינדיקטור מסכים פתוחים 

 כפתור דף הבית 

 התפריט האישי 

 חץ הצג/הסתר תפריט 

 

 : דף הבית4 תרשים
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 התפריט הראשי

, שהוא מערך של מודולהתפריט הראשי מופיע בחלק העליון במסך. כל פריט בתפריט הראשי מייצג 

מכילה צירוף שונה  פריוריטי. כל חבילת ייצוראו  רכשתפריטי משנה הקשורים לנושא מסויים, כגון 

 לעיל. 4תרשים ך לא מופיעים כל המודולים המוצגים בשל מודולים; לפיכך, ייתכן שבמערכת של

מזוהים במערכת, והם  ישויותסוגי  חמישהישנם  בהן ניתן לבחור. ישויותמכיל מגוון של  כל תפריט

 :מימין לשם הישותהמופיע אייקון ע"י 

 פתיחת תפריט משנה. -פתיחת תפריט משנה  

 פתיחת מסך. -מסך  

 הפקת דו"ח. -דו"ח  

 הפעלת תוכנית. - פרוצדורה 

 הפקת מסמך.  – מסמך 

התפריט -הניווט בתפריט מתבצע על ידי לחיצה עם העכבר על שם התפריט, ולחיצה נוספת על תת

, Enter( או בלחיצה על ) עם החץ השמאלי להפעיל ישותהרצוי. אפשר גם להשתמש במקלדת: 

די ( כ( כדי לעבור בין הפריטים השונים בתפריט, ובחץ הימני )-ו למעלה ולמטה ) להשתמש בחצי

 תפריט. -לסגור תת

 

 : תפריט סלי מוצרים להצעות מחיר והזמנות5תרשים 

 

 דוגמא 

ויכול לראות את  (,5תרשים )ראה  סלי מוצרים להצעות מחיר והזמנותאתה נמצא בתפריט 

נכנסת ממנו  סלי מוצרים להצעות מחיר והזמנות  הצעות מחיר  מכירותמסלול התפריטים 

 לתפריט זה. 

 :, בין היתרתפריט זה ניתןמ
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  סלי מוצרים להצעות מחיר והזמנותלמסך להיכנס. 

  סלי מוצריםלהדפיס את הדו"ח. 

  סלי מוצריםאשף להריץ. 

 

 . התאמת תפריטיםתפריטים, ראה -למידע על התאמה אישית של תפריטים ותתיהערה: 

על מנת  ,, ואת הנתיב המלא של הישותקישור אל הישותישות, של להעתיק שם  ישנה אפשרות

.  אפשרויות אלו מופיעות Ctrl+Vאו  הדבקבעזרת פקודת א"ל( )למשל, בהודעת דולהדביק אותם 

כדי להעתיק את שם  העתקבלחיצה על הלחצן הימני של העכבר על ישות מסויימת בתפריט ובחירת 

כדי להעתיק את  העתק מסלולכדי להעתיק את שם הישות עם קישור אליה, ו העתק קישורהישות, 

 הנתיב המלא של הישות.

(, אם הוא מופיע במקלדת אלו זמינות גם בלחיצה על מקש התפריט של חלונות )אפשרויות הערה: 
 שלך )בד"כ ממוקם בצד הימני התחתון של המקלדת(. 

 

  תיבת החיפוש

 

 תיבת החיפוש: 6תרשים 

ודה במערכת על ידי הקלדת מחרוזת חיפוש ( מאפשרת לאתר כל תע6תרשים תיבת החיפוש )

)לדוגמא, שם לקוח או מספר הזמנה(. המערכת מציעה תוצאות לפי השלמה אוטומטית של 

המחרוזת, לגישה מהירה אל התעודה הרצויה; או שאפשר לפתוח חלון של תוצאות חיפוש, שם 

התעודות שנמצאו  אפשר לראות רשימה של כל התעודות העונות על התנאים, ממוינות לפי סוגי

 ומספר התעודות שנמצא מכל סוג. 

תיבת החיפוש זמינה מדף הבית )שם היא מופיעה במרכז המסך( או מכל מקום אחר )בחלק העליון 

 של המסך(. 

 דוגמא

 מעוניין לאתר הזמנת לקוח שעבדת עליה אתמול:אתה 
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 בתיבת החיפוש, הקלד את שם הלקוח או חלק ממנו )לדוגמא "דו"(. .1

י ההקלדה, תוכל לראות הצעות לתוצאות אפשריות מתוך סוגי התעודות השונות תוך כד .2

(. כדי לעבור אל אחת התעודות המוצעות בשלב זה, לחץ על השורה הרצויה, או 7תרשים )

 .Ctrl+Enterנווט אליה בעזרת המקלדת ולחץ 

 

 

 : הצעות לחיפוש7תרשים 

 

.ייפתח חלון Enterבתיבת החיפוש או לחץ אם התעודה לא מופיעה ברשימה, לחץ על  .3

(. אם הרשימה ארוכה, היא 8תרשים המכיל את כל התעודות בהן מופיעה המחרוזת )ראה 

ת שנמצאו, ואת כמות התעודות תחולק ללשוניות. החלון מימין מציג את סוגי התעודו

  שנמצאו מכל סוג.

 כדי לצמצם את תוצאות החיפוש להזמנות לקוח, לחץ על "הזמנות לקוח" בחלון הימני. .4

כדי לצמצם את תוצאות החיפוש לטווח זמן מסוים, תחת "סנן לפי תאריך", בחר באפשרות  .5

 המתאימה. 

 .פריוריטילחץ על התעודה המבוקשת; היא תיפתח ב .6

 כדי לחזור לתוצאות החיפוש. מסכים פתוחיםה בחלון תוצאות החיפוש לחץ על .7
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 חיפושה: תוצאות 8תרשים 

 בעזרת תווים מיוחדים חיפוש

 בדומה למנועי חיפוש אחרים, ניתן להעזר בתווים מיוחדים בביצוע החיפוש, כדי להגיע בצורה טובה

 יותר אל התוצאות המבוקשות. 

 ו במרכאות כדי לחפש ביטוי מדויק, לדוגמא: "מערכת ניהול מחסנים". השתמש 

  :השתמשו ב"+" כדי לקבוע שביטוי מסוים חייב להופיע, לדוגמא 

 מערכת + מחסנים 

 "מערכת + "ניהול מחסנים 

 "ביטוי מסוים מהחיפוש. לדוגמא, כדי לראות תעודות שמכילות את  " כדי להוציא-השתמש ב

 ניהול מחסנים"" -הביטוי "ניהול מחסנים", רשמו: מערכת המילה מערכת אך ללא 

  רבים/יחיד, השתמשו ב"$" כדי לקבוע שביטוי מסוים יופיע בדיוק כפי שהוקלד, ללא הטיות(

זכר/נקבה, הטיות פועל וכו'(. לדוגמא, כדי לחפש את המילה "מחסנים" בלי לראות תוצאות 

 דוגמאת "מחסן", רשמו: $ מחסנים.

  מועדפים

ך הקלה ביותר לגשת לישויות שמשתמשים בהם על בסיס קבוע היא להוסיף אותם למועדפים, הדר

 תוכל להוסיף לכאן קישורים לישויות המשמשות בעבודה היומיומיתהמופיעים במרכז דף הבית. 

 . מכירות לפי סניף )חשבוניות(או דו"ח  נושאים לביצוערשימת שלך, כמו 

שלך, כולל   ל דף הבית כל הישויות מהתפריט האישי בתחילת העבודה במערכת, יועתקו א

. לאחר ההעתקה, התפריט האישי 17.0בגרסה  תפריטים ולא הופיעו בדף הבית-הישויות שהיו בתתי

 לנהל את הישויות המופיעות בכל אחד מהם בנפרד. , וישודף הבית הם נפרדים
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 :תמהפעולות הבאוכדי להוסיף ישות למועדפים בדף הבית, בצע אחד 

 בו תוכל לחפש את הישות לדף הבית פההוסבדף הבית. ייפתח חלון  על אייקון  ץלח ,
 .הוסףולהוסיף אותה לדף הבית בלחיצה על  הרצויה

 הוסף לדף הביתבבחר בקליק ימני על שם הישות ותפריט הראשי, ב נווט לישות הרצויה. 

הסיר אריח מדף הבית על ידי ( במסך, או לdrag&dropבגרירה ) מועדפיםתוכל לסדר את אריחי ה

 .גרירתו לפח 

באריחים של  פיעבחלק מהאריחים, ייתכן שיופיע בפינת האריח משולש עם מספר. חיווי זה מו

תפתח את רשימת  תעודות, ומציג את מספר התעודות מסוג זה שלטיפולך. לחיצה על המשולש

 הנושאים לביצוע שלך, בשליפה לפי סוג התעודה הרלוונטי.

  ת אחרונותהפעלו

 ישויות אותן הרצתם לאחרונה יופיעו ברשימת ההפעלות האחרונות שבדף הבית. 

 עדכונים אחרונים

העדכונים האחרונים מופיעים מתחת להפעלות האחרונות, ומסייעים לך לעקוב אחרי מה שעשית 

 במערכת.

הימים  30 ניתן ללחוץ על קישורים ברשימה כדי להגיע לתעודות שביצעת בהן שינויים במהלך

האחרונים. הרשימה מציגה את כל התעודות בהן ביצעת שינוי בסטטוס או במשתמש המוגדר לטיפול 

 בתעודה. הקישור מציג את סוג התעודה, מספרה, ופרטים רלוונטיים. 

דכונים האחרונים גם תעודות בהם עדכנת , ייכללו בע1-מוגדר ל LOGUPDATEאם קבוע המערכת 

 ספחים.מסכי טקסט או צירפת נ

קבוע המערכת אמצעות ניתן להגביל את מספר התעודות שיופיעו תחת הרשימה ב

LATESTUPDATES. 
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  חיפוש ישות

 ( מאפשר לאתר כל ישות במערכת לפי השם שלה )או חלק מהשם(. 9תרשים כלי חיפוש הישות )

 

 : חלון חיפוש ישות9תרשים 

 מהפעולות הבאות: אחתכדי לפתוח את חיפוש הישות, בצע 

  שנמצא מימין לתפריט הראשי   חפש ישותלחץ על אייקון

 בחלק העליון במסך.

  ש ישותופיחובחר  הפעלותמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט . 

  לחץCtrl+]. 

 כדי לחפש ישות: 

ששמה כולל אותיות בלועזית, אם אתה מחפש ישות . ממנו את שם הישות או חלקהקלד  חפש בשדה .1

מסומן כדי שהמערכת תתעלם מהבדלים בין  אל תבחין בין אותיות רישיות לקטנותהשדה ודא ש

 .(Uppercase-ו Lowercaseאותיות רישיות לאותיות קטנות )

ים או המלים את התויופיעו כל הישויות שהשם שלהן כולל (. Enter)או לחץ  חפשעל הכפתור לחץ  .2

 ת. רשמש

 הפעולות הבאות:כל אחת מבצע לחץ על שם הישות המבוקשת, ו .3

 כדי להפעיל את הישות הפעלעל  לחץ 

  כדי לבחור מבין מספר אפשרויות: אפשרויות נוספותלחץ על 
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o העתקת קישור להפעלת  העתק קישור)העתקת שם הישות(,  העתק(

מוביל לישות(. התפריטים ה מסלול)העתקת  העתק מסלולהישות( או 

)למשל הדבק או  Ctrl+Vתוכל להדביק את הטקסט הנבחר בעזרת 

 .(Wordבהודעת דוא"ל או מסמך 

o התפריטים המוביל לישותמסלול כדי להציג את  נתיב. 

o הוסף לדף הבית. 

o כדי לפתוח את סייר ההרשאות במיקוד על הישות  פתח בסייר הרשאות

 הזו.

  בהקשר של חיפוש ישות, תוכל להעזר ה לישות. כדי להציג את טקסט העזר עזרהעל לחץ

 באפשרות זו כדי להבחין בין ישויות בעלות שם דומה. 

  תפריט האפשרויות

כולל הפעלות שונות הקשורות לתצוגה , המופיע בחלק השמאלי העליון במסך, תפריט האפשרויות 

 ולניווט במסך הראשי,  למערכת הדואר הפנימי ולמגוון אפשרויות עזרה.

 וגמא: זיהוי המשתמשד

שינוי ובחר באפשרות קובץ לחץ על תפריט האפשרויות, פתח את תפריט , לשנות סיסמהכדי 

 סיסמה. 

 : כשעובדים במסך, נוספות עוד פעולות לתפריט האפשרויות.הערה

ת השונות הזמינות מתפריט לפירוט הפעולו דף הבית – תפריט האפשרויות: נספח ג'ראה 

 האפשרויות. 

  אינדיקטור מסכים פתוחים

בפינה השמאלית העליונה, מציג את מספר  , הממוקםאינדיקטור המסכים הפתוחים 

הישויות שכרגע פעילות במערכת. כדי לגשת אל כל אחת מהן, לחץ על האינדיקטור. נפתח חלון 

 (. 10תרשים של מסכים פתוחים )ראה 
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 : מסכים פתוחים10תרשים 

 )הבאים הצעדים , בצע אחד מןכדי לעבור אל מסך פתוח )או דו"ח או תוכנית: 

  הישות המבוקשתשם לחץ על. 

 ולחץ  נווט אליה בעזרת החצים במקלדתEnter. 

 ש בכחול( ולחץ על הכדי לסגור ישות, הצב את הסמן עליה )כך שתודג-X .שמופיע משמאל 

  סגור הכללחץ את כל הישויות, כדי לסגור בבת אחת . 

 כדי לסגור את החלון, לחץ על ה-X .בפינה השמאלית העליונה 

  כפתור דף הבית

הממוקם בפינה השמאלית העליונה, מאפשר לחזור אל דף הבית  כפתור דף הבית 

 מכל מסך במערכת. 

 אישיהתפריט ה

הנמצא בצד ימין למעלה, הוא רשימה אישית של ישויות אליהן אפשר לגשת  ט האישי התפרי

  (.23אישיהתפריט ה)ראה עמ'  בכל זמן מכל מקום

 חץ הצגת/הסתרת תפריט ראשי

בפינה השמאלית העלינה במסך. כשהחץ החץ להסתרה או הצגה של התפריט הראשי ממוקם 

, התפריט הראשי מוצג. כדי להסתיר את התפריט, לחץ על החץ; התפריט מצביע כלפי מטה 

 .ייעלם, וכיוון החץ יתהפך 

 הפעלת ישויות

 דרכים לפתיחת מסך, הפקת דו"ח או הרצת תוכנית: מספרבקצרה, ישנן 
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 (13עמ' )ראה  בדף הבית בחירה בישות המתאימה מהמועדפים. 

 (.17מהתפריט האישי )ראה עמ'  בחירה בישות 

  איתור של תעודה בעזרת תיבת החיפוש, ופתיחתה מרשימת ההצעות או מחלון התוצאות

 (.11)ראה עמ' 

 (10ם )ראה עמ' והפעלת הישות משתפריטים ב ניווט.  

  '(15שימוש בכלי לחיפוש ישות )ראה עמ.  

  '(14בחירת הישות מרשימת ההפעלות האחרונות )ראה עמ. 

  '(.14בחירת תעודה מרשימת העדכונים האחרונים )ראה עמ 

 יםבפרק ניתן לקרוא הסבר מורחב על אפשרות זובנוסף, ניתן לגשת לישויות מתוך ישויות אחרות. 

 למסכים ולאשפי העזרה. יםהנוגע

 עזרה

עמודות  ידן שלבמערכת קיימים כמה מנגנוני עזרה, המספקים הסברים על העבודה במערכת, מתפק

בסעיפים תוסבר ה הנוגעת לעמודות מסך ולעמודות קלט ועד לתהליכי עבודה שלמים. העזרמסך 

 ( בהתאמה.107( ולדו"חות ותוכניות )ראה עמ' 73הנוגעים למסכים )ראה עמ' 

 כפתור עזרה

ת עזרה, כגון עליו מציגה מספר אפשרויו. לחיצה בחלק השמאלי העליון במסך ישנו כפתור עזרה 

  גישה למאגר השאלות והתשובות לתוכנה. ו עזרה מקוונת

 

 ישויות תפריט

כדי לקבל הסבר על ישות כלשהי בתפריט הראשי, לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על הישות 

 .והעבודה איתההישות על קצר עם הסבר . תופיע תיבת טקסט עזרההמבוקשת ובחר ב

 .Ctrl+F1סבר מופיע כאשר עובדים במסך זה ולוחצים : במקרה של מסכים, אותו ההערה

אם לחצת על הקישור, תוכל ישויות אחרות. לטקסט העזרה כולל לפעמים קישורים )בצבע כחול( 

 .לחזור לישות עליה עבדת על ידי סגירת הישות, או ניווט ברשימת המסכים הפתוחים

 אשפים

בביצוע פעולות שונות במערכת. האשפים המערכת מכילה מגוון של אשפים, המלווים את המשתמש 

הגדרת פשוטים ) בעת ביצוע תהליכים ,אינטראקטיבי והוראות באופן מספקים למשתמש מידע

התהליך  המלווה את, נפרדחלון בהאשף מוצג  (.FOBפתיחת לקוח( ומורכבים יותר )מכירות מוצר, 
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באשף  יםהתוכניות המוזכרלפי השלבים המרכיבים אותו. ניתן לגשת אל המסכים, הדו"חות או 

 על ידי לחיצה על שמותיהם.פשוט 

 אשפים:לפתוח ישנן מספר דרכים 

 .: תפריטים ותפריטי משנה כוללים קישורים ישירים לאשפיםתפריט הראשימתוך ה .1

 האפשרויות הבאות: אחת. בחר באשפי עזרהבבלחיצה על כפתור העזרה ובחירה  .2

  בלשוניתContents לחץ לחיצה כפולה  העניינים עד שתגיע לאשף המבוקש., נווט את דרכך בתוכן

 כדי לפתוח את האשף. Displayעל הכותרת או לחץ 

  תת התפריטGeneral  שבלשוניתContents  שמטרתם לספק אשפים ראשייםמכיל מספר ,

סקירה כללית של תהליכי העבודה המתרחשים במודול שלם. בכל אשף ראשי ישנם קישורים 

 ם באותו מודול.לכל האשפים הקיימי

 :השתמש בכפתור בזמן הניווט באשף,  הערהHome   כדי להגיע אל תחילת האשף בו

 אתה נמצא.

 עזרה מקוונת

באתר מספקת כלי עזרה נוספים הרלוונטיים לישות הנבחרת, וזמינים  יפריוריטהעזרה המקוונת של 

ות לשאלות נפוצות , הוראות הפעלה, תשובהדרכה. תוכל לצפות בסרטוני פריוריטי סופטוור

 ומסמכים נוספים. 

 :כדי לגשת לעזרה מקוונת

 .עזרה מקוונתעל הישות הרצויה ובחר  לחץ עם הלחצן הימני של העכבר .1

 מעניינת אותך.ש השורהחדש ייפתח. לחץ על  דפדפןחלון  .2
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 מסכים
 הקדמה

 כשמסך נפתח, הפריטים הבאים מופיעים: 

 (10)ראה עמ'  תפריט ראשי . 

 שורת הפעולות 

 ניווט בין מסכי תיבת 

 תפריט ההפעלות הישירות 

 מסכים פתוחים תיבת 

 תפריט אישי 

 תפריט האפשרויות 

 

 : תצוגת מסך11תרשים 

כשמסך נפתח, השם שלו מופיע מצד ימין למעלה. האזור העליון של המסך, המכונה "מסך האב", 

הפעיל בו רושמים או מעדכנים מידע, או צופים בנתונים קיימים. בחלק התחתון מופיעות הוא החלק 

לשוניות בשם "מסכי בן": אלה מציגים מידע נוסף הקשור לתעודה שמופיעה כרגע במסך האב 

 וכוללים פעולות נוספות. 
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 שורת הפעולות

 ות נפוצות: שורת אייקונים הממוקמת באזור העליון במסך כוללת קיצורי דרך לפעול

, (162)ראה עמ'  שלח קישור לרשומה. לחץ על אייקון זה כדי לגשת לאפשרויות הבאות: שתף 

 (.157)ראה עמ'  סקייפ, או חייגן

 (48)ראה עמ'  (Ctrl+Deleteמחיקת רשומה ) 

 (135)ראה עמ'  גליון נתוניםשלח ל  

 (46עקוב אחרי התעודה )ראה עמ'    

 (46( )ראה עמ' Ctrl+Zבטל את הפעולה האחרונה ) 

 (25(  )ראה עמ' F4הפך )עבור בין תצוגה טבלאית לתצוגת רשומה בודדת, ול 

 (31( )ראה עמ' Ctrl+Enterהוסף רשומה חדשה ) 

 (49( )ראה עמ' F11עבור למצב שאילתא ) 

 (17הוסף לתפריט האישי )ראה עמ' 

 צא מהמסך.  

מסכי, את תפריט ההפעלות הישירות ואת -כזכור, האזור השמאלי במסך כולל את תיבת הניווט הבין

. ניתן להסתיר את כל האזור על ידי לחיצה על הלשונית, ולהציג אותו הפתוחיםהמסכים  תיבת

ל החץ שליד בלחיצה חוזרת עליה. ניתן להסתיר כל אחד משלושת החלונות האלה, על ידי לחיצה ע

 .שם החלון: 

ה( בנוסף, ניתן לשנות את רוחב האזור כולו על ידי מיקום הסמן בקצה החלון )כך שמופיעים חצי גריר

 וגרירת האזור שמאלה או ימינה. 

 ניווט בין מסכי

המספקת אינדיקציה למיקומך תיבת ניווט בין מסכי באזור השמאלי העליון של המסך, נמצאת 

 את: במסך. התיבה מציגה

 החברה הנוכחית 

 כותרת המסך 

 עמודת המסך הנוכחית 
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 שורת המסך הנוכחית 

ניתן גם לראות את השורה בה נמצאים על ידי מיקום סמן העכבר לאורך סרגל הגלילה הערה: 

 הנמצא בצידו השמאלי של המסך.

(, נתיב זה מוצג גם הוא. 59אם אתה עובר למסך בן או ניגש למסך אחד מתוך מסך אחר )ראה עמ' 

 ניתן לחזור לכל אחד מהמסכים הקודמים על ידי לחיצה על שמם בתיבה.

 תפריט ההפעלות הישירות

של מסכים, רשימה הוא מכיל מסכי נמצא תפריט ההפעלות הישירות. -מתחת לתיבת הניווט הבין

אחת מהתוכניות, לחץ על שמה  תוכניות, דו"חות ואשפים הקשורים למסך הנוכחי. כדי להפעיל כל

 .68בתפריט. לפרטים, ראה עמ' 

 תיבת המסכים הפתוחים

בתחתית המסך משמאל, נמצאת תיבת המסכים הפתוחים, המציגה את הישויות הפתוחות כרגע 

הישות תציג במערכת. כדי לעבור לאחת הישויות, לחץ על שמה ברשימה. לחיצה בקליק ימני על שם 

 אפשרויות נוספות, כמו סגירה / מזעור של מסך.

 הערות:

 .Ctrl+או  Ctrl+י לעבור בין מסכים פתוחים, על ידי לחיצה של ניתן להשתמש במקלדת כד -

בפינה השמאלית העליונה ינדיקטור המסכים הפתוחים אפשרות זו זמינה גם בלחיצה על א -

 במסך.
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 התפריט האישי

 .(12תרשים מצד ימין, נגיש מכל מקום במערכת ) הממוקם בחלק העליון במסך  התפריט האישי,

 

 : התפריט האישי12תרשים 

. בנוסף, אפשר להוסיף לרשימה הישויות כדי לקבוע את הסדר בו יופיעותפריט אפשר לעצב את ה

מחוק ישויות מהתפריט להוסיף אליהם ישויות. בעזרת כלי העיצוב, אפשר גם לתפריטים ו-תתי

 האישי. 

בקליק ימני על שם הישות ותפריט הראשי, ב כדי להוסיף ישות לתפריט האישי, נווט לישות הרצויה

 .תפריט האישיהוסף לבבחר 

 : תפריט האישיכדי לסדר את ה

 מהפעולות הבאות: אחתבצע  .1

  עיצוב תפריט אישיימני על כל אחת מהישויות ובחר , לחץ קליק לחץ על . 

  עיצוב תפריט אישיובחר באפשרות עיצוב מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט . 

 בצע כל אחת מהפעולות הבאות:ו תפריט אישילחץ על החץ הסמוך לבחלון שנפתח,  .2

 .השתמש בחצים שמשמאל החלון כדי להזיז פריטים למעלה ולמטה ברשימה 

 פריטים או למחוק אותם. ת-כפתורים כדי להוסיף תתיהיעזר ב 

 נות את שמם, למחוק אותם או להעביר לתתתפריט כדי לש-לחץ בקליק ימני על ישות או תת-

  תפריט אחר.
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 תפריט האפשרויות 

כאשר עובדים במסך, נוספות עוד אפשרויות לתפריטים השונים שבתפריט האפשרויות, המתאימות 

תפריט : 'דנספח המלאה של אפשרויות זמינות במצב זה, ראה נספח לעבודה במסך. לרשימה 

 . תצוגת מסך –האפשרויות 

ים-עבודה במסכים רב  חברתי

זמנית. -שתעבוד עם מסכים המציגים נתונים מכמה חברות או מכולן בובמצבים מסוימים, יתכן 

שתמש עם הרשאות "מנהל"( ישנה אפשרות להפוך כמעט כל מסך למנהל המערכת שלך )או לכל מ

 (.112 )ראה עמ'חברתי -מסך רבבמערכת ל

 ברתי תוכל לבחור את החברות שבנתוניהן תרצה לעיין. לשם כך:ח-בעבודה עם מסך רב

 .הגדרת עבודה רב חברתיתולחץ על  קובץפתח את התפריט  מתפריט האפשרויות, .1

 סמן כל חברה שאת נתוניה תרצה להציג. .2

ביבות החברות במערכת, למרות שאינה סחברתיים בכל -משפיעה על כל המסכים הרב ה זובחיר

ראות לחברתי ורוצה -משפיעה על הנתונים שרואים משתמשים אחרים. אם אתה נכנס למסך רב

 ימון משאר החברות.נתונים עבור חברה יחידה, עליך לחזור על הפעולה הנ"ל ולהסיר את הס

  .: בחירת חברות משפיעה גם על דו"חות רב חברתייםהערה

חברתי יכולה להשתייך לכל אחת מהחברות שנבחרו. החברה של כל שורה -כל רשומה במסך רב

 (.13תרשים חברתיים )ראה -, המופיעה בכל המסכים הרבשם חברה מלא מצויינת בעמודה

 

 חברתי )בתצוגה טבלאית(-: עיון בנתונים במסך רב13תרשים 
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 צורות תצוגה

 .תצוגה טבלאיתו בודדתתצוגת רשומה , שתי צורות תצוגה למסכיםכפי שצויין לעיל, קיימות 

 בודדתתצוגת רשומה 

ת, לא תוכל לראות רשומות של רשומה מסוימת. עם זא הפרטיםכל לראות את בתצוגה זו, תוכל 

  אחרות במסך עד שתעבור לשורה אחרת.

( קבלות, ללקוח הצעות מחיר, לקוח הזמנות, מס חשבוניותרוב המסכים הבסיסיים )לדוגמא, 

מספר (. עמודות המסך מקובצות לפי נושאים תחת 14תרשים נפתחים בתצוגת רשומה יחידה )ראה 

לשוניות, המקלות על ההתמצאות במסך. צורת תצוגה זו ניתנת להתאמה אישית מלאה, המאפשרת 

לך לארגן את עמודות המסך באופן הנוח לך, תוך יצירת לשוניות אישיות בהן ירוכזו השדות 

 (.110הדרושים לעבודתך )ראה עמ' 

 

 תצוגת רשומה בודדת בה מופיעים הפרטים של חשבון ראשי אחד: 14תרשים 

 תצוגה טבלאית )טבלאית(

, השימושית במיוחד לשליפת נתונים. באופן תצוגה טבלאיתחלק מהמסכים במערכת נפתחים ב

(. אם המסך מכיל עמודות 15תרשים תצוגה זה, ניתן לעיין במספר רשומות בעת ובעונה אחת )ראה 

תוכל לעבור אל עמודות שלא מופיעות כרגע בעזרת פס הגלילה האנכי, או על ידי מעבר בין רבות, 

 . Tabהשדות באמצעות חצי המקלדת ו/או כפתור 
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 הצגת מספר חשבונות בתצוגה טבלאית באותו מסך, : 15תרשים 

 של רשומות אותן ניתן להציג בבת אחת במסך נקבע ע"י קבוע מערכת. המספר המירבי הערה:

(, בשורה אליה מקושר קובץ יופיע כרטיס פריטאם מדובר במסך שניתן לצרף אליו קבצים )לדוגמא, 

שתי צורות אייקון של סוג הקובץ )או תצוגה מקדימה של התמונה, אם מדובר בקובץ תמונה(, ב

 סימון)ובכך לחסוך בזמן העבודה( ע"י  ואייקונים במסךמונות התצוגה. תוכל להימנע מהצגת ת

 .הנפתח מתפריט האפשרויות עיצובתפריט מ ג תמונותיהצלא להאפשרות 

 מהפעולות הבאות: אחתכדי לעבור בין שתי צורות התצוגה, בצע 

  בשורת הפעולות לחץ על. 

  הקשF4. 

  הנפתח מתפריט האפשרויות יצובע בתפריט טבלה/רשומהבחר. 

ההחלטה אם לעבוד בתצוגת רשומה יחידה או טבלאית היא עניין של העדפה אישית. תצוגה טבלאית 

לרוב נוחה יותר בשעה שאתה מעיין ברשומות קיימות, שכן היא מאפשרת להשוות, לסכם ערכים, 

לטיפול מעמיק ברשומה בודדת תצוגת רשומה יחידה, לעומת זאת, נוחה במיוחד  לאתר בעיות וכו'.

  .דת רשומה חדשהוהקל

 . ההבדל היחיד הוא באופן הצגת הנתונים.הרשומה אין שום השפעה על תוכןלצורת התצוגה  הערה:

ההסברים הבאים לשימוש במסכים נבדלים לעיתים לפי שתי צורות התצוגה הללו. כלומר, לפעמים 

 הצעדים אותם עליך לבצע מוכתבים לפי צורת התצוגה. 

 ךהתאמה אישית של תצוגת המס

 ניתן להתאים את תצוגת המסך במגוון דרכים:

 בחר בין ערכת נושא בהירה או כהה באופן הבא:

 .ערכת נושאולחץ על עיצוב , בחר באפשרות תפריט האפשרויותמ .1

 .כההאו  בהירהבחר  .2
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 .כפי שהוא מופיע בשתי צורות התצוגהניתן לשנות את גודל הגופן, 

 מהפעולות הבאות: אחתמקם את הסמן על העמודה הרצויה ובצע  .1

 שינוי גודל גופןחר בוב על העמודה לחץ עם הלחצן הימני של העכבר. 

 ( ובחר בלחץ על מקש התפריט )שינוי גודל גופן. 

  שינוי גודל גופןבחר בועיצוב מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט.  

 בחר את גודל הגופן הרצוי. .2

על תנאי מסוים, לזיהוי מהיר שלהן במסך. לצבוע את הפונט של כל הרשומות העונות ניתן  בנוסף,

או של לקוחות  VIPלדוגמא, לסמן תעודות לטיפול שלי או של משתמש אחר; תעודות של לקוח מסוג 

 חו"ל, וכדומה. 

 :1 דוגמא

 .לקוחות( כדי למצוא ולפתוח את מסך 15 )ראה עמ' חיפוש ישותהשתמש בכלי  .1

 .שלוף הכלובחר  הפעלותויות, פתח את תפריט מתפריט האפשר .2

 .סוכןבה ועבור לרשומה שרשום  נוספים פרטיםלחץ על הלשונית  .3

קבע   צביעת רשומותב ובחר סוכןלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על העמודה  .4

עם אותו סוכן  לקוחכל (. 16תרשים  )ראהאישור ולחץ על  כתום צבעב; בחר צבע

 .לקוחותבמסך  כתוםבצבע  מכירות יופיע מעתה

 

 שיח  'בחר צבע'-: תיבת הדו16תרשים 

(. זהה Page Down)בעזרת פס הגלילה או בלחיצה על בין הרשומות  ועבור F4לחץ  .5

 בקלות את כל הלקוחות שמוגדרים לסוכן, כי עכשיו הם צבועים בכתום. 

 :2דוגמא 

 כדי לקבוע צבע רשומה לטווח של ערכים )לעמודה עם ערך מספרי(:

 .נתוני חברה , לחץ על הלשוניתלקוחותבמסך  .1

  צביעת רשומותבובחר  מספר עובדיםלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על העמודה  .2

(  אשר יוצגו בצבע זה, 0-50, ציין את טווח הערכים )לדוגמא, ירוק . בחר צבעקבע צבע

 .אישורולחץ על 
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 יח  'בחר צבע'ש-: קביעת טווח ערכים בתיבת הדו17תרשים 

המעסיקים את מספר ה"ירוקים", ודפדף ברשומות כדי לעיין בלקוחות  F4לחץ  .3

 .עובדים( 50-ל 0)במקרה שלנו, בין העובדים שהגדרת 

 :הערות

 לדוגמא, להקצות צבע שונה לכל סוכן.  תוכל להגדיר יותר מתנאי צבע אחד לעמודה. -
על ידי בחירה ) הנפתח מתפריט האפשרויות עיצוב תפריטגם דרך  קבע צבעניתן לגשת לפקודה  -
 (.צביעת רשומותב

 כדי להסיר תנאי צביעה מעמודה:

שלוף לעיל,  הראשונה את הערך המפעיל את תנאי הצביעה )למשל בדוגמא הרלוונטי, שלוףמסך ב .1

 (.סוכןבעמודה לקוחות במסך ירות הנבחר את סוכן המכ

 מהפעולות הבאות:  אחתמקם את הסמן על העמודה הרצויה ובצע  .2

 צביעת רשומותלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על אחת העמודות ובחר ב  קבע צבע. 

 ( ובחר בלחץ על מקש התפריט )צביעת רשומות קבע צבע. 

  צביעת רשומותר בבחו עיצובמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט  קבע צבע. 

 .אישורולאחר מכן לחץ על  ללא צבעלחץ על  .3

 חזור על התהליך אם הוגדר יותר מתנאי אחד לעמודה זו. טיפ:

 כדי להסיר את כל הגדרות הצביעה ממסך מסויים:

 עבור לרשומה במסך. .1

 מהפעולות הבאות:  אחתמקם את הסמן על העמודה הרצויה ובצע  .2

  צביעת רשומותשל העכבר על עמודה כלשהי במסך, ובחר בלחץ עם הלחצן הימני  קבע צבע. 

 ( ובחר בלחץ על מקש התפריט )צביעת רשומות  קבע צבע. 

  צביעת רשומותבחר בועיצוב מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט   קבע צבע. 

 בצידו השמאלי של המסך. בטל הכללחץ על הכפתור  .3

 מהפעולות הבאות:  אחת, בצע (18תרשים )ראה  ם של המסךאת תנאי הצביעה הנוכחייכדי לבדוק 

  הצג תנאי צביעה.לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על אחת העמודות ובחר  
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 ( ובחר בלחץ על מקש התפריט )הצג תנאי צביעה. 

  תצביעת רשומוובחר בעיצוב מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט   הצג תנאי צביעה. 

 

 .שיח 'תנאי צביעה נוכחיים'-תיבת הדו: 18תרשים 

וט במסכים ו  ני

 תנועה במסך בתצוגת רשומה יחידה

כדי לנוע בתוך הרשומה הנוכחית, פשוט לחץ על השדה המבוקש עם העכבר. לחלופין, תוכל להשתמש 

 )כדי לנוע אחורה(. Shift+Tab, או Enter ,Tabבחיצים או להקיש 

 . כמו כן,Shift או  Shiftכדי לנוע בין לשוניות, בחר את הלשונית הרצויה בעזרת העכבר או הקש 

תביא אותך לשדה הראשון בלשונית  Tabאם אתה נמצא בשדה האחרון של לשונית, לחיצה על מקש 

 הבאה. 

 .חוץ על המקש כדי לעבור מהחלק העיקרי ללשונית הראשונה, מספיק לל הערה:

, בסרגל הגלילה PgDn-ו PgUp, השתמש במקשי בתצוגת רשומה בודדת כדי לנוע בין רשומות

  שמימין למסך או בגלילת העכבר.

 תנועה במסך בתצוגה טבלאית 

 מהפעולות הבאות: אחתדי לעבור בין השורות השונות במסך, עליך לבצע כ

 לחץ על השורה המבוקשת עם העכבר. 

  המצוי מצד ימין של המסך. הגלילה בסרגלהשתמש 

 : שורת המסך הנוכחית מוצגת עם מיקום סמן העכבר על הסרגל.הערה

  השתמש בחצים .למעבר למטה/למעלה 

  לחץEnter  לעבור לעמודה הבאהכדי. 
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 .השתמש בכפתור הגלילה של העכבר 

 בעה משתנה. וצ פסיבית: כאשר אתה עובר משורה אחת לאחרת, השורה שעזבת הופכת להיות הערה

 מהפעולות הבאות: אחתכדי לעבור בין העמודות השונות בשורה נתונה, בצע 

 .בחר בעמודה הרצויה בעזרת המקש השמאלי של העכבר 

  בכפתורי החיצים ימינה ושמאלה השתמש. 

  הקשTab  אוEnter  או שמאלהכדי לעבור עמודה אחת ,Shift+Tab  כדי לעבור עמודה אחת

 .ימינה

ניתן "להקפיא" חלק ספר גדול של עמודות, לא ניתן להציג את כל העמודות בו זמנית. במסך בעל מ

אחת העמודות כותרת בהמופיע  הנעץ מהעמודות כדי לקבוע שבזמן גלילה שמאלה, הן לא יזוזו. 

בזמן שגוללים שמאלה. ניתן לגרור את הנעץ  ישאר גלויישהמסך  מציג את חלקו של הראשונות

תישאר גלויה כשגוללים לעמודות  –יחד עם העמודות שלימינה  –ועמודה זו  לכותרת כל עמודה

  המוסתרות משמאל.

 הזנת נתונים

כאשר אתה נכנס למסך בפעם הראשונה, אתה נמצא במצב עדכון, שבו אתה יכול לרשום ולעדכן 

)העמודה  (. השדה הראשון50נתונים )בניגוד למצב שאילתה, בו אתה שולף רשומות; ראה עמ' 

, כלומר, המסך נפתח מסךבמודגש.  ברוב המקרים, לא מוצגים נתונים  הראשונה והשורה הראשונה(

 . כשהוא ריק

 חובה/רישוםעמודות קריאה/

 .חובה. חלק מהעמודות לרישום הן עמודות רישוםאו ל קריאהעמודה במסך היא או ל כל

! אם אינך עושה זאת, לא תוכל לעדכן את הרשומה או יש תמיד למלא עמודות חובה שים לב:
מתקבלת הודעת שגיאה המתייחסת לנתונים להמשיך לעבוד במסך. אם אינך יכול לצאת מרשומה )

 (.47החובה(, בטל את פעולותיך או נקה את השורה )ראה עמ' חסרים בשדות 

 מזוהות, המסייעים להבחין בין סוגי עמודות. עמודות חובה כוללת מספר אותות ויזואליים פריוריטי

 לבד הן אפורות. ב-בעזרת כוכבית אדומה. עמודות לקריאה

 , שיהיה קל יותר להבדין ביניהןקיימת גם אפשרות להבחין בין עמודות חובה ועמודות לקריאה בלבד

. עיצובבתפריט  יאה בלבדהדגשת שדות חובה/קר. לשם כך, בחר בפקודה ובינן לבין עמודות לרישום

כאשר אפשרות זו פעילה, הכותרות של עמודות חובה מופיעות באדום, בעוד שהכותרות של עמודות 

 לקריאה בלבד מופיעות באפור. 
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 קיצורי ערכים

 תאריכיםנתונים במסך, ובמיוחד שימושיים כשרושמים  הם+( /-)במקלדת מקשי הפלוס והמינוס 

 ערכים מספריים אחרים.ו

מינוס. ניתן לבחור באפשרות זו פלוס והמתפקדת כמו מקש ה ערך ברירת מחדלהפקודה  :הערה
 או מהתפריט הנפתח עם לחיצה על לחצן העכבר הימני. עריכהמתפריט 

 תאריכים וזמנים

המופיע משמאלו. )ניתן להשתמש גם בתאריכון כדי   התאריכון ניתן לזהות שדה תאריך לפי 

 .(40לבחור תאריך. ראה עמ' 

 /+( כדי למלא את תאריך היום בלחיצת מקש אחת, לחץ על מקש הפלוס או המינוס-). 

  "+" את תאריך היום הבא; לחץ עללמלא כדי נוסף כדי לציין תאריך שונה בשנה הנוכחית, לחץ על 

יך קדימה או התאר המשך ללחוץ כדי להמשיך להעביר אתאת תאריך היום הקודם. למלא " כדי -"

 .אחורה

 .למקשים אלו יש את אותה השפעה על עמודות תאריך ושעה , תאריך בלבד או היום בשבוע 

 

 ערכים מספריים

 לחץ על כפתורי המינוס והפלוס כדי להגדיל או להפחית, בהתאמה, את הערך המספרי.

תמשים בארץ, למש 1,234.56)כגון,  להצגת מספריםתוכל להשתמש במגוון אפשרויות  הערה:
 . שפותלמשתמשים באיטליה(. כדי לשנות את הפורמט, השתמש במסך  1.234,56

 הוספת רשומות במסך ריק

לרשום את הנתונים  פשוט צריךכדי להוסיף רשומה במסך בו לא מוצגים נתונים כלשהם, 

והקלד את מחקהמתאימים )או להעתיקם ממקום אחר; ראה להלן(. אם חלה טעות בהקלדה, 

ברשימות בחירה, המזוהות על ידי החץ  הנכונים. ודא כי כל עמודות החובה מלאות. ניםהנתו

 להלן(.  34שלשמאלן, בחר את הערך המתאים מהרשימה )ראה עמ' 

על ידי הקלקה עם העכבר על העמודה וכתיבת הערך החדש במקום תוכל לערוך את הנתונים שרשמת 

 (61כדי לעבור למצב "טיול" ולערוך )ראה עמ'  F2ל ידי לחיצת הישן; או ע

לאחר שתוסיף רשומה חדשה ותעזוב את השורה, בסיס הנתונים יתעדכן אוטומאטית. דבר זה קורה 

 כאשר:

  שורה אחרת במסך. מדפדףאתה 

 .אתה עובר למצב שאילתה 

 .אתה יוצא מן המסך 
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  בן.אתה נכנס למסך 

 דוגמא

. שים לב כי יש לקוחות( כדי למצוא ולפתוח את מסך 15 )ראה עמ' חיפוש ישותהשתמש בכלי 

הלקוח, כל שדות החובה שם  רישוםלאחר . שם לקוחו מספרמספר עמודות חובה במסך זה, כגון 

מתמלאות כגון המשתמש מתמלאים אוטומטית: הלקוח מקבל מספר זמני, ועמודות נוספות 

. לכן, כדי להוסיף לקוח, כל שעליך לעשות הוא לעבור )יופיע שם המשתמש שלך( לטיפולהמוגדר 

 מספר זמני.המערכת תגדיר ללקוח ולרשום שם )כגון "לקוח דוגמא"(;  שם לקוחלעמודה 

רשומה זה לא הכרחי כדי לפתוח תוכל לרשום עוד נתונים )כגון, מספר טלפון או כתובת(, אך 

. הלקוח PgDnכדי לעדכן את בסיס הנתונים, עליך לצאת מן השורה. לחץ על  .ללקוח זה במערכת

"לקוח דוגמא" התווסף לבסיס הנתונים ואתה עברת לשורה )ריקה( חדשה, שבה תוכל לרשום 

 לקוח חדש נוסף.

ספת, שים לב כי אם אתה נמצא במצב תצוגת רשומה יחידה, אינך יכול לראות את הלקוח שהו

כדי לעבור למצב תצוגה טבלאית. תראה כי הלקוח "לקוח  F4אך הוא עדיין מופיע במסך. לחץ 

 דוגמא" מופיע בשורה הראשונה של המסך והסמן שלך נמצא בשורה השנייה )הריקה(.

עתה צא המסך והיכנס אליו שוב; הוא יהיה ריק מרשומות. כדי למצוא את הלקוח "לקוח 

כל הלקוחות, כולל  .שלוף הכלובחר  הפעלותות פתח את תפריט מתפריט האפשרוידוגמא", 

תוכל גם לבצע  ( כדי לעיין בכולם ביחד.F4"לקוח דוגמא", יוצגו. עבור למצב תצוגה טבלאית )לחץ 

, ראה על עבודה עם שאילתות במסךלמידע  ".שאילתא מדויקת יותר כדי לאתר את "לקוח דוגמא

 .11לאיתור תעודה בעזרת תיבת החיפוש, ראה עמ'  .49עמ' 

 הוספת רשומות במסך מלא

לפתוח שורה כדי להוסיף רשומות חדשות לאחר שבמסך כבר מופיעות רשומות קיימות, עליך 

 השיטות הבאות: אחת. לשם כך, בחר בחדשה

  בשורת הפעלות המסך. לחץ על הכפתור 

  לחץCtrl+Enter. 

  שורה חדשהבחר בפקודה ו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 ריקה(. עבור לרשומה האחרונה במסך ורד עוד שורה אחת למטה )לשורה 

 .ךהפרקים הבאים מספקים טיפים נוספים לרישום נתונים במס

 קביעת רוחב עמודה

מופיעות ברוחב מצומצם  ךהמסחלק מעמודות בשתי צורות התצוגה )טבלאית / רשומה בודדת( 

. כאשר אתה מציב את הסמן בעמודה כזו הצגה של מידע רב יותר במסךעל מנת לאפשר יחסית, 
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ומתחיל להקליד, היא תיפתח אוטומטית לרוחבה המלא. כדי להרחיב את העמודה לרוחבה המלא 

 עבור לשדה אחר.. העמודה תחזור לרוחב המקורי כאשר תShiftללא רישום ערך בשדה, לחץ על מקש 

כך שתישאר מורחב ניתן להרחיב את עמודת המסך לרוחבה המלא אם אתה עובד בתצוגה טבלאית, 

 :המסךשתסגור את עד 

  הרחבת שדהבחר בפקודה ו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

  הרחבת שדהלחץ על המקש הימני של העכבר ובחר בפקודה. 

 הרחבת שדהב ( ובחרחץ על מקש התפריט )ל, מקם את הסמן על העמודה הרצויה. 

כדי לשנות את רוחב העמודה באופן קבוע, תוכל להשתמש בעכבר כדי להזיז את הקו המפריד בין 

כותרות העמודות ימינה או שמאלה. הרוחב החדש שתקבע לעמודות לא ישתנה גם לאחר שתצא 

שבתפריט  עריכהת תפריט פתח אמהמסך. כדי להחזיר את כל העמודות במסך לרוחבן המקורי, 

 .שחזור רוחבי עמודות האפשרויות ובחר

 כלים להעתקה ולהדבקה 

 . , אפשר להשתמש בפונקציות של העתקה והדבקה, בעזרת קיצורי המקלדת המוכריםפרויריטיב

 מן הפעולות הבאות:אחת , בצע מסומןעתיק טקסט להכדי 

  לחץCtrl+C. 

  העתקבחר בפקודה ו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 העתקלחץ על לחצן העכבר הימני ובחר ב. 

 העתקב ( ובחרלחץ על מקש התפריט ), מקם את הסמן על העמודה הרצויה. 

מן הפעולות  אחתכדי להדביק טקסט שהועתק, הצב את הסמן בשורה ובעמודה המתאימים ובצע 

 הבאות:

  לחץCtrl+V. 

  הדבקר בפקודה ובח עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 הדבקלחץ על לחצן העכבר הימני ובחר ב. 

 הדבק( ובחר בלחץ על מקש התפריט ), מקם את הסמן על העמודה הרצויה. 
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 :הערות
(,  תוכל Excel-)למשל, מ פריוריטילתוך כמות גדולה של נתונים  מדביקבמקרים בהם אתה  -

 .Ctrl+Breakלהפסיק את פעולת ההדבקה בלחיצה על  
או  עריכה)מהתפריט  הדבק ללא אזהרות, תוכל גם לבחור בפקודה פריוריטית נתונים לבהעתק -

בלחיצה על לחצן העכבר הימני( על מנת להדביק טקסט ללא הודעות אזהרה מהמערכת. אפשרות זו 
יש במשטחי טעינת נתונים, אך  (Excel-שימושית בעת הדבקת כמות גדולה של נתונים )למשל, מ

רשומות בבסיס הנתונים  עלולות להיווצרבסופו של התהליך, מושכלת מאחר ולהשתמש בה בצורה 
 .לא תקיניםעם נתונים 

 ת בחירהבחירת ערך מרשימ

כפתור לבחור ערך מתוך רשימה. ניתן לזהות עמודות אלה באמצעות  יש אפשרות רבותבעמודות 

שכזה מופיע לצד  לדוגמא, חץהשמאלי כאשר הסמן נמצא עליהן.  ןהמופיע בצד חץ  -הבחירה 

מקם כדי לבחור סוכן מרשימת הסוכנים, . פרטים נוספיםבלשונית , לקוחותשבמסך  סוכןהעמודה 

מהעמודה המתאימה. אם העמודה ריקה  F6או לחץ  ולחץ על כפתור הבחירה את הסמן בעמודה

 כעת, תוכל לפתוח את רשימת הבחירה גם בלחיצה על מקש הרווח.

ממסך מקור, בו הם נרשמו בשלב מוקדם יותר. לדוגמא, לרוב נלקחים הערכים בכל רשימת בחירה 

.  סוכניםנלקחה מהערכים שהוגדרו במסך  לקוחותרשימת הבחירה של סוכנים בה השתמשת במסך 

מידע נוסף ל) סוכניםלכן, כדי לעדכן את רשימת הבחירה עליך לשנות את הערכים המופיעים במסך 

 . (59עמ' ראה  על מעבר למסך אחד מתוך מסך אחר,

שם הסוכן על למלא את רשומת הלקוח הנוכחית בערך הרצוי )להגדיר ללקוח סוכן(, לחץ כדי 

. רשימות הבחירה כוללות את המנגנונים הבאים, המסייעים לזרז את תהליך ברשימת הבחירה

 הבחירה: 

 ר עולה או בסדר יורד בלחיצה על כותרת מנגנון מיון: תוכל למיין את רשימת הבחירה בסד

 . (19תרשים )ראה  הרשימה

  המופיע בראש רשימת הבחירהתבנית החיפוש שדה תבנית חיפוש:  תוכל להשתמש בשדה 

הראשון תיחת הרשימה, שדה זה מציג את הערך לאיתור הערך הרצוי.  עם פ (19תרשים )ראה 

בשדה זה את התווים הראשונים של הערך הרצוי,   הקלדהמופיע בה כשהוא מודגש.  

שהסמן ממוקם כ.  העונה על הצירוף שהקלדתהמערכת תעבור אוטומטית לשורה הראשונה ו

יתמלא  כדי לבחור ערך זה. יתר הטקסט בתבנית החיפוש Enterעל השורה הנכונה,  לחץ 

 אוטומטית בהתאם.
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 : בחירת ערך מרשימת בחירה19תרשים 

מיון רשימת הבחירה בסדר  . כותרת רשימה נוספת כוללות (20תרשים רשימות בחירה מורחבות )ראה 

מכותרות הרשימה. העמודה הראשונה משמאל עולה או בסדר יורד מתבצע על ידי לחיצה על אחת 

( והשניה משמאל קרויה לקוח, משתמש, שםקרויה על שם עמודת המסך בה אתה נמצא )כגון, 

 .תאור

בחלק מרשימות הבחירה המורחבות ניתן לבחור מספר פריטים בו זמנית. בחירת מספר פריטי 

 סטנדרטיים: Windowsרשימה מתבצעת  בדומה לשימוש בכלי 

 לחץ על הפריט הראשון ברצף, לחץ והחזק את מקש בחור רצף של פריטים: כדי לShift  ולחץ

 .OKעל הפריט האחרון ברצף. כל הפריטים מהראשון ועד לאחרון ייצבעו לבחירה. לחץ 

 :לחץ על הפריט הראשון, לחץ והחזק את מקש  כדי לבחור כמה פריטים בודדיםCtrl  ולחץ על

 .OKבחור. כל פריט ישאר צבוע לבחירה. לחץ כל פריט נוסף שאתה מעוניין ל

 

 : דוגמא לרשימת בחירה מורחבת20תרשים 

 שדה תבנית חיפוש

 כותרת הרשימה
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כאשר תפתח את רשימת  ,)למשל, אם לא הוגדרו סוכנים במערכת( מסך המקור ריק מערכים אם

תוכל  מסך המקור, בו תוכל להוסיף את הרשומות הדרושות לך.הבחירה, תעבור אוטומטית אל 

כאשר  F6להגיע למסך זה גם כדי להוסיף או לשנות ערכים קיימים ברשימת בחירה, ע"י לחיצה על 

. לאחר מכן תוכל להעתיק את הערך החדש שהוספת בחזרה למסך המקורי פתוחה רשימת הבחירה

רשומה אחת במסך אפילו עה מופי(. אם 106)ראה הסבר בעמ'  העתק ערך יעדבאמצעות המנגנון 

כדי לחזור למסך המקורי בו פתח אוטומטית רשימת בחירה. הבחירה ת כפתורהמקור, לחיצה על 

 .Escעבדת, לחץ 

 בחירת ערך מרשימת חיפוש

 פותח רשימת חיפוש ולא רשימת בחירה.  בחלק מהמסכים, החץ 

 מן הפעולות הבאות:אחת כדי לפתוח חלון חיפוש, בצע 

 לעמודה. שמשמאל לחץ על החץ 

  מקם את הסמן על העמודה הרצויה ולחץF6. 

 .בעמודה ריקה, לחץ על מקש הרווח 

  

 "מכ"-ששמם מתחיל ב מוצרים: חיפוש אחר 21תרשים 

 (:21תרשים החלון מחולק לארבעה חלקים )ראה 

  חיפוש, שבו נמצא הסמן )בראש החלון(.שדה תבנית 

לשונית 

 גלילה

שדה תבנית 

 חיפוש

 תוצאות החיפוש

לשונית 

 קריטריון
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 ( הממוקמות מתחת לשדה החיפוש ומעל לרשימת דף קודם, דף הבאלשוניות הגלילה ,)

 הערכים.

 ( הקובעת את סוג החיפוש. היא לפי שם לועזי, לפי מספר, לפי שםלשונית הקריטריון ,)

 ממוקמת בין שתי לשוניות הגלילה.

 .רשימת הערכים שנשלפו 

רשימת , EMPTYSEARCH. בהתבסס על ערכו של קבוע המערכת תבנית החיפוש ריקבתחילה, שדה 

את  לבצעתוכל  בכל מקרה, כל הערכים הקיימים מופיעים ברשימה.ריקה, או ש תוצאות החיפוש

 מסויימים. חיפוש החיפוש על ידי ציון קריטריוני

מתבצע רק על  החיפוש תחתית חלון החיפוש מסומנת,ב חיפוש מתחילת הרשומהכשהאפשרות 

התיבה לא . אם ברצף זהאת כל הערכים שמתחילים ומציג , התווים הראשונים של כל רשומה

 .יופיעו תוצאות הכוללות רשומות בהן המחרוזת מופיעה באמצע או סוף הרשומה, מסומנת

על ידי שינוי ערך  חיפוש מתחילת רשומהניתן לשנות את ברירת המחדל של סימון האפשרות  הערה:
 .SEARCHOPTION המערכת עקבו

תבנית ובתחתית חלון החיפוש מסומנת,  לא להבחין בין אותיות גדולות לקטנותכשהאפשרות 

החיפוש כוללת אותיות לועזיות, רשימות החיפוש שולפות ערכים מתאימים באותיות גדולות או 

 קטנות. 

 דוגמא

 :המוצר "שולחן"חיפוש אחר 

 .מוצרים( כדי לאתר ולפתוח את מסך 15 )ראה עמ'הישות השתמש בכלי חיפוש  .1

 כדי להציג את חלון החיפוש. לחץ על סמן הבחירה ו מק"ט עמודהמוד על הע .2

ודא כי לשונית החיפוש היא "לפי שם" )אם על הלשונית מופיע "לפי מספר" או "לפי שם  .3

 לועזי", לחץ עליה שוב עד שיופיע "לפי שם"(.

"(, חלק ממילה שבנית חיפוש )שם נמצא הסמן(, רשום את האות הראשונה )לדוגמא, "בשדה ת .4

שאתה מחפש. פעולה זו מיד מפעילה את המנגנון  המוצר"( משם שולחן"( או מילה שלמה )"לוש)"

והוא מפסיק ברגע  –אתה תראה תזוזות מהירות בחלון  – המוצריםהסוקר את רשימת שמות 

 לים בערך שציינת, מופיעים בעמודה הימנית., ששמותיהם מתחישהמוצרים

או בלחיצה  שאת הרשומה שלו אתה מעוניין לראות באמצעות החיצים  במוצרעתה, בחר  .5

כדי  – דף קודם, דף הבא –)אם הרשימה ארוכה, השתמש בלשוניות הגלילה  המוצרעל שם 

 מק"טודה שבחרת יופיע אוטומטית בעמ המק"טלנוע קדימה ואחורה ברשימת הערכים(. 

 והחלון ייסגר.
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, החיפוש יבוצע באופן מדורג לפי התווים חיפוש מתחילת רשומה אם בוחרים באפשרות

(. חיפושים שואב אבק)כגון,  וש -ב המתחילים, יישלפו רק השמות שוההתחלתיים. כך, אם תרשום 

 (.וןקלש)כגון,  שואת המחרוזת  הכולליםשאינם מבוצעים לפי אפשרות זו ישלפו גם שמות 

 בחיפוש שמות לועזיים, החיפוש רגיש לאותיות רישיות/רגילות באנגלית.

חיפוש לפי מספר דומה מאד לתהליך המתואר לעיל. לחץ על לשונית הקריטריון כדי לבחור "לפי 

 לפי מספר. המוצרמספר" והמשך לחפש את 

בדומה לשימוש , (22תרשים )ראה בחלק מרשימות החיפוש ניתן גם לבצע בחירות מרובות בו בזמן 

 סטנדרטיים: Windowsבכלי 

  :לחץ על הפריט הראשון ברצף, לחץ והחזק את מקש כדי לבחור רצף של פריטיםShift  ולחץ

על הפריט האחרון ברצף. כל הפריטים מהראשון ועד לאחרון ייצבעו לבחירה. לחץ על המקש 

Enter. 

 לחץ על הפריט הראשון, לחץ והחזק את מקש  כמה פריטים בודדים: כדי לבחורCtrl  ולחץ על

 .Enterכל פריט נוסף שאתה מעוניין לבחור. כל פריט ישאר צבוע לבחירה. לחץ על המקש 

 

 : בחירה מרובה של פריטים מרשימת חיפוש22תרשים 
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פוש מגיעים ממסך מקור שבו מוגדרים ערכים אלו. אם בדומה לרשימת הבחירה, פריטי רשימת החי

יופיע אוטומאטית ושם תוכל להוסיף רשומות לפי הצורך. )תוכל גם  הואמסך המקור ריק מערכים, 

כאשר אתה נמצא בתוך  F6להגיע למסך זה כדי להוסיף או לשנות ערכים קיימים; לשם כך, לחץ שוב 

 העתק ערך יעדדשים אל המסך ממנו הגעת דרך מנגנון הרשימה(. לאחר מכן, תוכל להעתיק ערכים ח

 )ראה בהמשך(. ברגע שקיים לפחות ערך אחד במסך המקור, תופיע רשימת חיפוש.

 יעדהעתקת ערך 

 –כאשר אתה פותח רשימת בחירה או חיפוש, אתה באופן אוטומאטי מקבל גישה אל מסך המקור 

וכנסו מה. בתחילת העבודה במערכת, לפני שההמסך שבו מוגדרים ונשמרים הערכים המופיעים ברשי

את מסך המקור. תוכל  יםלעתים תכופות מפעיל  אייקוןאו ה  אייקוןשההרבה נתונים, תמצא 

מתוך  F6בלחיצה על  –על מנת לשנות או להוסיף ערכים  –גם להגיע למסך המקור באופן ידני 

 רשימת הבחירה או החיפוש.

 ה )כגון, סוכן מכירות חדש(חדש רשומהרותך לרשום בו , באפשהמקורלאחר שפתחת את מסך 

, על ידי לחיצה במסך בו עבדת מלכתחילה לשדהאת הערך הרלוונטי )מספר הסוכן( ולהעתיק בחזרה 

  .F8על 

 .F8לחיצת ודא כי הסמן נמצא על השורה הנכונה לפני  הערה:

על )למשל, וט לצאת ממנו , ללא העתקת ערך כלשהו לשדה, עליך פשהמקוראם ברצונך לצאת ממסך 

 .(Escידי הקשת 

 דוגמא

 ברצונך להקצות אזור משלוח ללקוח "לקוח דוגמא", ואזור זה טרם הוגדר בחברה שלך.

ובחר  הפעלותמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט , שלוף את כל הלקוחות )לקוחותבמסך  .1

 "לקוח דוגמא". ( עד שתגיע לשורת הלקוחהגלילה סרגלבעזרת ( וגלול למטה )שלוף הכל

. עמודה זו מורכבת למעשה משתי עמודות נפרדות. אזור, עבור לעמודה משלוחיםבלשונית  .2

 ודא שהסמן נמצא בעמודה הימנית ביותר.

. תופיע רשימה של אזורי משלוח. כיוון שהאזור שאתה רוצה להקצות אינו לחץ על הכפתור  .3

 מופיע ברשימה, עליך להפעיל את מסך המקור.

 ייפתח אוטומטית. אזוריםהמסך . F6לחץ  .4

, 5=קוד אזורפתח שורה חדשה והוסף את האזור שברצונך להקצות ללקוח הנבחר )לדוגמא,  .5

 =צפון(.תאור אזור

ייסגר, והאזור שהוספת  אזורים(. המסך F8מבלי לעזוב את השורה, העתק את ערך היעד )לחץ  .6

 בחירה.. מעתה ואילך, אזור זה יופיע ברשימת הלקוחותיוכנס למסך 
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 .68, עמ' שימוש בהפעלה ישירהראה גם 

 בחירת תאריך באמצעות תאריכון

. אפשרות זו (24תרשים -ו 23תרשים )ראה  אחת הדרכים לציין תאריך היא לבחור אותו מתוך תאריכון

 שימושית במיוחד כאשר אתה מעוניין להקליד תאריך עתידי וצריך לדעת באיזה מימות השבוע הוא נופל.

 ישנם שני סוגי תאריכונים: תאריכון רגיל ותאריכון עם שעה.

 התאריכון נראה ומתפקד באופן מעט שונה. Windows: בגרסאות שונות של הערה

 

 

 

 : תאריכון רגיל23תרשים 

 

 : תאריכון עם שעה24תרשים 

 

 כדי להשתמש בתאריכון יש לבצע את הפעולות הבאות:

 מן הפעולות הבאות:אחת בצע מעמודה הניתנת לעדכון מסוג "תאריך",  .1

  תאריךה אייקוןלחץ על . 

  לחץF6. 

 .אם העמודה ריקה, לחץ על מקש הרווח 

 יכון מציג כברירת מחדל את התאריך הנוכחי.התאר .2

 מהפעולות הבאות: אחתכדי לשנות את החודש, בצע  .3

 .לחץ על שם החודש ובחר חודש מרשימת הבחירה 

  כדי לנוע בין החודשים.  לחץ על החיצים 

  לחץPgUp  אוPgDn .כדי לנוע בין החודשים 

 מהפעולות הבאות: אחתכדי לשנות את התאריך, בצע  .4

  את התאריך וסוגרת את התאריכון(. בוחרתהתאריך המבוקש )פעולה זו לחץ על 
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 ( השתמש בחיצים ימינה או שמאלה כדי לנוע בין הימים, ובחיצים למטה או )

 ( כדי לנוע בין השבועות.למעלה )

אם אתה משתמש בתאריכון הכולל שעה, חיצים אלה ישמשו כדי לנוע בין ערכי  הערה:

 השעות.

 .Escכדי לעזוב את התאריכון ללא שינוי התאריך, לחץ  .Enterתאריך שנבחר, לחץ כדי לאשר את ה .5

ריקה היא ללחוץ על  את התאריך הנוכחי בעמודת תאריך לרשוםזכור שהדרך הקלה ביותר  הערה:
. אם כבר קיים תאריך בעמודה, מקשים אלה יזיזו את התאריך ביום אחד קדימה -או  +המקשים 

 או אחורה, בהתאמה.

 בתאריכון: קביעת השעהדי להשתמש במנגנון כ

 .תיבת השעות או הדקותלחץ על  .1

 לחץ על הכפתורים כדי לשנות את הזמן קדימה או אחורה.  .2

 העתקת ערכים משדה עליון

לעתים, כאשר מוסיפים רשומות חדשות או מעדכנים רשומות קיימות, רוצים שערך שמופיע בעמודה 

, או מספר סוכןפעולה זו שימושית בהקלדת מספר תעודות לאותו כלשהי יופיע בכמה רשומות שונות. 

 .)בשתי צורות התצוגה( משורה אחת לבאה ערךלהעתיק תוכל פשוט דיווחים לאותו פרויקט. 

ערך ל תחתמכדי להעתיק את הערך משדה נתון לאותו שדה ברשומה הבאה, העמד את הסמן 

 מהפעולות הבאות:  אחתשברצונך להעתיק, ובצע 

  הקשF10  אוCtrl+D . 

  העתק שדה עליוןבחר בפקודה ועריכה מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 העתק שדה עליוןלחץ על הלחצן הימני של העכבר ובחר ב. 

 העתק שדה עליון( ובחר בלחץ על מקש התפריט ), מקם את הסמן על העמודה הרצויה. 

ערך מאותה עמודה ברשומה הקודמת  אם אתה בתצוגת רשומה יחידה, פונקציה זו תעתיק שים לב:
 )המוסתרת כעת(.

 אחסון והדבקת ערכים

מציעה גם מנגנון מתוחכם יותר של אחסון והדבקת ערכים. בעזרת מנגנון זה ניתן לאחסן המערכת 

 להדביק אותו בעמודה אחרת או אף במסך אחר.  ,טקסט

 דוגמא

קלים ליורו. כדי לעשות זאת, ברצונך לפתוח חשבון כרטיס אשראי חדש ולשנות את המטבע מש

 בצע את הצעדים הבאים:

 .מטבעות( כדי למצוא ולפתוח את מסך 15 )ראה עמ' חפש ישות. השתמש בכלי 1
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 (.מטבע)בעמודה  EUR. העבר את הסמן לשדה שבו מופיע 2

ברירת המחדל למספר התא בו  (.25תרשים . )ראה אחסן ערך. לפניך יופיע חלון Ctrl+F9. לחץ 3

 ", וניתן לשנותו, למשל אם מאחסנים מספר ערכים שונים. 1מאוחסן הערך היא "

 נשמרה בתא. EUR. המחרוזת אישור. לחץ 4

 .חברות אשראי. אתר ופתח את מסך 5

)אם צריך, פתח שורה  אשראי שם חברת, וקוד חברת אשראי. הקלד ערך פיקטיבי בעמודה 6

חדשה(. שים לב שהעמודה האחרונה מתרחבת עם תחילת ההקלדה בה. שים לב גם כן שהעמודה 

 מתמלאת באופן אוטומטי בערך "שח". מטבע

  מטבע. עבור לעמודה 7

בהנחה שבחרת לאחסן את הערך בתא  ."1עם הספרה " הדבק ערך. לפניך יופיע חלון F9. לחץ 8

 יועתק לתוך השדה. EUR. הערך אישוראו לחץ על  Enterהקש  ",1"

 (.48)אם אינך יכול לצאת מהמסך, ראה עמ'  חשבונות אשראיכדי לצאת ממסך  Esc. לחץ 9

 

 : חלון ההעתקה25תרשים 

פיין במספר ייחודי. כך, תוכל תוכל לשמור סדרה של ערכים בכמה תאים נפרדים, כל אחד מהם מאו

 , וכך הלאה.2בתא מספר  GBP, את הערך 1בתא מספר  EURלשמור את הערך 

 לסיכום, בצע את הצעדים הבאים כדי להעתיק ערכי שדות:

 מהפעולות הבאות: אחתהצב את הסמן על השדה אותו ברצונך להעתיק, ובצע  .1

  הקשCtrl+F9. 

  אחסן ערךבחר בפקודה ו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 אחסן ערךלחץ על הלחצן הימני של העכבר ובחר ב. 

 אחסן ערך( ובחר בלחץ על מקש התפריט ), מקם את הסמן על העמודה הרצויה. 

להשתמש במספר אפשר . ציין את מספר התא בו ברצונך להשתמש. אחסן ערךייפתח חלון  .2

 0 -תאים, אותם ניתן למספר מ 100ש או להקליד מספר אחר. במערכת יכברירת מחדל המופיע 

 .99עד 
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מפעולות  אחתהעמד את הסמן על השדה שאליו ברצונך להביא את הערך המאוחסן, ובצע  .3

 הבאות:

  הקשF9. 

  אחסן ערךבחר בפקודה ועריכה מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 הדבק ערךלחץ על הלחצן הימני של העכבר ובחר ב. 

 הדבק ערך( ובחר בלחץ על מקש התפריט ), צויהמקם את הסמן על העמודה הר. 

. אם לא תציין להדביקברצונך ש. ציין את מספר התא המכיל את הערך הדבק ערךייפתח חלון  .4

 (. 1מספר, התא שיבחר הוא ברירת המחדל )

 שלמההעתקת עמודה 

 (.Excelבקובץ  למשלניתן גם להעתיק את כל הערכים מעמודה שלמה ולהדביק אותם היכן שתרצה )

 אחרי שליפת כל הנתונים בעמודה הרצויה:

 העבר את הסמן לכל שורה בעמודה הרצויה. .3

 מהפעולות הבאות: אחתבצע  .4

  לחץCtrl+H. 

  העתק עמודהבחר בפקודה ועריכה מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 .Ctrl+Vעכשיו תוכל להדביק את עמודה הערכים בעזרת 

במסך  הרשאות)בלשונית  פריקת נתונים ממסךת ההרשאה : על מנת להעתיק עמודה נדרשהערה
 (.הרשאות מערכת למשתמש

 העתקת קישור לרשומה

או ממסמך חיצוני )למשל,  פריוריטיהמערכת מאפשרת לגשת לרשומה נבחרת ממסך טקסט ב

Outlook מסמך ,Word .באמצעות העתקת קישור לרשומה,  והדבקתו ביעד נבחר ,) 

 לבצע את הצעדים הבאים: להעתקת קישור לרשומה יש

 מהפעולות הבאות: אחתובצע שלוף רשומת מסך רצוייה,  .1

  לחץCtrl+Y.  

  העתק קישור לרשומהבחר בפקודה ועריכה מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 העתק קישור לרשומהלחץ על הלחצן הימני של העכבר ובחר ב. 

 העתק קישור ובחר ב (לחץ על מקש התפריט ), מקם את הסמן על העמודה הרצויה

 .לרשומה

 להדבקת הקישור לרשומה. Ctrl+Vהקש או למסמך חיצוני רצוי, ו  פריוריטיהיכנס לעורך הטקסט ב .2
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 יבוא קבצים לרשומת מסך

מסמכים למשימת מספר מסכי המערכת מאפשרים לך לקשר קבצים לרשומת מסך, למשל, המסך 

אחרים במערכת תהיה גישה לקובץ, מומלץ . על מנת שלמשתמשים יומן משימות, בן של המסך לקוח

 .(26תרשים )ראה  system\mail\..\.., למחיצה פריוריטיהקובץ לתוך שרת  לייבא את

 : מהפעולות הבאות אחתכדי לבצע זאת, בחר 

  לחץ על אייקון המהדק  נתיב הקובץבעמודה 

  ,לחץ על אייקון התיקיה ברשימת ההפעלות הישירות 

 מהתפריט  ייבאובחר באפשרות עם הלחצן הימני של העכבר  לחץ על אחד האייקונים הנ"ל

 .שייפתח

  לחץCtrl+I. 

 
 יבוא קובץ למסך: 26תרשים 

 .מנית בסייר חלונותז-על ידי בחירה במספר קבצים בוכדי לייבא מספר קבצים בו זמנית,  טיפ:

ייבא את פעולה זו ת; (כרטיס פריט)למשל, במסך  קובץקובץ בעמודת  להדביקותו אופן, תוכל בא

 .system\mail\..\..הקובץ למחיצה 

( Print Screenאפשר פשוט להעתיק קובץ מכל מקום במחשב )וגם לייבא צילום מסך בלחיצה על 

 ולהדביק במערכת, בעזרת הפעולות הבאות: 

 מהתפריט הדבק וייבא ובחר  (או  )הנספח  אייקוןני על לחץ עם כפתור העכבר הימ

 הנפתח. 

  לחץCtrl+V  נתיב הקובץבעמודה . 

 (.עיצוב מסומנת )בתפריט לא להציג תמונותלא יוצגו אם העמודה אייקונים  :ההער
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 : יבוא תמונה לרשומת מסך27תרשים 

 

. קריאה בלבדל, בה ניתן לעדכן את סטטוס הנספח ססטטומסכי נספחים כוללים גם עמודת 

בזמן שאתה עובד את הקובץ אפשרות זו שימושית אם אינך מעוניין שמשתמשים אחרים יעדכנו 

כאשר הוא פתוח על ידי משתמש; לאחר סגירת הקובץ,  לקריאה בלבדקובץ מסומן אוטומטית . עליו

מעוניינים להמשיך ולמנוע שינויים על ידי  הסטטוס מתעדכן אוטומטית, אך ניתן לשנותו ידנית אם

 משתמשים אחרים. 

 העתקת קישור 

או במסמך  פריוריטיקבצים שונים שצורפו לרשומות מסך, במסך טקסט בלתוכל גם לכלול קישורים 

(. הקישור מועתק מעמודת הנספח ללוח חלונות, וניתן להדביקו Word, מסמך Outlookחיצוני )למשל, 

 רצוי.לאחר מכן ביעד ה

 מהפעולות הבאות: אחתבצע להעתקת קישור, גש לרשומה המבוקשת ו .1

 

  לחץCtrl+Y. 

  העתק קישור למסמךעמודה המתאימה ובחר בבלחץ על הלחצן הימני של העכבר. 

  העתק קישור לרשומה ובחר באפשרות עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 להדבקת הקישור. Ctrl+Vהקש רצוי, ו או למסמך חיצוני  פריוריטיהיכנס לעורך הטקסט ב .2

 שכפול נספח

 אייקוןתוכל גם לשכפל נספח שצורף לרשומה. לשכפול נספח, לחץ על הלחצן הימני של העכבר מעל 

ויופיע כשורה נפרדת במסך  פריוריטי. עותק של הקובץ יווצר בשרת שכפלהעמודה המתאים ובחר 

. כל העתק של קובץ מסוים יקבל את אותו שם הנספחים )כלומר, יקושר לאותה רשומה במסך האב(

קובץ, ובסיומו מספר סידורי רץ שיתווסף באופן אוטומטי לסוף שם הקובץ. לאחר שנוצרו, ניתן 

 לבצע שינויים בקבצים המשוכפלים על פי הצורך. 
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 מחיקת נספח

ר העמודה המתאימה  ובחמלחץ על הלחצן הימני של העכבר , כדי למחוק נספח שקושר לרשומה

 .פריוריטיהקובץ ימחק מהרשומה הנוכחית, אך לא משרת  . נקהב

 מעקב אחרי התעודה

תוכל לסמן תעודות מסוימות למעקב שלך. כאשר תעודה נמצאת תחת המעקב שלך, בכל פעם 

שמבוצעים בה שינויים מסוימים, תקבל על כך הודעת דוא"ל. בנוסף, תוכל לשלוף את התעודה במסך 

  .רשימת נושאים למעקב

 מהפעולות הבאות:  אחתכדי להגדיר תעודה מסוימת למעקב בצע 

  כאשר התעודה מסומנת למעקב, הדגל מתמלא לחץ על אייקון הדגל . . 

 עקוב אחרי התעודהלחץ עם הלחצן הימני של העכבר במיקום כלשהו במסך, ובחר ב. 

 עקוב אחרי התעודהבחר בו דואר מתפריט האפשרויות פתח את תפריט . 

 מהפעולות הבאות:אחת הפסיק את המעקב אחרי התעודה, בצע כדי ל

  ודא שהוא הופך ללבן לחץ על אייקון הדגל . . 

 בלחיצת עכבר ימני במקום כלשהו במסך.  הפסק מעקב אחרי התעודהב בחר 

  הפסק מעקב אחרי התעודהבחר בו, דוארמתפריט האפשרויות פתח את תפריט . 

 

יות ן טעו  תיקו

 הרההודעות שגיאה ואז

, אך מאפשרת לך להמשיך לעבוד. בהקלדה או עדכון של נתוניםמתריעה על טעות הודעת אזהרה 

לפני הודעת שגיאה, לעומת זאת, אינה מאפשרת המשך עבודה עד שתתוקן הטעות. בשני המקרים, 

 פעולות נוספות כלשהן, עליך לאשר את קבלת ההודעה: בצעל תוכלש

  או הקש  אישור , לחץשגיאהבמקרה של הודעתEnter. 

  באפשרותך לחזור ולבטל את פעולתך האחרונה, או לאשר אותה אזהרהבמקרה של הודעת ,

 ולהמשיך בעבודה: 

  כדי לחזור לפעולה האחרונה, הקשEsc  ביטולאו לחץ על. 

  כדי לאשר את הפעולה ולהמשיך, הקשEnter  אישוראו לחץ על. 

או דו"ח שיוכלו לעזור בפתרון הבעיה. תוכל לעיתים ההודעה תפנה אותך למסך, תוכנית  הערה:
 לגשת לישויות אלו ע"י לחיצה על שם הישות המופיע בהודעה.

 ביטול

  לעתים קרובות הדרך הטובה ביותר לתקן טעות היא לבטל פעולות קודמות.
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 :מהפעולות הבאותאחת בצע כדי לבטל פעולות שביצעת בשדה מסוים, 

  בשורת הפעולות במסך.לחץ על 

  הקשCtrl+Z. 

  בטלבחר בפקודה ו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

  .פעולת הביטול כנדרשחזור על  ,סדרה של פעולותכדי לבטל 

 :הערות

 .Ctrl+Uבלי להשפיע על יתר השדות, בלחיצה על מתוכל גם לנקות שדה בודד,  -
שאילתה או יציאה מן לאחר שתצא מן הרשומה )לדוגמא, ע"י מעבר לרשומה אחרת, מעבר למצב  -

 המסך( לא תוכל לבטל פעולות. במקרה זה יהיה עליך לשלוף מחדש את הרשומה ולשנות אותה.

 ניקוי השורה

דבר זה קורה, למשל, אם פתחת רשומה חדשה לעתים לא תוכל לצאת מרשומה בשל הודעת שגיאה. 

את הרשומה(, או אם ואז התחרטת )לדוגמא, מפני שלא היו בידך כל נתוני החובה כדי להשלים 

 ניסית לעדכן רשומה ומחקת נתונים נחוצים/הקלדת נתונים שגויים.

הוא לבטל את השינויים האחרונים שביצעת, כמתואר ים שכאלה הדבר הראשון שיש לעשות במצב

אם מדובר ברשומה חדשה השורה, עליך לנקות את השורה. לצאת מלעיל. אם עדיין אינך מצליח 

השורה יגרום למחיקת הרשומה. במקרה של רשומה קיימת, פעולה זו תבטל את שאינה שלמה, ניקוי 

 כל השינויים שעשית ו"תעלים" את הרשומה מהמסך )אך לא ממאגר הנתונים(.

 כדי להעלים רשומה, עליך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקשF7. 

  נקה שורהבחר בפקודה ועריכה מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

  נקה שורההימני של העכבר ובחר ב חצןהללחץ על. 

 ( ובחר בלחץ על מקש התפריט )נקה שורה. 

עדכנת רשומה שכבר הייתה קיימת, שלוף אם עבדת על רשומה חדשה, עליך כעת להתחיל מחדש. אם 

 .ובצע שוב את השינויים הנדרשיםאותה 

עודכנה. במקרה זה הצלחת לצאת מן הרשומה לפני שניקית את השורה, הרשומה כבר אם  שים לב:
 ישיב אותה למצבה המקורי, ויהיה עליך לשנות אותה באופן ידני. לאניקוי השורה 
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 מחיקת רשומה

מהפעולות  אחתלמחיקת רשומה לא רצויה ממאגר הנתונים, הצב את הסמן על הרשומה ובצע 

 הבאות:

  בשורת הפעולות. לחץ על הפח 

  הקשCtrl+Delete. 

  רשומה מחקבחר בפקודה ו עריכהתפריט מתפריט האפשרויות, פתח את. 

  מחק רשומההימני של העכבר ובחר ב הלחצןלחץ על. 

 ( ובחר בלחץ על מקש התפריט )מחק רשומה. 

, או הקש על החץ אישורלחץ על חלון בו תתבקש לאשר את המחיקה. לפניך ייפתח בכל המקרים, 

 .Enterהשמאלי ואח"כ הקש על 

מחוק בדרך זו. למשל, עליך להשתמש בתוכנית מיוחדת כדי למחוק : ישנן רשומות שלא ניתן להערה
מוצר. יתר על כן, לא תוכל למחוק רשומה אשר נעשה בה שימוש במקום אחר במערכת. לדוגמא, לא 

 הזמנה המבוססת עליה.  נרשמהניתן למחוק הצעת מחיר לאחר ש

 פתרון בעיות

 העבודה במסך.בזמן  להיתקלעלולים מציעה פתרונות לבעיות בהן הבאה הטבלה 

 …אז …אם

או המסך מכיוון  אינך יכול לצאת מהעמודה

)לדוגמא, בעת רישום  מידע שגוי שמילאת

הזמנת לקוח, ציינת לקוח שאינו קיים 

 במערכת(.

 . אשר את הודעת השגיאה.1

 . נסה לבטל את הפעולה האחרונה שביצעת 2

(. חזור על פעולת הביטול, לפי Ctrl+Z)לחץ 

 הצורך.

או המסך מכיוון  ינך יכול לצאת מהעמודהא

 .חסרים נתוני חובהש

 . אשר את הודעת השגיאה.1

. מלא את הנתונים החסרים, אם אתה יכול. 2

( והזן אותה F7אם לא, נקה את הרשומה )לחץ 

 במועד מאוחר יותר.

אינך יודע איך לאשר הוספת נתונים חדשים ו

 .את השינוי

שאתה יוצא בכל פעם בסיס הנתונים מתעדכן 

 . תוכל לעשות זאת בכמה דרכים:מהשורה

 .עבור לשורה אחרת במסך 

  לחץ( עבור למצב שליפהF11.) 

  לחץ( צא מהמסךEsc.) 
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  לחץ( היכנס למסך בןF12 .) 

אתה נמצא בתצוגת רשומה יחידה, והוספת 

רשומה. אתה רוצה להוסיף רשומה חדשה, אך 

 .אינך יודע איך להגיע לשורה הבאה

 .PgDnלחץ 

אתה נמצא בתצוגת רשומה יחידה, והוספת 

 לפתע, הרשומה נעלמה!רשומה חדשה. 

 F4היא רק מסתתרת. לחץ  –היא לא נעלמה 

הישאר  אוכדי לעבור לתצוגה טבלאית, 

כדי להגיע  PgUpבתצוגת רשומה יחידה ולחץ 

 לרשומות קודמות.

במקרה שאילתה.  מסךייתכן שאתה נמצא ב אינך יכול להוסיף נתונים למסך.

כזה, תוכל להשתמש במסך רק כדי לעיין 

 בנתונים. 

שאילתה,  מצבמאידך, ייתכן שאתה נמצא ב

המשמש לשליפת נתונים. בדוק אם השדה מסומן 

בקו מתאר ירוק. בדרך כלל גם סרגל הגלילה 

 .  Enterיהיה ירוק. כדי לחזור למצב עדכון, לחץ 

 

 )שאילתות( שליפת רשומות

רשומות חדשות לבסיס הנתונים. פרק זה מסביר כיצד לשלוף רשומות עד עתה תרגלת הכנסת 

יין בהם ו/או להכניס בהן שינויים, בנוסף לאפשרות לאתר רשומות כדי לעבתוך מסך נתון קיימות 

 (. 11בעזרת החיפוש )ראה עמ' 

אפשר , כדי לעשות זאתהרשומות. כפי שכבר ראית, קל ביותר לקבל נתונים באמצעות שליפת כל 

 .שלוף הכלשבתפריט האפשרויות ולבחור  הפעלותלפתוח את תפריט 

במקרה ברור שאם קיימות רשומות רבות במסך, כלי זה אינו יעיל במיוחד לאיתור רשומה ספציפית. 

זה, מומלץ להגביל את השליפה לרשומות העונות על תנאים מסויימים בלבד )הקרויים תנאי 

 תה(.השאיל

, כלומר, לשליפת רשומות מספקת מגוון כלים לשליפת נתונים נבחרים במסכי המערכת פריוריטי

תנאי . ע"י מעבר ממצב "עדכון" למצב "שאילתה", תוכל להגדיר צירוף של שרשמו במסך נתון

 , לפיהם יישלף המידע הנדרש עם ביצוע השאילתה.שאילתה

להגדרת תנאי שאילתה, הגדרת נוח המציג ממשק , מחולל השאילתות, תוכל להריץ את לחלופין

 פרמטרים למיון נתונים, ביצוע שאילתות ושמירת שאילתות נפוצות לגישה מהירה.

ובמחולל השאילתות. כלי שליפה בשאילתת מסך הסעיף הבא מתאר את השימוש הבסיסי 

 (.138)ראה עמ'  שליפה ועדכון מתקדמיםמתוחכמים יותר מתוארים תחת הפרק 
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 עבודה במצב שאילתה

 : מצב עדכון, לרישום נתונים במסך ועיבוד נתונים קיימים;פריוריטיישנם שני מצבי עבודה במסכי 

ומצב שאילתה, לשליפה של רשומות במסך. מצב שאילתה מזוהה על ידי הדגשה בצבע ירוק בעמודה 

 מן הפעולות הבאות:אחת שאילתה, בצע כדי לעבור ממצב עדכון למצב עליה ממוקם הסמן. 

  בשורת הפעולות במסך.  לחץ על 

  לחץF11  או Ctrl+R. 

  שאילתה בצעבחר בפקודה ו הפעלותמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

האחרות תהיינה  אם אתה עובד בתצוגה טבלאית, הסמן יופיע בשורה השניה של המסך, וכל השורות

 ריקות. 

 .Enterתה מבלי לשלוף נתונים במסך, לחץ כדי לצאת ממצב שאיל

של המסך בתצוגה טבלאית; השורה השנייה תנאי השאילתה נרשמים תמיד בשורה  הערה:

 (.142)ראה עמ'  אופרטוריםהראשונה שמורה להגדרת 

 רישום תנאי השאילתה

בעמוד/ות  כלשהוומות המכילות ערך סוג השאילתה הפשוט ביותר הוא זה בו נשלפות כל הרש

ת ספציפי/ות. לשליפה כזו ניתן להשתמש בכוכבית )*(, המהווה "תו ג'וקר", כיוון שהיא מייצגת כמו

 לא ידועה של רשומות.

 את כל הרשומות המכילות ערך בעמודה ספציפית אחת או יותר: כדי לשלוף

 עבור לעמודה הרצויה והקלד כוכבית.במצב שאילתה,  .1

 על התהליך עבור עמודות נוספות, לפי הצורך.חזור  .2

 מסוייםסוג שאילתה מצומצם יותר הוא זה בו אתה מבקש לשלוף את כל הרשומות המכילות ערך 

 בעמודה ספציפית אחת או יותר.

 כדי לשלוף את כל הרשומות המכילות ערך נתון בעמודה ספציפית אחת או יותר:

 עבור לעמודה הרצויה.במצב שאילתה,  .1

 את הערך הנתון ידנית, או בעזרת רשימת בחירה או רשימת חיפוש. ציין .2

 חזור על התהליך עבור עמודות נוספות, לפי הצורך. .3

סוג השאילתה השלישי הוא זה בו אתה מבקש לשלוף את כל הרשומות שערכיהן בעמודה נתונה 

 .עונים על תנאי מסויים

תמש בה בצירוף עם מחרוזת תוים, כגון ביותר, כיוון שניתן להש היא שימושיתבמצב זה הכוכבית 

, כרטיס פריטשבמסך  מק"טבעמודה  *50תחילית או סופית של ערך מסויים. לדוגמא, אם תדפיס 
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(. שים לב כי אם 78150, 11450)כגון,  50יתקבלו כל המוצרים שמספריהם מסתיימים בספרות 

 תיות רישיות לקטנות.משתמשים בשפה לועזית בסוג שאילתה זה, יש לדייק באבחנה בין או

כדי לרשום תנאי שאילתה עם מחרוזת הכוללת כוכבית )*( כאחד מהתוים המרכיבים אותה,  הערה:
**.  \. לדוגמא, כדי לשלוף את כל הרשומות המכילות ערך הכולל כוכבית, הקלד *"\"השתמש בלוכסן 

 (.142לפרטים נוספים, ראה עמ' 

 השאילתהביצוע 

 מן הפעולות הבאות: אחתכדי לבצע שאילתה, בצע 

  לחץEnter. 

  בצע שאילתהבחר בפקודה והפעלות מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

עבור אוטומטית ממצב שאילתה חזרה תלאחר ביצוע השאילתה, הרשומות שנשלפו יוצגו על המסך ו

 ות.למצב עדכון. תוכל כעת לעדכן כל אחת מן הרשומות המוצג

אם אתה עובד בתצוגת רשומה יחידה, תוכל לראות רק את הרשומה הראשונה שנשלפה  הערה:

 כדי לעיין בשאר הרשומות שנשלפו. הגלילה בסרגלאו  PgDnבמסך. השתמש במקש 

 דוגמאות

ונסה את תנאי השליפה הבאים )זכור להיכנס למצב  תאור מטבע, עבור לעמודה מטבעותבמסך 

 ילתה בתום הגדרת התנאים(:שאילתה ולבצע את השא

. במסך תישלפנה כל הרשומות שתאור המטבע שלהן מתחיל באות מ"ם )מארק מ*רשום  .1

 גרמני; מדד המחירים(.

. במסך תישלפנה כל המטבעות שתאורן מתחיל באות למ"ד ומסתיים באות ת"ו ל*תרשום  .2

 (.תירטה איטלקיל)למשל, 

 (.גתיים באות גימ"ל )למשל, לירה שטרלינ. במסך תישלפנה כל המטבעות שתאורן מס*גרשום  .3

. במסך תישלפנה כל המטבעות שתאורן מתחיל באות דל"ת, מסתיים באות יו"ד, ד*ע*ירשום  .4

 (.ייראקע ינרדובאמצע מופיעה האות עי"ן )למשל, 

, כגון, פרנק בלגי, פרנק. במסך תישלפנה כל המטבעות שתיאורן מתחיל במילה פרנק*רשום  .5

 שוויצרי, וכו'. פרנק צרפתי, פרנק

הוא תו ג'וקר המחליף תו בודד.  סימן השאלהבעוד שהכוכבית מחליפה מחרוזת שלימה של תוים, 

 בדרך כלל משתמשים בו בצירוף של תוים רגילים, וניתן אף לשלבו עם כוכבית.

 דוגמאות
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. במסך תישלף כל מטבע שאורך התאור שלה הוא תאור מטבעבעמודה  י???רשום  .1

 ורו(.יכאשר האות הראשונה היא יו"ד )למשל, ארבע אותיות, 

 י.וסהר בלור. במסך תתקבל רשומת הר?בל ?וס?רשום  .2

. במסך תישלפנה כל הרשומות שתאורן מתחיל במחרוזת תוים כלשהי *ל??גרשום  .3

שלאחריה האות למ"ד, ואחריה שני תוים שבסופם האות גימ"ל )למשל, לירה 

 (.גינלשטר

 מיון רשומות שנשלפו

סידור זה  שנשלפו ממויינות במסך לפי עמודה אחת או יותר, לפי החלטת מעצב המסך. הרשומות

 בצע מיון מחדש של הרשומות לאחר שנשלפו. ניתן לבתצוגה טבלאית, מהווה ברירת מחדל, אולם 

אם תלחץ פעם אחת על כותרת עמודה תקבל מיון בסדר עולה; לחיצה נוספת, והנתונים ימוינו לפי 

כותרת בצה נוספת מחזירה את המיון בסדר עולה. כאשר מבצעים מיון, מופיע סדר יורד. לחי

לש והמש; אם הסדר יורד, יצביע למעלה. אם המיון הוא בסדר עולה, המשולש משולשהעמודה 

 .יצביע למטה

ובחירה  ()או על מקש התפריט  תוכל גם לחולל מיון עולה באמצעות לחיצה על כפתור העכבר הימני

 יט הנפתח; בחר באותה פקודה שוב כדי לבצע מיון יורד.מהתפר מיוןב

מיונים שהמשתמש מבצע הם תמיד זמניים ופועלים רק על השאילתה הספציפית; תנאי  הערה:
 המיון תמיד חוזרים לברירת המחדל שנקבעה להם בכל פעם שתבצע שאילתה חדשה.

 דוגמא

 (.הפעלותמתפריט  לשלוף הכעל ידי בחירה ב) מטבעותשלוף את כל הרשומות במסך  .1

; כלומר, המטבע המקומי, מיקוםשים לב כי במסך זה ברירת המחדל היא מיון עולה לפי  .2

(, מוצג 2, מופיע בשורת המסך הראשונה, המטבע המשני )בעל מיקום 1המקבל מיקום 

 בשורת המסך השנייה, וכן הלאה.

אלפאביתי של . הרשומות ימויינו מחדש לפי סדר תאור מטבעלחץ על כותרת העמודה  .3

 התאורים שלהן.

שים לב כי כותרת העמודה תיראה לחוצה מעט פנימה לאחר שלחצת עליה כדי לבצע מיון. תוכל לבדוק 

 איך נראים מיונים שונים על ידי לחיצה ולחיצה חוזרת על כותרות העמודות השונות שבמסך.



Cat.No. LB160225 53 Ver.1, 31/03/16 

ד עם תנאי שליפה, לפני מחולל השאילתות מאפשר לך לקבוע סדרה של פרמטרים למיון, ביח הערה:
ביצוע השאילתה )ראה את הסעיף הבא(. כדי ללמוד עוד על שיטות מיון מתקדמות, עיין בפרק 

 .138, עמ' שליפה ועדכון מתקדמים

 מחולל השאילתות

המאפשר לך ליצור, לשמור ולהשתמש בשנית  שימושיי ( הוא כל28תרשים מחולל השאילתות )ראה 

מהפעולות  אחתבשאילתות המכוונות למסך המסויים שבו פתחת אותו. כדי להיכנס למחולל, בצע 

 הבאות מתוך מסך פתוח:

 בצידו העליון של המסך.   לחץ על 

  לחץShift+F11. 

  תותמחולל שאילבחר בפקודה והפעלות מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 

 : מחולל השאילתות מתוך מסך מטבעות.28תרשים 

העמודה הראשונה של המחולל כוללת את כותרות כל השדות שבמסך האב. בתצוגת רשומה יחידה, 

 הן מסודרות לפי לשוניות.

ונים (, בהם ניתן להשתמש בצירוף נת<, >)למשל הסימנים:  אופרטוריםהעמודה השניה מיועדת ל

מציין שאילתה  שער חליפיןבעמודה  1<=כדי להגדיר את תנאי השאילתה. לדוגמא,  ערךמהעמודה 

משתמש בסימן השיוויון )=(  . אם אתה1.00-לכל המטבעות ששער החליפין שלהן שווה או גדול מ

 מבלי לציין ערך, תישלפנה כל הרשומות שלא נרשם להן ערך בעמודה זו.
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כדי להגדיר את תנאי השאילתה כטווח סגור של  עד ערךו ערךעמודות , תוכל להשתמש בלחלופין

-ל 1.00מציין שאילתה לכל המטבעות ששער החליפין שלהן הוא בין  2עד ערך  1ערכים. לדוגמא, ערך 

2.00. 

 בתיבת סימון מסויימת, סמן את התיבה המופיעה בעמודה -ב כדי לשלוף את כל הרשומות שסומנו

בתיבה זו, בחר בסימן  אינן מסומנותמה. כדי לשלוף את כל הרשומות ששל השורה המתאי ערך

 לסמן את התיבה(. מבלי( בעמודת האופרטורים )="שווה" )

תוכל לסדר את העדפותיך לתוצאות השאילתה בכמה רמות. השתמש בתיבת הסימון  מיוןבעמודה 

 . לדוגמא,יורדאו  עולהסדר כדי להגדיר האם מיון מסויים יהיה ב מיוןהמופיעה בכל שורה בעמודת ה

מורה כי המטבעות הנשלפות יסודרו ברשימה  תאור מטבעליד חץ המורה כלפי מעלה בשורה  1ציון 

, מטבעות בעלות אותו שער חליפיןמורה כלפי מטה בשורה לצד חץ ה 2בית. אם תוסיף -לפי סדר אלף

 תאור תמויינה לפי שער החליפין )מגבוה לנמוך(.

 

 דוגמא

 ופתח את מחולל השאילתות. מטבעותך היכנס למס .1

 .מיון, ולחץ על העמודה ערך, רשום כוכבית בעמודה תאור מטבעבשורה  .2

 .עד ערךבעמודה  3-, וערךבעמודה  2, רשום שער חליפיןבשורה  .3

 (.29תרשים  כדי לבצע את השאילתה )ראה אישורלחץ  .4

 

 הגדרת שאילתה במחולל השאילתות: 29תרשים 
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ניתן לתאר את השאילתה שהוגדרה לעיל כ"שלוף את כל המטבעות ששער החליפין שלהן הוא בין 

 ית של תאור המטבע".ב-, ומיין את התוצאות לפי סדר אלף3.00-ל 2.00

ומנת, ותנאי בתחתית חלון החיפוש מס אל תבחין בין אותיות רישיות לקטנותכשהאפשרות 

ללא השאילתה שציינת כוללים אותיות לועזיות, השאילתה  תשלוף רשומות עם ערכים מתאימים 

 .התחשבות בגודל האותיות )רישיות או רגילות(

למידע שכבר נשלף  מוסיפהבתחתית המחולל מאפשר לך להריץ שאילתה חדשה ה הוסףהכפתור 

 בשאילתה הקודמת, מבלי למחוק אותו.

 להגדירבתחתית המחולל מנקה את ההגדרות שנרשמו במחולל השאילתות, כך שתוכל  נקההכפתור 

 שאילתה חדשה.

 קיימות שתי שיטות לבחירת תאריכים בתנאי שליפה:

  התאריכון כדי לבחור תאריך מתוך רשימה של תאריכים יחסיים )למשל, מחר, סוף  אייקוןלחץ על

יצירת שאילתה שברצונך לשמור לשימוש השבוע, תחילת החודש(. שיטה זו מועילה במיוחד ב

 עתידי.

 כדי לפתוח את התאריכון הרגיל. אייקוןלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על ה 

 דוגמא

 ופתח את מחולל השאילתות. מטבעותהיכנס למסך  .1

התאריכון  אייקון)=>(, לחץ על  "-, בחר באופרטור "גדול או שווה לתאריך שערבשורה  .2

 לת השבוע"., ובחר ב"תחיערךבעמודה 

 כדי להריץ את השאילתה. אישורלחץ על  .3

ניתן להגדיר את השאילתה שנוצרה כך: "שלוף את כל המטבעות ששערי החליפין שלהן עודכנו מאז 

 תחילת השבוע הנוכחי".

 שמירת שאילתות לשימוש חוזר

כאשר פותחים את מחולל השאילתות, אף פרמטר אינו מוצג בו. כדי להשתמש באופן אוטומטי 

 שאילתות קודמותבחלק  הקודמתבשאילתה האחרונה שבוצעה במסך זה, לחץ על הכפתור 

(. כדי להשתמש מחדש בשאילתה שבוצעה לפני כן, לחץ שוב על Shift+שבתחתית המחולל )או לחץ 

(   +Shift)או הקש  הבאה. כדי לחזור לשאילתה האחרונה, לחץ על הכפתור הקודמתהכפתור 

 ת את חמש השאילתות האחרונות.המחולל שומר אוטומטי

. לשם כך, הגדר את לשימוש חוזר במסךשאילתות נבחרות  עשרה בנוסף לכך, תוכל לשמור עד תשע

הרצת  לפני, שמורבתחתית המחולל, ולחץ על הכפתור  שאילתותהשאילתה, רשום את שמה בעמודה 

מאל לעמודה השאילתה. כדי לשלוף את השאילתה ששמרת זה עתה, לחץ על כפתור החץ מש

, ובחר בשאילתה.  הערכים שהגדרת יתמלאו אוטומטית. תוכל אף להריץ את השאילתה שאילתות
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מהמסך עצמו, מבלי להיכנס למחולל השאילתות. פשוט בחר את השאילתה מרשימת הבחירה בחלקו 

 .  הצג העליון של המסך. להרצה חוזרת של השאילתה הנבחרת, לחץ

השתמש בחיצים בתחתית המחולל.  עיצובילתה, לחץ על הכפתור לאפשרויות נוספות לעיצוב שא

למעלה ולמטה בצידו הימני של המסך כדי למקם את השאילתות השמורות בסדר הרצוי.  בלחיצה 

 על לחצן העכבר הימני משאילתה מסוימת, תוכל לשנות את שמה או למחקה.

 :הערות
ילתה אחרת, תופיע הודעה המבקשת שכבר נעשה בו שימוש עבור שא שםאם שמרת שאילתה תחת  -

 אישור למחוק את השאילתה הקודמת.
 כחלק מהשאילתה. , היא תישמראל תבחין בין אותיות רישיות לקטנותאם סימנת את האפשרות  -
מקש ממסך כלשהו גם בלחיצה על הכל אחת מתשע השאילתות הראשונות השמורות תוכל לבצע  -

Ctrl לדוגמא, אם לשאילתה הוקצה המספר  מחולל שאילתות ועל המספר שהוקצה לשאילתה במסך(
 (.Ctrl+3, הקש 3
יתן להעתיק שאילתות שמורות בין משתמשים, באמצעות תוכנית הניתנת להרצה על ידי מנהל נ -

 המערכת.

 שאילתה ברירת מחדל

לאחר . ברירת המחדל שאילתתתוכל לבחור בשאילתה אחת בה אתה תמיד משתמש במסך מסויים כ

, לחץ על הכפתור והקצאת אחד מתשעת המיקומים הראשונים ברשימה עבורה השאילתהשמירת 

בתחתית המחולל, מקם את הסמן על השאילתה הרצויה ובלחיצה על לחצן העכבר הימני בחר  עיצוב

. המספר הסידורי של השאילתה יוצג בצבע אדום לציון שאילתת קבע כברירת מחדלבאפשרות 

ת המחדל תבוצע אוטומטית בכל פעם שתפתח את המסך. אם אתה בריר ברירת המחדל. שאילתת

, מבלי Ctrl+0במצב "עדכון", ורוצה לבצע את השאילתה שוב, תוכל לעשות זאת ע"י לחיצה על 

להיכנס למצב "שאילתה" או למחולל השאילתות. תוכל לבצע את השאילתה גם מתוך המחולל, 

 .אישור, ולחיצה על שאילתותעמודה בבחירת השאילתה בלחיצה על החץ משמאל לבלחיצה 

 :הערות
, מקם את עיצובכדי לבטל שאילתת ברירת מחדל, פתח את מחולל השאילתות, לחץ על הכפתור  -

קבע הסמן על שאילתת ברירת המחדל, ובלחיצה על לחצן העכבר הימני הסר את הסימון מהאפשרות 
 .אישור, ולבסוף לחץ על כברירת מחדל

אילתות השמורות, השאילתה ברשימת הש 19-ל 10המחדל הוקצה מיקום בין אם לשאילתת ברירת  -
 לשמש כברירת המחדל. לא תוכל

 דוגמא

 .לקוחותפתח את מחולל השאילתות ממסך  .1

 .ערך, ציין כוכבית )*( בעמודה שם לקוחבשורה  .2

 .מיוןבאותה השורה, לחץ על העמודה  .3
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 .שמורולחץ על  תשאילתורשום שם לשאילתה בעמודה עבור לתחתית המחולל,  .4

, מקם את הסמן על השאילתה ששמרת ובלחיצה על לחצן העכבר הימני עיצובלחץ על הכפתור  .5

 כדי לשמור את ההגדרה.  אישור. לחץ קבע כברירת מחדלבחר באפשרות 

כדי לבצע את השאילתה. המחולל ייסגר והמסך יתמלא בכל הלקוחות, לפי סדר  אישורלחץ  .6

ריץ את , המערכת אוטומטית תוחותלקהבאה שתיכנס למסך  בפעם בית של שמותיהם.-אלף

 ית.ב-שאילתת ברירת המחדל החדשה שלך. המסך יתמלא בכל הלקוחות, לפי סדר אלף

 בתוך תוצאות שאילתארשומה אחר חיפוש 

בתוך הרשומות לאחר ששלפת קבוצת רשומות )במיוחד אם מדובר בקבוצה גדולה(, יתכן ותרצה לחפש 

מסויימת. החיפוש מתבצע בעמודה ספציפית. בפעם הראשונה שאתה מבצע חיפוש,  אחר רשומהששלפת 

עליך להגדיר תבנית חיפוש )בעלת תו אחד או יותר(. תיבת החיפוש תציג את הרשומה הראשונה 

 המתאימה לתבנית שהגדרת.

 מן הפעולות הבאות:אחת בצע ם את הסמן בעמודה הרצויה ולאחר שליפת מספר רשומות במסך, מק

  לחץCtrl+F3. 

  חיפושבחר בפקודה ו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

(. אם אתה מבצע חיפוש של ערך 30תרשים , שבו עליך לרשום את התבנית )ראה חיפושמופיע חלון 

( לאותיות capitalרישיות )הכולל אותיות לועזיות, תוכל לקבוע האם החיפוש יבדיל בין אותיות 

 (.אישוראו לחץ על הכפתור  Enterקטנות. לבסוף, בצע את החיפוש )לחץ 

 

 : דוגמא לחלון חיפוש30תרשים 

 דוגמא

 .(הפעלותמתפריט  שלוף הכלבעזרת הפקודה ) מטבעותשלוף את כל הרשומות במסך  .1

 .תאור מטבעעבור לעמודה  .2

 ( כדי לפתוח את חלון החיפוש.Ctrl+F3שרויות המצויינות לעיל )למשל, השתמש באחת האפ .3

 .מדבתוך החלון, הקלד  .4
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 בצע את החיפוש. .5

 הסמן אוטומטית יקפוץ לרשומת המדד.

. הסמן יקפוץ למטבע הבא שתאורו כולל "פ" מדבמקום  פעתה, בצע את אותם צעדים, אך הקלד 

 )כגון, פסו(.

חפש נית שרשמת, תוכל לבצע חיפוש חוזר באמצעות הפקודה לאחר שביצעת חיפוש באמצעות התב

מן הפעולות אחת . פקודה זו מבצעת חיפוש לפי תבנית החיפוש האחרון. לשם כך, בצע את הבא

 הבאות:

  לחץF3. 

  חפש את הבאבחר בפקודה ו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 דוגמא

הבא שתאורו כולל "פ". יתכן כי תמצא את  ( למציאת המטבעF3בצע חיפוש חוזר )למשל, לחץ 

 הפרנק הבלגי.

החיפוש הראשוני )בו הוגדרה התבנית( מוגבל לעמודה בה נמצא הסמן. הוא עובר מלמעלה למטה 

וחוזר להתחלה. משום שהחיפוש מעגלי, הוא יביא אותך לשדה המתאים הראשון במסך, אם אין 

 שדות מתאימים מתחת לסמן שלך.

(, הוא תמיד מבוצע באותה עמודה בו תבנית החיפוש חפש את הבאיפוש חוזר )כאשר אתה מבצע ח

, בלי קשר למיקום הסמן בשלב זה. אולם, הסמן לא יקפוץ אל השדה המתאים, אלא הוגדרה במקור

 יקפוץ אל הרשומה המתאימה הבאה, וישאר בעמודה שבה נמצא כאשר ביצעת את החיפוש החוזר.

 שנשלפו העלמת רשומות

לאחר שתשלוף מספר רשומות, תעדיף שרק חלק מהן יוצגו על המסך כך שתוכל להתמקד  לעתים,

, כך שלא יוצגו במסך למרות שימשיכו מסויימות "להעלים" רשומות תוכל ברשומות מסוימות.

 .)הרשומות לא נמחקות(להיות קיימות במסד הנתונים 

ת זאת, כאשר הסמן נמצא על דרכים לעשו ארבעהעלמת הרשומות נעשית ע"י ניקוי השורה. יש 

 הרשומה אותה ברצונך להעלים:

  הקשF7.  

  נקה שורהבחר בפקודה ו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

  נקה שורהלחץ על לחצן העכבר הימני ובחר בפקודה. 

 ( ובחר בפקודה לחץ על מקש התפריט )נקה שורה. 

 שלוף אותן מחדש.שהוסתרו, ברשומות שוב כדי לצפות 
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 בעיות בשליפת רשומות

יתכן כי תמצא את עצמך במצב בו אתה מנסה לשלוף רשומה, אך אינך מצליח בכך. בדרך כלל, 

; זכור, כאשר אתה נכנס למסך, המצב הראשוני הוא שכחת לעבור למצב שאילתההסיבה לכך היא ש

(. לאחר מכן עבור למצב שאילתה 46מצב עדכון. ראשית, בטל את הפעולות שביצעת )ראה עמ' 

 (, רשום את הנתונים שוב ובצע את השאילתה. F11)למשל, לחץ 

 (Query)מסכי שאילתה 

ישנם במערכת מסכים שנועדו לשליפת נתונים בלבד. במסכים אלה לא ניתן לעדכן או למחוק 

תנסה  אםרשומות, ואף לא להוסיף רשומות חדשות. הם משמשים לעיון ברשומות קיימות בלבד. 

 .לעשות שינויים במסך מסוג זה, תקבל הודעת שגיאה, בנוסח: 'זהו מסך שאילתה'

 הפעלת מסכים מתוך מסכים

 מנגנון זה מאפשר לך לעיין בנתונים קשור אליו.שלמסך ישירות מאפשר לעבור ממסך אחד  מנגנון זה

ה, לאחר שתגיע ( בלי לצאת מהמסך המקורי. למעשמסך יעדהרלוונטים במסך המקושר )המכונה 

למסך היעד, תוכל להוסיף רשומות חדשות או לשנות רשומות קיימות ולאחר מכן להעתיק את הערך 

 המבוקש חזרה למסך המקורי.

  . של זכוכית מגדלת  אייקוןלא כל עמודה מאפשרת מעבר למסך יעד; רק עמודות שמימין להן מופיע 

 ת:מן הפעולות הבאואחת כדי להגיע למסך היעד, בצע 

  אייקוןהלחץ על  

  לחץF6. 

 .בעמודה ריקה, לחץ על מקש הרווח 

 .F6, או ע"י לחיצה על אייקוןמעמודה כזו תוכל להגיע למסך היעד ע"י לחיצה על ה

 דוגמא

 .לוג תנועות מלאיהיכנס למסך  .1

 .סוג תנועת מלאישל השורה  ערךהיכנס למחולל השאילתות והקלד "*מס" בעמודה  .2

התנועות המסתיימות במלה "מס" יישלפו במסך. הסמן שלך צריך לעמוד . כל סוגי אישורלחץ  .3

 כעת על שורת חשבונית מס.

. כעת תמצא את  ( ולחץ על כפתור ההפעלה מס. תעודה/חשבוניתעבור לעמודה הבאה ) .4

 , ברשומה המקורית של תנועה זו.חשבוניות מסעצמך במסך 

 (.Escלחץ , צא ממסך היעד )לוג תנועות מלאיכדי לחזור למסך  .5
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תוכל להפעיל מסך בין אם אתה במצב שאילתה או במצב עדכון. כאשר תחזור למסך הערה: 
 המקורי, תחזור למצב בו היית )שאילתה או עדכון(.

( לעתים פותח רשימת בחירה, לעתים פותח רשימת חיפוש ולעתים F6יתכן כי שמת לב שאותו מקש )

 מפעיל מסך.

הוא שרשימות הבחירה והחיפוש משמשות להזנת נתונים, בעוד  ההבדל העיקרי בין מנגנונים אלו

שהפעלת מסכים נועדה בעיקר לעיון בנתונים רלוונטים. עם זאת, בנסיבות מסוימות מנגנון זה משמש 

. כפי שראינו, כאשר מתברר כי כאשר רשימת הבחירה או החיפוש ריקה מנתונים –להזנת נתונים 

תפעיל את מסך היעד, שבו אתה יכול להוסיף  F6יצה על רשימת הבחירה או החיפוש ריקה, לח

רשומות. לאחר מכן תוכל להעתיק את הערך שזה עתה הוספת ממסך היעד אל המסך המקורי 

( . למעשה, תוכל להפעיל את מסך היעד גם 39)לפרטים, ראה עמ'  העתקת ערך יעדבאמצעות מנגנון 

מתוך  F6ימת חיפוש או בחירה מסויימת, פשוט ע"י לחיצה )נוספת( על כאשר קיימים ערכים ברש

 הרשימה.

 (.68)ראה עמ'  ההפעלה הישירהשיטה חלופית להוספת רשומות למסך יעד היא באמצעות הערה: 

 סיכום ערכים

הסכום הכולל  ן לחשב את, נית(עלות בפועל)לדוגמא,  מופיעים ערכים מספריים ןבה עמודות מסךב

, יש לעבור לתצוגה טבלאית של המספרים המופיעים בעמודה בשליפה הנוכחית. כדי לעשות זאת

 לסיכום חלק מערכי. עמודהה כותרת עלעם לחצן העכבר הימני ( וללחוץ F4)למשל, על ידי לחיצה על 

חשב את סכום המערכת ת .Ctrl+F8העמודה, יש למקום את הסמן על השורה הרצויה וללחוץ 

הערכים בעמודה, מראש הרשימה ועד לשורה בה ממוקם הסמן. בשני המקרים, הסכום יוצג 

 .תנפתח ניתחלוב

, מסך , ולהדביקו בעמודה אחרת(Ctrl+Cלהעתיק את הערך מהחלונית )למשל, על ידי לחיצת תוכל 

 .טקסט או מסמך חיצוני

 הרשאות)בלשונית  ת נתונים ממסךפריקהערה: על מנת לסכם ערכים בעמודה נדרשת ההרשאה 
 (.הרשאות מערכת למשתמשבמסך 

 מאפיינים מקוונים

  הפותח את  דוא"ל , המופיעה במסכים רבים, מצויידת בכפתור דואר אלקטרוניהעמודה

 , כשכתובת הדואר האלקטרוני מתמלאה בו אוטומטית.משלוח דוארמסך 

  העמודהWeb Site  וטומטית את דפדפן האינטרנט , הפותח אדפדפן מצויידת בכפתור

 בקישור לאתר המצויין במסך.
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ן נתונים  עדכו

 לאחר ששלפת נתונים קיימים, יתכן ועליך לעדכנם. מספר שיטות לעשות זאת כבר הוצגו בפניך:

  '(.34בחר בערך )אחר( מרשימת בחירה או חיפוש )עמ 

  '(.33העתק והדבק )עמ 

  '(.41העתק ערך מהשורה הקודמת במסך )עמ 

  '(.41העתק ערך מתא אחסון )עמ 

 להלן טיפים נוספים לעדכון נתונים.

 מצב עריכה לעומת מצב טיול

מעוניין לעבור במהירות בין  כאשר אתה מוסיף רשומות חדשות או מעיין ברשומות ששלפת, אתה

השדות השונים. אולם כאשר אתה משנה רשומה קיימת, לעתים קרובות עליך לנוע בתוך השדה. 

וח לו יכולת לנוע נ, היה 195543-ואתה מעוניין לתקנו ל 165543לדוגמא, אם רשמת מספר מוצר שגוי 

 השגוי. 6-שמאלה, מעבר לתוים הנכונים, אל ה

מהיר בין עמודות )טיול( לבין תנועה בתוך שדה מסוים )עריכה( בלחיצת  תוכל לבחור בין מעבר

 כפתור. אתה פשוט מחליף בין מצב טיול למצב עריכה.

מעביר את הסמן מעמודה אחת   ימינה ושמאלה , השימוש בחציםטיולבמצב כאשר אתה נמצא 

 . אחד למשנהו שימוש באותם חצים מזיז את הסמן בתוך שדה נתון, מתועריכה לבאה. במצב 

(, ולעבור לעמודה Enter)או מקש  Tabבשני המצבים, תוכל לעבור לעמודה הבאה באמצעות מקש 

 .Shift+Tabהקודמת ע"י לחיצה על 

 מהדרכים הבאות: אחתולהפך, בחר בטיול למצב  עריכהכדי לעבור ממצב 

 לחץ F2. 

  טיול/עריכה בחר בפקודהועריכה מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 אתה נמצא אוטומטית במצב טיול עם כניסתך למסך. הערה:

 סכי בןמ

, כלומר מסכים שהכניסה אליהם נעשית מסכים ראשייםאו  מסכי אבעד עכשיו הם  עסקנוהמסכים בהם 

. מסכים אלה מכילים פרטים מסכי בןרוב המסכים הראשיים מקושרים לישירות מתוך התפריטים. 

 במסך הבן. ות רבותלהיות רשומ ות. עבור כל רשומה במסך האב יכולנוספים על הרשומות במסך הראשי

 אתה נכנס למסך בן דרך רשומה מסוימת במסך האב. השורה במסך האב חייבת להכיל נתונים.
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י הסדר בו הם מופיעים והסתרת מסכים שאינך משתמש נו: ישנו כלי לארגון מסכי בן )שיהערה
 .112בהם(. לפרטים נוספים, ראה עמ' 

 דוגמא

 , נפתח ישירות מתחתיו.שערי חליפין קודמים, מסך הבן שלו, מטבעותברגע שתיכנס למסך 

 שהוא ברירת המחדל כניסה למסך הבן

תרת מסך הבן והלשונית של מסך הבן שהוא ברירת מחדל מופיעה מעל הלשוניות האחרות, וכ

כדי להיכנס למסך , הוא יודגש ויהפוך לברירת המחדל.  . כל פעם שתלחץ על מסך בן אחרמודגשת

 מהפעולות הבאות: אחתבצע ודא שמסך האב מציג רשומה עם נתונים, ו, ברירת המחדל הבן

  כלשהי במסך הבן שורהלחץ על, 

  הקשF12, 

  לשונית מסך הבן המודגשתלחץ על, 

  ת מחדלבן בריר מסךבחר בפקודה והפעלות מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

לב שהכניסה למסך תוכל לראות את כל הרשומות המקושרות לרשומה המוארת במסך האב. שים 

 , המאפשר לך להוסיף לו רשומות חדשות ולעדכן רשומות קיימות.עדכוןהבן היא למצב 

השתמש באפשרות זו כאשר למסך   .Ctrl + F12לכניסה למסך בן ללא תצוגת רשומות, הקש   טיפ:
 רשומות רבות, המחייבות טעינה ממושכת.הבן מקושרות 

 חזרה למסך האב

 מהפעולות הבאות: אחת, בצע ממסך בן כלשהו כדי לשוב למסך האב

  כלשהי במסך האב. עמודהלחץ על 

  הקשEsc. 

 בחירת מסך בן אחר

כשמספרם של מסכי הבן עולה על המספר אותו  בדרך כלל, קיימים מספר מסכי בן למסך אב אחד.

כפתורים ממסופרים מופיעים משמאל ללשוניות מסכי הבן. לחץ על ו זמנית במסך, ניתן להציג ב

הכפתורים כדי לדפדף בין מסכי הבן השונים )ראה   הכפתורים הממוספרים או על החיצים שלצידי 

 .(31תרשים 
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 סכי בןמ לשוניות: 31תרשים 

 ניתן להציג בכל רגע נתון רק מסך בן אחד לכל מסך אב. בתחילה יוצג מסך הבן הראשון ברשימה.

 מהפעולות הבאות: אחתכדי לעבור ממסך בן אחד למשנהו, בצע 

 .לחץ על לשונית מסך הבן הרצוי 

  לחץF5. 

  מסכי בןבחר בפקודה והפעלות מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

חרונים, ייפתח חלון המציג רשימה של כל מסכי הבן )מופיעים בו אותם נתונים המקרים הא בשני

 מסכי הבן(. בלשוניותהמוצגים 

מסך הבן הרצוי, או לחץ  לשוניתתוכל לעבור בין מסכי בן מבלי לחזור למסך האב. פשוט לחץ על 

Alt+ ו-Alt+ .כדי לעבור ממסך בן אחד לשני 

עד שתצא ממסך האב הראשי  –ך לברירת המחדל באופן זמני לאחר שבחרת במסך בן אחר, הוא הופ

ויודגש בסרגל מסכי הבן. בתור מסך בן ברירת המחדל, ניתן כעת להיכנס אליו שוב, למשל, על ידי  –

 .F12לחיצה על 

 מצב אקטיבי ופסיבי

. אתה נמצא במצב אקטיבי כאשר פסיביאו אקטיבי , יכול כל מסך אב להיות במצב עדכוןבמצב 

עובד על רשומה נתונה )מקליד נתונים או עובר מעמודה אחת לאחרת(. אתה במצב פסיבי כאשר  אתה

אתה מדפדף בין רשומות ועובר משורה אחת לאחרת. המצב בו נמצא מסך האב משפיע על תצוגת 

 הרשומות במסך הבן שלו. 

 דוגמא

מידע יופיע  (.F4. שלוף את כל רשומות הלקוח, ועבור לתצוגה טבלאית )לקוחותהיכנס למסך  .1

 במסך הבן.

 לשוניות מסכי בן
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שם לעמודה  מס. לקוח)למשל, מהעמודה  באותה השורהעבור מעמודת מסך אחת לאחרת  .2

 (. המסך נשאר פעיל, ומידע עדיין מופיע במסך הבן.לקוח

 כעת עבור שורה אחת למטה. שים לב שמסך הבן חדל להציג נתונים. .3

משל, חץ ימני, כפתור הרווח(; מסך הישאר בשורה השניה של המסך, ולחץ על כפתור כלשהו )ל .4

 הבן, שהיה ריק לפני רגע, יציג את הנתונים עבור הלקוח השני.

מסך הבן מציג את כל הרשומות הקשורות לרשומה בה אתה נמצא  ,אקטיביכפי שראית, במצב 

 במסך האב.

מסך  במצב פסיבי, אין אפשרות לראות את רשומות מסך הבן, וזאת כדי להקל על הדפדוף ברשומות

האב. אילו כל הרשומות הרלוונטיות היו מוצגות במסך הבן, תוך כדי דפדוף, היה המעבר בין 

 הרשומות במסך האב הופך איטי ומסורבל. 

. עם פסיביבקצרה, כאשר אתה עובר לרשומה אחרת במסך האב, אתה אוטומטית עובר למצב 

לה המעבירות אותך בין רשומות(, לחיצה על כפתור כלשהו )מלבד, כמובן, החיצים לכיוון מטה ומע

 .אקטיביתעבור למעשה למצב 

 מסכי בן של מסכי בן

, כלומר מסכי נכד. מסך נכד מתפקד בדיוק כמו כל מסך לכל מסך בן יכולים להיות מסכי בן משלהם

 בן אחר.

 מסכי טקסט

ות קיים סוג מיוחד של מסך בן הקרוי מסך טקסט חופשי. השם של מסכים מסוג זה לעתים קרוב

 משלוח דואר, למסכי חשבוניות שונים ולמסך יומן התנועותכולל את המילה "טקסט". לדוגמא, ל

 ( יש מסכי בן מסוג זה.160)ראה עמ' 

המאפשר לך להקליד טקסט ( Text Editor) עורךכאשר אתה נמצא במסך טקסט חופשי, אתה משתמש ב

הסטנדרטיים. תוכל לגזור, להעתיק ולהדפיס טקסט, להוסיף  מכלי העריכהתוך שימוש ברבים 

 קישורים ולשנות גופנים.-היפר

מהפעולות  אחת, תוכל להיכנס למסך טקסט במצב של קריאה בלבד.  כדי לעשות זאת, בצע לחלופין

 הבאות ממסך האב:

  אם מסך הטקסט הוא מסך הבן ברירת המחדל של מסך זה, לחץCtrl+F12. 

  לחץShift+F5 .ולאחר מכן בחר את מסך הבן המתאים 
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 השימוש בעורך

 

 : שימוש בעורך32תרשים 

 (, תוכל:32תרשים לאחר שנכנסת למסך טקסט חופשי )ראה 

  תוכל להשתמש במקשי( להדפיס בחופשיותDelete ו-Backspace ;)כנדרש 

 הטקסט תוך שימוש בחיצים אנכיים ואופקיים, או לנוע על ידי לחיצה על לחצן  לגלול את

העכבר השמאלי )בטקסט ארוך, השתמש בסרגל הגלילה שמימין כדי להגיע לשורות 

 הנוספות(;

 ;)לצבוע טקסט )כלומר, ללחוץ ולסחוב טקסט כפי שעושים במעבד תמלילים 

 ם אחר;לגזור או להעתיק טקסט צבוע ולהדביק אותו במקו 

 לבטל את הפעולה האחרונה (Ctrl+Z); 

 לשחזר את הפעולה שבוטלה (Ctrl+Y); 

 צבע;ו לשנות גופן: סוג, גודל 

 ;לקבוע צבע גופן 

 ;לשנות יישור טקסט 

 ;להוסיף מספור ותבניות לטקסט 

 ישורים; ק-להוסיף אלמנטים גרפיים נוספים, כגון, קוים אופקיים, תמונות והיפר 

 מיקום הסמן באמצעות  , ולתקן טקסט שגויטקסט כולו או חלק ממנועל ה לבצע בדיקת איות

ותחת רשימת מילים חלופיות פה בצהוב(, ולחיצה על לחצן העכבר הימני טקסט )המסומןהעל 
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)כמובן שסימונים אלו לא יופיעו במסמכים המודפסים או בהודעות דואר הנוצרות  לבחירה

 ;מהטקסט במסך זה(

 בעברית  וצץ, תאריך ושעה, ובסופו ברכה וחתימת המשתמשלהוסיף עדכון שלפניו קו ח(

 ובאנגלית(.

 ( לחפש טקסט במסך  העריכהCtrl+F.) 

  מבלי לצאת ממסך הטקסט; את הטקסט שרשמתידנית לשמור 

 )או במקשי הקיצור שלהם( כדי לבצע את פעולות העריכה הנ"ל. הכלים סרגלהשתמש בכפתורי 

 הערות:

מעל כל מקש כבר רחף עם הע. Windowsלמקשים הסטנדרטיים של לא כל מקשי הקיצור זהים  -
 כדי להציג את מקש הקיצור שלו. סרגל הכליםב
ל עבעת הוספת עדכון למסך טקסט )על ידי לחיצה קובע האם  HTMLUPDATEקבוע המערכת  -

 ."הוסף עדכון" בסרגל הכלים(, עדכונים יתווספו בתחתית הטקסט הקיים, או מעליו
ם סטטוס עחופשי נפתח לקריאה בלבד עבור תעודות שאין לעדכנן עוד )למשל, תעודות מסך טקסט  -

(. יתר על כן, לא תוכל לבצע שינויים בטקסט אם אדם אחר משתמש במסך או אם המחשב סופית
 שלו נפל בעת שהמסך היה פתוח. לפתרון בעיה כזו, פנה למנהל המערכת שלך.

 שמירה אוטומטית של טקסטהתדירות )בדקות( ל תא קובע AUTOSAVETEXTקבוע המערכת  -
הטקסט נשמר אוטומטית, מסך הטקסט  . לאחר הפעם השלישית בהעם העורך מעוצב בעת עבודה 

 על ידי משתמשים נוספים. ייסגר אוטומטית כדי לאפשר גישה אליו

 לאחר שסיימת לרשום/לערוך את הטקסט, צא מן המסך כרגיל.

 הוספת תמונות למסך טקסט

להוסיף תמונה אחת או יותר למסך טקסט, באמצעות שימוש בקובץ גרפי מסוג מתאים )למשל,  תוכל

bmp, jpg ) והכנסת כתובת ה-URL  על מנת לבצע זאת, יש למקם את  (.33תרשים של התמונה )ראה

 מהפעולות הבאות:  אחתחר מכן לבצע הסמן במסך הטקסט במיקום בו יש להוסיף את התמונה, ולא

 בסרגל הכלים של העורך.   תמונה אייקוןלחץ על ה 

  לחץCtrl+P . 

בתור נספח, תוכל להעתיק קישור לנספח  פריוריטילחלופין, אם התמונה כבר יובאה לתוך 

 (.Ctrl+V)למשל, בעזרת  URL-מקום כתובת ה( ואז להדביקו בCtrl+Y)למשל, בעזרת 

 .Enterאו  OKלחץ  להוספת התמונה

 יכולים להשתמש גם בסייר כדי למצוא את הקובץ המבוקש. Internet Explorerמשתמשי  הערה:
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 : הוספת תמונה33תרשים 

 

מסך טקסט  לתוך )לדוגמה, צילום מסך או העתק של קובץ תמונה( תמונה להדביקתוכל גם בנוסף, 

 .system\mail\..\..בא את התמונה לתוך תיקיית . פעולה זו תייפריוריטיב

 התאמת עדכוני משתמש 

(, Ctrl+Kכאשר משתמש לוחץ על כפתור הוספת עדכון בעורך הטקסט )או על קיצור המקלדת 

מתווספת אוטומטית חתימה שיכולה לכלול את שם המשתמש, התפקיד שלה, תאריך הוספת העדכון 

מתפריט האפשרויות  קובץפתח את תפריט , ם בחתימה זוהפרטים שנכלליכדי להגדיר את ועוד. 

 .  במסכי טקסט. בחר באפשרות חתימת המשתמשהרץ את התוכנית ו

ולקבוע את גודל הגופן להצגת לו רכיבים ברצונך להציג, ילסמן א במסך הקלט הבא שיופיע, תוכל

 (.34תרשים רשום ברכה אישית )ראה לוהרכיבים והטקסט הנרשם, 

 

 חתימת משתמש: הגדרת 34תרשים 
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יילקח המלא  השם .מכרטיס העובד שלך  ( יילקחודואר אלקטרוני ,תפקיד)לדוגמה,   פרטי המשתמש

 . משתמשי מערכתממסך 

יים המוגדרים אתה עובד בממשק האנגלי של המערכת, יירשמו השם והתפקיד הלועז אםהערה: 
 בכרטיס העובד, והטקסט המקדים שרשמת באנגלית.

 הפעלות ישירות

מסכים רבים כוללים הפעלות ישירות למסכים אחרים, דו"חות ותוכניות. כלומר, תוכל לפתוח מסך אחר 

 )בלי לעבור בתפריטים(, להפיק דו"ח או להריץ תוכנית, בלי לצאת מהמסך שבו אתה עובד.

 :, לדוגמאשימושי במצבים רבים הפעלה ישירהמנגנון 

  בגמר הטיפול בההדפסת חשבונית מיד. 

 .הצגת הצעת מחיר על מסך המחשב לפני הדפסתה 

 .הפיכת לקוח זמני ללקוח קבוע 

  לקוחותמתוך מסך  חשבונות לקוחותלגשת למסך. 

 

 

 : תפריט הפעלות ישירות עבור מסך לקוחות35תרשים 

 

 הפעלות ישירות
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 הפעלות הישירות הזמינותעיון ב

כשהפעלות ישירות זמינות עבור מסך מסוים, הן מופיעות בתפריט הפעלות המסך בצידו השמאלי של 

(. תפריט זה מראה את כל המסכים, הדו"חות, והתוכניות אליהם ניתן 35תרשים  המסך )ראה 

 להגיע ממסך זה.

 בחלון במרכז המסך.את רשימת ההפעלות הישירות  להציגכדי  Ctrl+F5ל לחץ עהערה: 

ם א המופיע לפני כותרת הישות מציין באיזה סוג ישות מדובר )כלומר, מסך, דו"ח, תוכנית(. האייקון

על ידי  רשימת הפעלות המסך ארוכה במיוחד, היא תחולק למספר עמודים. ניתן לדפדף בין העמודים

 .מספרים:לחיצה על כפתורי ה

 דוגמא

 כולל פריטים רבים.לקוחות  עבור מסך ישירותתפריט הפעלות 

 חלק מהמסכים שניתן לפתוח בהפעלה ישירה הם:

 הגדרות כספים ללקוחות 

 חשבונות לקוחות 

 יומן משימות 

 פרויקטים 

 חלק מהתוכניות שניתן להריץ בהפעלה הישירה הם:

 הפיכת לקוח זמני ללקוח 

 מחיקת לקוח זמני 

  תיק מסמכי לקוחהדפסת 

 ביצוע הפעלה ישירה

אמנם ניתן )לפעמים( לבצע הפעלה ישירה ממסך ריק, אולם הגיוני יותר לשלוף קודם את הרשומות 

הרלוונטיות. לדוגמא, ודאי שאינך יכול למחוק לקוח זמני אלא אם הסמן שלך ממוקם על רשומה של 

 הלקוח הזמני שאתה מעוניין למחוק.

, אתה יכול לשלוף, לשנות ו/או להוסיף רשומות לאותו הפעלה ישירהאמצעות כאשר אתה מגיע למסך ב

 , תוכל פשוט לצאת מהמסך ולחזור למסך המקורי בו עבדת קודם לכן )למשל, ע"י לחיצה עללחלופיןמסך. 

Esc העתק ערך יעד(. והחשוב ביותר, תוכל להשתמש במנגנון (F8 כדי להעתיק ערך עמודה ממסך היעד )

 המקור. חזרה למסך

בה הפעלת מן הרשומה  בדרך כלל , הקלט נלקחתוכנית אודו"ח כאשר אתה מבצע הפעלה ישירה של 

שוב לאותה רשומה לאחר שהדו"ח הודפס או התוכנית תולא מחלון קליטת פרמטרים.  את התכנית,

)לדוגמא, אם  בוצעה. במקרה שהתוכנית עדכנה ערך כלשהו במסך, תוכל לראות את הערך המעודכן
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. לפרטים נוספים הפכת לקוח זמני לקבוע, תוכל לראות את מספר הלקוח החדש שהוקצה ללקוח זה(

 .75עמ' על דו"חות ותוכניות עיין ב

 מקרוהגדרה והפעלה של 

פעולה מסוימת. ניתן להגדיר מקרו לחזור על לבצע מספר הקלדות בסדר קבוע כדי  נדרשיםלעתים 

 .באופן אוטומטי את ההקשות או ההקלדות הנדרשות יבצעולה, כלומר שיעשה את הפע

 הגדרת מקרו

 להגדרת מקרו: 

 .תחילת הקלטהמקרו < בחר באפשרות והפעלות מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט  .1

ובו עליך להקליד את שם המקרו. השם ישמש אותך בכל פעם  למד מקרולפניך ייפתח חלון שכותרתו  .2

)אם בחרת בשם  המקרו, לכן כדאי שהוא יתקשר בקלות לפעולה המבוצעת. שתרצה להפעיל את

   .שכבר קיים, תקבל אזהרה לפני שתמשיך(

תרשים ם  )ראה אייקונילאחר מתן שם למקרו,  תופיע בחלקו השמאלי התחתון של המסך קבוצת  .3

בצע את הפעולות יין שמתבצעת כעת הקלטה של מקרו. מצ( )השמאלי ביותר  אייקוןה (.36

שיוחלפו ע"י המקרו, לפי הסדר בו הן מבוצעות באופן רגיל. הן יכולות לכלול הקשות על המקלדת או 

 לחיצות עם העכבר. 

 (. ) האמצעי אייקון, או לחץ על המאותו המקום סיום הקלטה לסיום ההגדרה בחר .4

 

  הקלטת מקרו: 36תרשים 
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 דוגמא

 ברצונך להגדיר מקרו המוחק רשומות.

, לאחר מכן ללחוץ על החץ השמאלי )כדי Ctrl+Deleteדרך אחת למחיקת רשומה היא ללחוץ 

 .Enterבחלון הנפתח(, ולבסוף ללחוץ על אישור לעבור לכפתור 

 כדי להגדיר מקרו שיבצע שלוש פעולות אלו, בצע את הצעדים הבאים:

 .אזוריםלמסך יכנס ה .1

 מקם את הסמן על אזור שטרם הוקצה ללקוח )למשל, אזור שהוספת(. .2

 (.Ctrl+Z) בטלהרשומה תימחק ולא תוכל לשחזר אותה ע"י לחיצה על  הערה:

 .תחילת הקלטהבחר בפקודה  .3

 .אישוראו לחץ על  Enter. לאחר מכן לחץ מחיקהבחלון הנפתח, רשום  .4

 .Enterשמאלי, ואז על , לאחר מכן על החץ הCtrl+Deleteלחץ  .5

 .סיום הקלטהבחר בפקודה  .6

תוכל להבחין כי הרשומה עליה ניצב הסמן נמחקה בעקבות הפעולות שבצעת. כעת באפשרותך 

 למחוק רשומות נוספות באמצעות המקרו שהגדרת.

אם הצבת את הסמן על אזור שכבר הוקצה ללקוח, לא תוכל למחקו. אשר את הודעת  הערה:
 ור אחר ונסה שנית.השגיאה, עבור לאז

 מקרוב שימוש

 כדי להשתמש במקרו שהגדרת, בצע את הצעדים הבאים:

 הצב את הסמן בעמודה המבוקשת. .1

  .מקרו ומשם את תת התפריט הפעלותמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט  .2

 תוכל לבחור בין שתי אפשרויות: .3

 קרו על מנת .  תיפתח חלונית עם רשימת המקרואים הקיימים. לחץ על שם המהפעלה

  להפעילו.

 בחר  (.37תרשים . ייפתח חלון עם רשימת המקרואים הקיימים )ראה רשימת מקרו

 (.Enter)או לחץ  הפעלהבמקרו המבוקש ולחץ על כפתור 
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 : הפעלת מקרו37תרשים 

  

 ערות:ה
 של מסך.התחתון בצידו השמאלי   האייקוןצג בעת ריצת המקרו יו -
הממוקם אף   אייקוןאו לחץ על ה Ctrl+Breakב מקשים השתמש בזמן ריצה, לעצירת מקרו  -

 .הוא בצידו השמאלי התחתון של המסך

 מקשי קיצור למקרו

כדי להפוך את השימוש במקרו לפשוט אף יותר, תוכל להקצות מקשי קיצור להפעלת המקרואים 

כדי להריץ מקרו מסויים. ניתן להגדיר עד עשרה  מקרום. כך לא תצטרך לפתוח את תפריט השוני

 .+ סיפרה מאפס עד תשע Altמקשי קיצור: 

 קיצור למקרו: סדר פעולות לקביעת מקש

 רשימת פקודות המקרו הזמינות תופיע. .שוב רשימת מקרו בחר בפקודה .1

 .בחר את המקרו הרצוי על ידי שימוש בחיצים  .2

 )או לחץ על החיצים עד שיופיע המספר הרצוי(. 9עד  0-מספר מציין , +Altדה בש .3

 הספרה שבחרת היא קיצור הדרך להפעלת המקרו. יחד עם Altלחיצה על  קבע מקש.לחץ על  .4

 ולאחריו המספר המתאים. Altכדי להשתמש במקש קיצור, לחץ  .5

 מקרו רקורסיבי

. מקרו זה חוזר על הפעולה כמספר רו רקורסיבימק כדי למחוק מספר רב של שורות, ניתן להגדיר

. תהליך ההגדרה של מקרו כזה RECURSIVEMACROבקבוע קבועי מערכת  הפעמים המוגדר במסך

נכנסת כחלק מהגדרתו,  הפעלת מקרודומה למדי לתהליך ההגדרה של מקרו רגיל, אולם האפשרות 

 את הצעדים הבאים: והופכת אותו לרקורסיבי. הגדרת מקרו מסוג זה תדרוש, אפוא,
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 .תחילת הקלטה בפקודהבחר  .1

ובו עליך להקליד את שם המקרו )אם בחרת בשם שכבר קיים,  למד מקרולפניך ייפתח חלון שכותרתו  .2

 תקבל אזהרה לפני שתמשיך(, ולאשר את בחירת השם.

 .המחיק ואשר Ctrl+Deleteבשלב זה על  הקשבצע את הפעולות שיבוצעו ע"י המקרו. בדוגמא שלנו,  .3

 מהאפשרויות הבאות: אחתבחר  .4

  רשימת מקרובחר באפשרות ו הפעלותמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

  הממוקם בצידו השמאלי התחתון של המסך.   האייקוןלחץ על 

 בחר במקרו שזה עתה הגדרת, ואשר. .5

ל )הממוקם בצידו השמאלי התחתון ש   האייקוןאו לחץ על , סיום הקלטהלסיום ההגדרה בחר  .6

 . המסך(

ימחק את הרשומה עליה ניצב הסמן. כדי למחוק את שאר הרשומות  ושוב, ביצוע הפעולות האל

 במסך, הפעל את המקרו הרקורסיבי אותו הגדרת זה עתה.

סך רשומות במ 50-מוחק עד להמקרו אותו הגדרת זה עתה הוא כלי רב עוצמה, שכן הוא  שים לב:

ת שמקרו רקורסיבי יכול לבצע ניתן לשינוי ע"י מנהל היזהר בשימוש בו. )מספר החזרו .נתון
 .(RECURSIVEMACROהמערכת, באמצעות קבוע המערכת 

 עזרה

( המלווים on lineסוגים של עזרה מקוונת ) , ישנם מספרעזרהבנוסף לפונקציות המופיעות בתפריט 

ך, ההפעלות . במהלך העבודה במסך, תוכל לקבל הסבר לגבי המסך עצמו, עמודות המסאת המסכים

 הישירות ומסכי הבן שלו.

 מסבירה את שימושיו של המסך הנתון. לעזרה זאת ניתן להגיע מכל עמודה במסך. כדי – עזרה למסך

 מהפעולות הבאות: אחתלפתוח אותה בצע 

  עזרה למסךהממוקם בפינה השמאלית העליונה ובחר ב לחץ על כפתור העזרה . 

  הקשCtrl + F1 מכל מקום במסך. 

הבא  ,עמודה נתונה במסך. כדי להשתמש בעזרה לעמודהתפקידה של מסבירה את  –לעמודה  עזרה

 מהפעולות הבאות: אחתאת הסמן לעמודה הרצויה ובצע 

  השדעזרה להממוקם בפינה השמאלית העליונה ובחר ב לחץ על כפתור העזרה. 

  הקשF1 .מתוך העמודה 

  מתוך התפריט שייפתח. עזרהבלחץ על הלחצן הימני של העכבר מתוך העמודה ובחר 

 ( ובחר במקם את הסמן על העמודה הרצויה, לחץ על מקש התפריט )עזרה. 

 ן. כדי לעשות זאת:ב-ניתן לגשת לעזרה של כל פריט בתפריט הפעולת המסך, כמו גם לכל מסך

  או לשונית מסך הבן הרצוילחץ עם הכפתור הימני של העכבר על הפריט. 
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 מציגה עזרה לכל מסך המופיע בחלון מסכי הבן –סכי בן והפעלות ישירות( )מעזרה בחלונות נפתחים 

 או עבור כל פריט המופיע בחלון ההפעלות הישירות. כדי להגיע לעזרה זאת:

  שבתחתית החלון. עזרהסמן את הישות, ולחץ על הכפתור 

. כדי כל סוגי העזרה המתוארים מאפשרים להגיע לישות המוזכרת בטקסט )למשל, לפתוח מסך(

 בהודעה.בהדגשה לבצע זאת, לחץ על שם הישות המופיע 

 יציאה ממסך

 מהפעולות הבאות: אחת, בצע ממסך עליון מסוים )וממסכי הבן שלו(כדי לצאת 

 ה על לחץ-X בשורת הפעולות במסך. 

  המסךיציאה מפקודה בחר בוקובץ מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 סגורתוחים עם לחצן העכבר הימני ובחר לחץ על שם המסך בתפריט המסכים הפ. 

 לחץ Esc .מהמסך העליון 

אם מוצגים נתונים במסך ממנו אתה מנסה לצאת, תתבקש לאשר את היציאה מהמסך. דבר זה נועד 

 למנוע יציאה לא מתוכננת ממסך. עם זאת, מנהל המערכת יכול לבטל הודעת אזהרה זו, לפי הצורך. 

, בסיס הנתונים יתעדכן או ביצעת שינויים ברשומה קיימתרשומה חדשה אם הוספת  שים לב:
אוטומטית כשתצא מהמסך )גם אם לא עברת לשורה אחרת(. אם אתה מעוניין לבטל את הרשומה 

שתצא ממנה  לפניהחדשה או את העדכונים שביצעת, עליך לבטל את פעולותיך או לנקות את השורה 
 ולפני שתצא מהמסך. –

על שם המסך בתפריט המסכים הפתוחים  בקליק ימני די לעשות זאת, לחץניתן גם למזער מסכים. כ

 .מזערובחר 

 מסך שמוזער עדיין מופיע בתפריט המסכים הפתוחים. לחץ עליו כדי לראות אותו שוב.
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 דו"חות ותוכניות מערכת
 הקדמה

 . רבות מדרכיו"חותלדהגיע הזמן לעבור לתוכניות ו, פריוריטית והכרות עם המסכים במערכלאחר עכשיו, 

)למשל, רשימת בחירה או חיפוש, תאריכון, העתקת העבודה אותן סיגלת במהלך לימוד נושא המסכים 

 ישמשו אותך גם בעבודה עם תוכניות ודו"חות. מכיוון ששני סוגי ישויות אלה פועלים בצורהערך יעד( 

 דומה, נדון בהן יחד בפרק זה.

ם מתוך מסך באמצעות הפעלה ישירה. מכיוון שאפשרות גם מתפריט וגדו"חות ותכניות ניתן להריץ 

  אחרונה זו טופלה לעיל, יעסוק הפרק הנוכחי בהרצת תוכניות ודו"חות מתפריט.

ממשקים גרפיים  –( BPMפרק זה מכיל בנוסף הוראות להגדרת כללים לתרשימי ניהול תהליכים )

 תהליכים הבסיסיים במערכת.ידידותיים למשתמש, באמצעותם תוכל לשלוט ולעקוב אחר מרבית ה

 

 תוכניות

 :אפשר. לדוגמא, בעזרתן פעולותהן מבצעות מגוון  . אייקוןהתוכניות מזוהות בתפריטים ע"י ה

 להכין, להעתיק ו/או לעדכן מחירונים נבחרים 

 לקשר קבוצה של מוצרים למשפחה 

 'להדפיס בבת אחת קבוצה של חשבוניות, קבלות, אישורי הזמנה וכד 

 ת לקבוצות של לקוחותלקשר הנחו 

 להעתיק מוצר 

 במרבית התוכניות עליך להגדיר פרמטרים לביצוע התוכנית. למשל, עליך לציין, בין היתר:

 את האחוז שבו יש להעלות את המחירים במחירון 

 אלו מוצרים יש לצרף למשפחה 

 אלו חשבוניות להדפיס 

 לאלו לקוחות יש לקשר הנחה 

תהליך הזנת הפרמטרים  חלון קליטת פרמטרים. , ייפתחתוכנית מתפריט כלשהובלאחר שתבחר 

עבור שלב זה,  (.101ראה עמ' ) במפורט בהמשךהוא יוסבר וזהה עבור תוכניות מערכת ודו"חות, 

 תספיק דוגמא קצרה.

 הרצת תוכנית

 דוגמא

 .שיוך ספק מועדף למוצראתר והרץ את התוכנית  .1
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קלט פרמטרים, שבו עליך לציין האם תרצה להקצות ספק למוצרים בפניך ייפתח מסך  .2

 (.31תרשים )ראה  מק"טמסויימים או למשפחות מוצר שלמות. בחר באפשרות 

 

 חלון קליטת הפרמטר הראשון – 38 תרשים

יהם הוא מסך קליטת פרמטרים שני יופיע, שבו עליך לציין את הספק המועדף ואת המוצרים אל .3

מציין שהתוכנית  מס' ספק(. תו ההכללה )*( המופיע אוטומטית בשדה 39תרשים יוקצה )ראה 

מורצת כברירת מחדל עבור כל הספקים. במסך קלט, שדה ריק מתפקד גם כן כתו הכללה; לכן, 

 ל הספקים לכל המוצרים.מבלי לרשום נתון כלשהו תקצה את כ אישורלחיצה על 

 

 : חלון קליטת הפרמטר השני39תרשים 

נניח  –כמובן, לא זו מטרת התוכנית, ולכן עליך לצמצם את הבחירה בספקים ובמוצרים   

לצד כל שדה  ספק אחד למוצר אחד. דרך אחת לעשות זאת היא ללחוץ על הכפתור 

שימת חיפוש; השתמש בה כדי לבחור ספק אחד ומוצר אחד. ולבחור בפריט הרצוי. תיפתח ר

 .אישורלחץ 

 .101למידע מתקדם אודות קלט של פרמטרים, ראה עמ'  הערה:

 .אישור(. לחץ 40תרשים תתקבל הודעה המבקשת אישור לנתונים שנקלטו )ראה  .4
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 : חלון אישור קליטת הפרמטרים40תרשים 

 (.41תרשים בתוכנית מסויימת זו, המערכת מריצה דו"ח המציג את תוצאות התוכנית )ראה  .5

 

 : דו"ח התוכנית41תרשים 

 בכל רגע של תהליך הביצוע וקליטת הפרמטרים.תוכל לבטל את התוכנית  הערה:

 סיירים

. ההסבר הטוב ביותר Windowsתוכנית מסוג מיוחד פותחת סייר, הדומה מאד לסייר הסטנדרטי של 

 לשימוש בתוכנית במקרה זה הוא באמצעות דוגמה קונקרטית.

 דוגמא

 .סייר המוצריםעיין בתכונות של מוצרים ספציפיים באמצעות נ

תו הכללה )*( קריטריון חיפוש.  ובו מסך . לפניך ייפתחסייר מוצריםהתוכנית  אתר והרץ את .1

 .מופיע אוטומטית בתיבה לעיין בכל המוצריםהמאפשר לך 

 ית על ידי בחירת מוצרים ספציפיים.שוב, ניתן לצמצם את היקף התוכנ הערה:

חלון השמאלי )ראה(. לחץ על כל פריט ב סייר המוצריםהתוצאות מופיעות ב. אישורלחץ על  .2

 כדי לראות את תכונותיו.
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בשורת הפעולות, או מתפריט האפשרויות, פתח את תפריט  לחץ על כדי לצאת מהסייר,  .3

 .יציאה מהסיירובחר בקובץ 

 

 

 : עיון בתוצאות בסייר מוצרים42תרשים 

 

 תרשימים לניהול תהליכים

אשר ניתן דרכו לנהל תהליכים  (43תרשים  ים זרימה )ראהסוג נוסף של תוכנית מיוחדת פותח תרש

עסקיים.  באמצעות ממשק גרפי תוכל להגדיר סטטוסים ולחברם לרצפים מוגדרים באמצעות 

המוגדרים על ידי המשתמש, אשר  כללים. לסטטוסים ולקישורים ביניהם ניתן להקצות קישורים

ים מגוון של מנגנונים אוטומטיים כאשר מתקיימים תנאים מסויימים. התוצר הסופי הוא מפעיל

 מנגנון ניהול תהליכים מתוחכם המייעל את תהליך העבודה הנדון.
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 : תרשים לניהול תהליכים עבור הצעות מחיר43תרשים 

 לניהול תהליכים משלה.  לכל תעודה משמעותית בתהליך עבודה מוגדר קיים תרשים

בפעם הראשונה שאתה עובד עם סטטוסים, כאשר תפתח כל תרשים, יוצגו הסטטוסים שהוגדרו 

תהליך עבודה שונה מברירת המחדל  יש באפשרותך להגדירעבור התעודה המסוימת כברירת מחדל. 

 ך. במערכת, בעזרת הוספת סטטוסים, קישורים וחוקים המבטאים את תהליך העבודה בחברת

בהפעלת תרשים זרימה, בפינה הימנית התחתונה נוסף מגש כלים עם קיצורי דרך לביצוע  :הערה
פעולות בתרשים. כמו כן, אפשרויות מסוימות מתפריט האפשרויות זמינות רק בתרשימי זרימה, 

 ואחרות אינן זמינות במצב זה. 

 סטטוס התחלתי

"טיוטא"( כברירת מחדל מוגדרת מראש. יש סטטוס התחלתי )בדרך כלל  BPMלכל תרשים זרימה 

מסומנת. זהו  ברירת מחדל לסטטוס התחלתיהשורה  ,בלחיצה על הטטוס עם לחצן העכבר הימני

 הסטטוס שניתן לכל מסמך חדש עם פתיחתו.

מספר סטטוסים כסטטוסים התחלתיים אפשריים. כתוצאה מכך, כאשר בנוסף, ניתן להגדיר 

טוס ברירת המחדל מופיע, ניתן לשנות אותו לכל אחד משתמש פותח מסמך חדש, גם אם סט

 סטטוסים המוגדרים בלי לעבור לשורה חדשה ולחזור לשורה הנוכחית.המ

 כדי להגדיר סטטוס באופן זה:

  סטטוס התחלתילחץ על הסטטוס עם הלחצן הימני של העכבר ובחר. 
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 יצירת קישורים בין סטטוסים

עודה בין סטטוסים שונים. הקישורים, המיוצגים תל האפשרייםקישורים קובעים את המעברים 

בתרשים על ידי חצים, משקפים את הסדר שבו על תהליכים שונים להתממש. כאשר לקישורים 

מוגדרים גם כללים, הם גם קובעים באילו תנאים ניתן לשנות סטטוס, וכן את האופן שבו התעודה 

 תטופל כאשר תעבור לסטטוס הבא.

כדי  )בתפריט האפשרויות( עריכהמתפריט  בר חופשי בין סטטוסיםמעהשתמש בפקודה  הערה:
שים לב כי המאפיינים והחוקים שהוגדרו  .בין הסטטוסיםהמגבלות המוגדרת למעבר לבטל את 

 . נותרים בתוקף

 דוגמא

 כדי ליצור קישור בין סטטוס אחד לאחר, בצע את הפעולות הבאות:

תהליך ניהול את  תרשים  ולהפעיל( כדי למצוא 15 )ראה עמ' חיפוש ישותהשתמש בכלי  .1

 .להצעת מחיר ללקוח

כך שיופיעו בצורה ברורה במסך  ומקם אותם בעזרת העכבר, גרור את הסטטוסים השונים .2

 (.44תרשים )ראה 

 פעולות הבאות:כדי להוסיף קישור בין סטטוסים, בצע אחת מה .3

  שבמגש הכלים לחץ על הכפתור,  

 או: צייר קישורלחץ קליק ימני באזור ריק בתרשים, ובחר ב , 

 שבתפריט האפשרויותעריכה מתוך התפריט  צייר קישורבחר ב. 

 . מוכנהאל הסטטוס  טיוטאמהסטטוס צייר קו  באמצעות העכבר, .4

( ושני קישורים נשלחהטוס ולסט הזמנהלסטטוס  :מוכנהצייר שני קישורים מהסטטוס  .5

 . מבוטלת ולסטטוס הזמנהלסטטוס  נשלחה:מהסטטוס 

, (מבוטלתהמשך והגדר את כל הסטטוסטים מהם אפשר לבטל את ההזמנה )לשנות לסטטוס  .6

 .44תרשים ראה . וכן הלאה

שמור בלחיצה על , או במגש הכלים שמור את השינויים על ידי לחיצה על אייקון השמירה  .7

 שבתפריט האפשרויות.  קובץמתפריט תרשים 



Cat.No. LB160225 81 Ver.1, 31/03/16 

 

 הצעות מחיר ללקוחקישורים בין סטטוסים עבור  יצירת: 44תרשים 

 לסטטוסים חוקיםהגדרת 

כאשר )כגון משלוח דוא"ל( המפעילים תגובות  חוקיםלהגדיר ניהול התהליכים אפשר בתרשים 

שינוי מיד עם  SMSתקיימים תנאים מסוימים. תוכל לקבוע משלוח של דוא"ל אוטומטי או הודעות מ

משך הזמן שחלף לפני , לפי לחלופין, או לאחר זמן מסוים שהיא שוהה בסטטוססטטוס התעודה או 

אפשרויות נוספות הן העברה של התעודה לטיפול של תעודה. מסוים מתוך התאריך או אחרי 

ניתן להגדיר תנאים )טריגר( להפעלת התגובות, המבוססים על משימה. ופתיחת  משתמש אחר,

 . 45 תרשים ראה )כגון, גודל התנועה, חשיבות הלקוח(.הנתונים המוגדרים בתעודה 

 מודול נפרד. ברכישתומותנית  Priority Enterprise-ו Priority Pro-באפשרית  SMSשליחת  הערה:

יישלחו לא אל משתמש מסוים, אלא אל קבוצת משתמשים.  SMSתוכל להגדיר כי דואר או הודעות 

כמו כן, תוכל להעביר תעודה לטיפולה של קבוצה. במקרה זה , התעודה תעבור לטיפולו של 

מש המשתמש המוגדר כראשון בקבוצה, עם אפשרות להעביר ידנית את התעודה לטיפולו של משת

 אחר מהקבוצה. 

 , ומשמשות בקשרי לקוחות, דיוור וחוקים עסקיים.פריוריטיקבוצות הן כלי חשוב ב הערה:

 כדי להגדיר קבוצה:

 .ניהול משרדבמודול  אנשי קשר, הנמצא בתפריט קבוצותהיכנס למסך  .1

 ברתי. כל שינוי בו משפיע על כל החברות.ח-זהו מסך רב :ההער

 To/Cc/Bccאם אתה מגדיר קבוצה לצורכי דיוור, השתמש בעמודה  .תאור קבוצהו שם קבוצהציין  .2

 .נו חברי הקבוצהכדי לקבוע את האופן שבו ימוע

 ורשום את המשתמשים השייכים אליה. משתמשים בקבוצההיכנס למסך הבן  .3
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כדי לקבוע את דירוג חברי הקבוצה )לצורך העברה אוטומטית של תעודה לטיפולו של המשתמש  .4

 .מיוןבעמודה את הסדר הראשון(, רשום 

ניתן להגדיר כתובת דוא"ל חיצונית אליה יישלחו הודעות דואר אוטומטית לפי התנאים שהוגדרו  .5

 .דואר אלקטרוני בקבוצההמקביל היכנס למסך הבן בתרשים ניהול התהליך. כדי לעשות זאת, 

עודה במקרה של הקצאת תעודה לטיפול משתמש, אם המשתמש הראשון אינו זמין, הת הערה:
שעות העבודה וההעדרויות לטיפול של המשתמש הבא בקבוצה. בדיקת הזמינות מתבססת על  תוגדר

 עובדים.של 

 הקצאת תעודה למשתמש

 חוק הקובע העברה של תעודה לטיפול של משתמש מסוים. ביותר הוא נפוצים ה החוקיםאחד 

 דוגמא

המכירות כאשר  תקצה למנהלניצור כלל הקובע כי הזמנת לקוח שסכומה גבוה מערך מסוים תו

 ., או לאחד המשתמשים בקבוצת "מכירות" אם הסכום נמוך יותרצועיבבתקבל את הסטטוס 

 עקוב אחר ההוראות למעלה כדי ליצור קבוצה בשם "מכירות". .1

עם כפתור העכבר הימני  צועיבבבתרשים לניהול תהליכים של הזמנות לקוח, לחץ על הסטטוס  .2

 .חוקיםובחר ב

רשום "חוק  תאור חוקבעמודה . (45תרשים )ראה  הגדרות ל'בביצוע'שיח -הדו נפתחת תיבת .3

 הזמנות בבצוע".

 מכרהשנייה, ובתיבה  קבוצההראשונה,  הבתיב לטיפול העברבחר ב בצעבקטע  .4

 .אישורבשלישית. לחץ על 

(, 46תרשים מופיעה )ראה  חוקיםהרשימת  שלשיח -. תיבת הדוחוקיםעתה פתח שנית את  .5

 .חדש. לחץ על חוק החדשומציגה את ה

 רשום "הזמנות בבצוע: מחיר כולל מע"מ". תאור חוקבעמודה  .6

 .מנהלת המכירותהראשונה, ובחר בשם המשתמש של בתיבה  העבר לטיפול, בחר בבצעבקטע  .7

 בשלישית, ורשום  גדול מהשנייה, בתיבה  מחיר כולל מע"מ, בחר בבתנאי שבקטע  .8

 .אישור. לחץ על שמופיעה כעת' בתיבה הרביעית 5000'

 . כדי לשמור את השינויים שביצעת כןולחץ  (Esc צא מהתרשים )לחץ .9

 :צועיבבור הסטטוס הגדרת כעת את הכללים הבאים עב

 לפי  ,מכירותקבוצת בש"ח יוקצו למשתמש הזמין  5000-הזמנות לקוח בבצוע שסכומן קטן מ

   -סדר העדיפות שנקבע בהגדרת הקבוצה; ו
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 למנהלת המכירותש"ח מוקצות  5000-הזמנות לקוח בבצוע שסכומן גבוה מ. 

. לחץ צועיבבאת הסטטוס שלה ל. עתה שנה 5000-פתח או שלוף הזמנת לקוח וודא כי סכומה גבוה מ

 .לטיפולבעמודה  את שם המשתמש של מנהלת המכירותותראה  שיבוץעל הלשונית 

 

 שיח להגדרת חוקים -: תיבת הדו45תרשים 

 

 : חלון רשימת החוקים 46תרשים 
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 SMSאו הודעת  שליחת דוא"ל

 יה.אודותלה המכירות, אלא מספיק להודיע  תמנהלטיפול יתכן שאין צורך להקצות הזמנה גדולה ל

 דוגמא

 נשנה עתה את הדוגמא הקודמת:

.  צועיבבפתח שוב את התרשים לניהול תהליכים, ולחץ עם כפתור העכבר הימני על הסטטוס  .1

 . עריכהא הקודמת ולחץ על , בחר בכלל השני שיצרנו בדוגמרשימת חוקיםשיח -בתיבת הדו

 

 תנאים מסוימים : הגדרת חוק למשלוח הודעה תחת47תרשים 

 הראשונה, ובחר במנהלת המכירות.בתיבה  שלח דואר-ב העבר לטיפול, החלף את בצעבקטע  .1

 ".הזמנת לקוח בסכום גבוה נמצאת בשלבי ביצוע, רשום את המשפט "נושאבעמודה  .2

בעמודה  ובחר ,הוסף שדה להודעהלחץ על הכפתור באזור ההודעה, רשום "הזמנת לקוח מס.",  .3

הוסף שדה לחץ על הכפתור ", בסכוםהמשך את המשפט "מת הבחירה. מתוך רשי הזמנה

הוסף שוב שדה להודעה, הפעם (. 47תרשים  )ראה מע"מ מחיר כוללובחר בעמודה , להודעה

 .אישור. לחץ בצוע' "ל. סיים עם המילים: "עברה לסטטוס 'מטבעאת העמודה 

ראות כי היא עדיין מוקצית לקבוצה . תוכל ל5000-ה נוספת שסכומה גבוה מעתה, פתח הזמנ

 . מנהלת המכירותההודעה נשלחה לשלך אם היוצא "מכירות". בדוק בתיבת הדואר 
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 : ותהער

 בהתאמה.אנגליתועברית באנגלית בלחיצה על הלשוניות וגם בעברית  גם תוכל להגדיר הודעות , 
 תאם להגדרות של הנמען.השפה שבה תישלח ההודעה תהיה בה

  מסךבנושאים לביצוע בנוסף לשדות ממסך גם שדות  תכוללהוסף שדה להודעה רשימת הבחירה 
  .עבורו מוגדר החוק

  כדי להוסיף להודעה את  הוסף תאור חוק להודעהו הוסף מספר חוק להודעההשתמש בכפתורים
 מספר חוק )המוקצה אוטומטית( ואת תאור החוק שהוגדר.

 סיף את הנספחים של תעודה מסוימת לדואר האלקטרוני שנשלח באמצעות סימון ניתן להו
 .כולל נספחיםהאפשרות 

  כדי להגדיר את התנאי )או התנאים( שיגרמו לשליחת ההודעה )למשל,  בתנאי שהשתמש בחלק
כאשר עמודה מסויימת מקבלת ערך מסויים או טווח ערכים, או תוצאה מחושבת של ביטוי 

 שהגדרת(.

 תנאים חייבים להתקיים באותו הזמן כל ה לקבוע האםמאפשר לך  בתחתית החוק כאשר החלק
( ORתנאים עצמאיים )תנאי ב להשתמש(, או לחלופין AND)תנאי  תשלחעל מנת שההודעה 

 .תשלחכדי שההודעה מספיק שאחד מהם יתקיים ש

 תעודות ששינוי הסטטוס שלהן מתעכב

אה של תעודה, לשנות את הסטטוס שלה, או להודיע לנמען כפי שהוזכר קודם לכן, תוכל לשנות הקצ

לא השתנה סטטוס של תעודה, ואף לפתוח לו לאחר שחלף פרק זמן מוגדר שבו  SMS-או בבדוא"ל 

 משימה.

 דוגמא

. כאשר חוקיםובחר ב צועיבבפתח שוב את התרשים לניהול תהליכים, ולחץ על הסטטוס  .1

 .חדשל נפתחת, לחץ ע רשימת חוקיםשיח -תיבת הדו

 , בחר באפשרות השנייה וציין יומיים בתור משך הזמן המותר.בתחילת החוק כאשרבקטע  .2

 בתיבה השלישית.  ובמנהלת המכירותהראשונה,  בתיבה העבר לטיפול, בחר בבצעבקטע  .3

 כדי לשמור את הכלל וצא מהתרשים.אישור לחץ  .4

תעבור לטיפול של היא  במשך יותר מיומיים, צועיבבמעתה, אם הזמנת לקוח נמצאת בסטטוס 

 המכירות. תמנהל

 לתעודה לפי תאריך חוקהגדרת 

 בתאריך כלשהו שנרשם בתעודה.  אפשר להגדיר חוק שתלוי כפי שהוזכר קודם, 
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 דוגמא

הקובע, שלאחר שחלף יום אחד מהתאריך המתוכנן לסיום ביצוע הזמנת לקוח חוק ניצור 

 וא"ל המתריע על כך. המכירות ד תמנהל ישלח אלי, בבצועהנמצאת עדיין 

. חוקיםובחר ב בבצועפתח שוב את התרשים לניהול תהליכים, ולחץ על הסטטוס  .1

 .חדשל ענפתחת, לחץ  רשימת חוקיםשיח -כאשר תיבת הדו

 , רשום "חוק עיכוב בביצוע".תאור חוקב .2

 

 : הגדרת חוק לפי תאריך שמופיע בתעודה48תרשים 

, ומרשימת הבחירה התאריך שבשדה, לחץ על העמודה ילת החוקבתח כאשרבקטע  .3

. ריך המתוכנן לסיום ביצוע ההזמנה התאזהו  הנפתחת בחר בערך "עד תאריך".

 . "" ו"ימים1בעמודות הבאות השאר את ערך ברירת המחדל "חלף לפני", וציין "

 ר נמען.בתו מנהלת המכירותאת ובתיבת המלל הראשונה,  שלח דוארחר ב , בצעבקטע  .4

 , רשום את המשפט "עיכוב בביצוע הזמנת לקוח".נושאבעמודה  .5

בעמודה  ובחר ,הוסף שדה להודעהלחץ על הכפתור ",  ביצוע ההזמנהבאזור ההודעה, רשום " .6

",   מתעכב. תאריך הסיום המקורי הוא מתוך רשימת הבחירה. המשך את המשפט " הזמנה

(. השלם את 48תרשים  )ראה עד תאריךדה ובחר בעמו, הוסף שדה להודעהלחץ על הכפתור 

 .אישורהמשפט עם נקודה, ולחץ 
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 ביטויים ופונקציותחוקים הכוללים הגדרת 

( מחיר כולל מע"מיופעל כאשר הערך בעמודת מסך מסויימת )חוק שהגדרנו  שלנו בדוגמה הראשונה

מראש ולשלבו עם מוגדר תוכל גם לבחור ביטוי תיבה (. באותה 5000)שהגדרנו קבוע  ממספריחרוג 

  . אייקוןפונקציות ועמודות נוספות, בלחיצה על ה

 

 : הגדרת כלל באמצעות פונקציה49 תרשים

 

 דוגמא

נניח שבחברה שלנו, מדי סוף חודש מעוניינים לעבור על הזמנות שנתקעות בשלבי ביצוע. אנו 

שיישלח מייל למנכ"ל אם סוף החודש חלף והתעודה עדיין נמצאת הקובע, חוק יצור עוניינים למ

"בבצוע". אבל, אנחנו לא רוצים לכלול את כל ההזמנות שהטיפול בהם התחיל לקראת סוף 

 ימים.  5החודש, אז נגדיר שהמייל יישלח רק אם התעודה שוהה בסטטוס הזה מעל 

. חוקיםובחר ב בבצועהליכים, ולחץ על הסטטוס פתח שוב את התרשים לניהול ת .1

 .חדשל ענפתחת, לחץ  רשימת חוקיםשיח -כאשר תיבת הדו

 רשום "ביצוע הזמנה מתעכב". תאור חוקבעמודה  .2

 ימים.  5, בחר באפשרות השניה, והקצה בתחילת החוק כאשרבקטע  .3

 בתור נמען.המנכ"ל בתיבת המלל הראשונה, ואת  שלח דוארבקטע הבא, בחר  .4
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 , רשום את המשפט "עיכוב בביצוע הזמנת לקוח".נושאעמודה ב .5

הוסף שדה לחץ על הכפתור ",  .חל עיכוב בהשלמת ביצוע הזמנה מסבאזור ההודעה, רשום " .6

מתוך רשימת הבחירה. השלם את המשפט עם  הזמנהבכותרת העמודה  ובחר ,להודעה

 .אישורנקודה, ולחץ 

 קטןבתיבה השלישית בחר בערך ו, אריךתהשניה, בחר בשדה  ה, בתיבבתנאי שבקטע  .7

  אייקוןולחץ על ה. מקם את הסמן בתיבה הרביעית שהופיעה כעת, או שווה ל

 המוצג בצידה השמאלי. 

סוף , ובחר בביטוי הוסף ביטוי מוגדר מראשעל הכפתור בתיבת הדו שיח שנפתחה, לחץ  .8

. לחץ יממה אחתפחות  נוכחיהתחילת החודש המייצג את מתאים יופיע ביטוי  .החודש שעבר

כדי לצאת מתיבת הדו שיח. הביטוי שהגדרת מופיע כעת בתיבת המלל הרביעית  אישור

 (.49 תרשים)ראה  בתנאי ששבקטע 

 כדי לשמור את הכלל וצא מהתרשים.אישור לחץ  .9

 איתור וארגון חוקים

)המופיע, לאחר הגדרת הכלל  רשימת חוקיםבחלון  .ם רביםייתכן שלסטטוס מסוים הוגדרו חוקי

)ראה תוכל לעיין בכל החוקים המוגדרים לסטטוס מסוים ( חוקיםהראשון, בכל פעם שתבחר באפשרות 

 (.50תרשים 

 

 : חלון רשימת החוקים 50תרשים 

 אפשרות זו פותחת חלון לחיפוש  .חיפושובחר ב שרויות נוספותפאק מסוים, לחץ על כדי לחפש חו

 כדי להציג דו"ח המפרט את החוקיםלחלופין,  בתוך רשימת החוקים )כגון חיפוש לפי תאור חוק(. 

הדו"ח מציג את מספר החוק ותאור החוק, וכן מידע מזהה אחר  .דו"חשהוגדרו לסטטוס, בחר ב

 חוק. ששימושי באיתור ה

  השתמש בכפתורי החיצים בימין החלון.ברשימה כדי לשנות את סדר החוקים , 
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   כדי למחוק מחיקה , או לחץ פעילאם אינך מעוניין שחוק מסוים יפעל, הסר את הסימון בעמודה

 אותו לגמרי.

 יצירת חוקים חדשים על סמך חוקים קיימים

א להעתיק חוק קיים ולערוך בו שינויים. הי לקישוריםדרך קלה ליצור חוק חדש הן לסטטוסים והן 

 (50תרשים )ראה  רשימת חוקיםשיח -כדי לעשות זאת, יש לבחור את החוק הרצוי בתיבת הדו

העתק של החוק הנבחר, אותו תוכל לערוך בלחיצה על יופיע שיח -. בתיבת הדוהעתקהוללחוץ 

 .עריכההכפתור 

 Tabula Task Scheduler -ה הרצת

-רץ כהלכה. ה Tabula Task Scheduler-לעיל יפעל רק אם התואר שזמן ה-הודעות תלויותהמנגנון 

Tabula Task Scheduler  תעודות שמקיימות את תנאי סורק את כל התעודות הפעילות בחיפוש אחר

. הוא גם שולח דה מתאימהתעו, ומפעיל את תהליך משלוח ההודעות כאשר הוא מוצא הזמן שהוגדרו

 מן )כגון סטטוס, משתמש מטפל( שנכשלו.ז-דו"ח שגיאות יומי על שינויים תלויי

 עם בשעתיים. לפ Scheduler-את התדירות של הסריקה שמבצע ה לקבועמומלץ  הערה:

 עליך לוודא כי:. Priorityאתר מ Scheduler-ניתן להוריד הוראות להתקנת ולהפעלת ה

 במחשב בו הותקן ה-Tabula Task Scheduler,  הוגדר משלוח דואר שלא באמצעותOutlook.   

  התוכניתSend reminders about document status למשימות גדרת ה במסךכפעילה  וגדרתמ-

TTS. 

 של ניהול תהליכים עסקיים דו"ח שגיאות

לא אשר שינוי מסוג זה לחולל שינוי בהגדרת המשתמש המטפל או הסטטוס כעלול זמן -חוק תלוי

 המשלוח ללקוח אינתעודת . לדוגמא, לפי הלוגיקה הקיימת במסךבתעודה הנדונה, אמור לקרות 

 בניסיון לשנות את סטטוס התעודה במסך, . אם היא לא מפורטתלקבל את הסטטוס "סופי"  היכול

הודעות שגיאה , אוטומטיתתרחשים מזמן -יוון שחוקים תלוייהודעת שגיאה; אולם, מכתופיע 

 -ניהול תהליכים מספקת דו"ח בשם  פריוריטיאינן אפשריות. במקום זאת, שחוסמות את הפעולה 

ניהול  תחזוקת <תחזוקה שוטפת <  תחזוקת מערכתמנהל מערכת < )דרך התפריט  לוג שגיאות

 את.שכשלו מהסיבה הזהפעולות ( המתעד את תהליכים

דרת שישלח את דו"ח השגיאות לכתובת דוא"ל מוגTabula Task Scheduler -להגדיר את האפשר 

 בתדירות קבועה, כך שניתן יהיה לבדוק באופן שוטף אירועים כושלים. כדי לעשות זאת:

 Send Reminders – error log by e-mail“עבור למשימה  .TTS-הגדרת משימות לפתח את מסך  .1

(change the address)”. 

http://www.priority-software.com/he/
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, עבור לסוף שורת הפקודה והחלף את הטקסט פקודת הרצה בעמודה .2

“any_email_address@mycompany.com” .בכתובת הרצויה 

 לקישוריםחוקים הגדרת 

לקישורים בין סטטוסים, ולא חוקים תוכל לשפר עוד יותר את תהליך העבודה שלך על ידי הקצאת 

 להגדיר פעולות מסוימות במעברורים מאפשרים לך ל קישחלים עשחוקים רק לסטטוסים עצמם. 

 . מסטטוס אחד לסטטוס שני

קישורים גם מאפשרים לך לקבוע אילו משתמשים או קבוצות משתמשים רשאים להעביר חוקים של 

חוק שחל על המעבר סטטוס, ניתן להתנות לחוקים של תעודה מסטטוס מסוים אחד לאחר. בדומה 

 ודה. בנתונים של התעבין סטטוסים 

 .חוקיםכאשר הוגדרו להם מופיעים בתרשים בצורה מודגשת חיצים המייצגים קישורים  הערה:

 דוגמא

 נחזור לתרשים לניהול תהליכים עבור הזמנות לקוח.

, לחץ מבוטלתוהסטטוס  מאושרתפתח שנית את התרשים. סמן את הקישור בין הסטטוס  .1

 .חוקים, ובחר בבקליק ימני עם העכברעליו 

 השלישית, בחר בכל שם משתמש )מלבד השם שלך(.ה . בתיבאפשר מעבר, בחר בעבצבקטע  .2

החדש קובע כי לאחר שהזמנת לקוח אושרה, רק המשתמש שצוין יכול  חוק. האישורלחץ על  .3

 לבטלה.

 שמור וצא מן התרשים. .4

 . מבוטלת. נסה לשנות את הסטטוס למאושרתסטטוס בהזמנת לקוח שלוף  .5

 פעילמעוניין לבטל כלל מסוים )לסטטוס או לקישור( תוכל להסיר את הסימון מהתיבה  אם אתה

 .רשימת חוקיםשיח -תיבת הדוב

רשימת חוקים השתמש בכדי לעיין בכל החוקים שנוצרו עבור סטטוס או מעבר מסוים,  הערה:
-בתיבת הדו דו"ח ואז אפשרויות נוספותלחץ , או תחזוקת ניהול תהליכיםבתפריט  בניהול תהליך

 .רשימת חוקיםשיח 

 שינוי סטטוסים

כדי לשנות סטטוס קיים, לחץ על הסטטוס עם כפתור העכבר הימני ובחר בפקודה המבוקשת 

 מהתפריט הנפתח:
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 .תפריט האפשרויותשב עריכהניתן לגשת לאותן פקודות מהתפריט  הערה:

 טוסלהגדרת חוק לסטשיח -: פתיחת תיבת הדוחוקים 

 ברשימת נושאים תעודה בסטטוס זה תיכלל החלות על הסטטוס, כגון אם הגדרות : מאפיינים

 שינויים. בה לביצוע או אם אפשר לבצע 

 כפי שהא מופיע בתרשים ניהול התהליך צבע רקע עבור הסטטוסבחירת : קבע צבע. 

 שם חדש לסטטוס.בחירת : שנה שם 

 בתרשים ניהול  רישום טולטיפ המופיע בריחוף מעל שם הסטטוס עם העכבר: עדכן הערה

  .התהליך

 ללא פעילהופך הסטטוס והקישורים שהוגדרו לו. את הסטטוס מהתרשים  מוחק: מחק ,

 .ת בחירהוכלומר, הוא לא יופיע ברשימ

כל סטטוס שתמחק נשמר בזכרון יחד עם כל הסטטוסים האחרים שהוגדרו במערכת ושאינם  הערה:
 . בעת הוספת סטטוס חדשמשמשים בתרשים הנוכחי. תוכל לגשת לסטטוסים אלו 

סטטוסים. כדי שהתרשים שלך יהיה ברור ומובן, שים מספר רב של  להגדירלכל תעודה נתונה ניתן 

לב לקידוד הצבעים של הסטטוסים ולארגונם במרחב. לדוגמא, יתכן ותרצה למקם את כל 

 דום.הסטטוסים הקשורים לסגירה, ביטול או הקפאת התעודה בתחתית המסך, ולצבוע אותם בא

על מהעכבר  הזזתתופיע בש סטטוס,הבנוסף, יתכן ותמצא תועלת ברישום הערה קצרה אודות 

 הסטטוס בתרשים. 

 הוספת סטטוסים חדשים

 כדי להוסיף סטטוס חדש לתרשים לניהול תהליכים, בצע את הצעדים הבאים:

 בצע אחת מן הפעולות הבאות: .1

 הוסף סטטוס במגש הכלים, לחץ על . 

 הוסף סטטוסבמקום ריק כלשהו בתרשים ובחר ב לחץ קליק ימני . 

  הוסף סטטוסבחר בו עריכהמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

 .חדשיופיע. לחץ על הכפתור  בחר סטטוסהחלון  .2

 החדש, וסמן את שם הסטטוסם את מופיעה. רשו מאפייני סטטוס 'חדש'שיח הקרויה -תיבת דו .3

 תכונות הסטטוס הרצויות.

 ינויים שנעשו בתרשימי ניהול תהליכיםצפייה ברשימת ש

כדי  תחזוקת ניהול תהליכיםשבתפריט  לוג שינויים -ניהול תהליכים השתמש במסך או בדו"ח 

ניהול תהליכים )כגון סטטוס חדש, מחיקת מעבר, הוספת  מילצפות בכל השינויים שנעשו בתרשי

 חוק, שינוי שם סטטוס או שינוי מאפיינים(.
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 תהליכים  העתקת תרשים לניהול

 פריוריטיניתן להעתיק תרשים קיים לניהול תהליכים בין חברות שונות, ואף בין התקנות שונות של 

 באופן הבא:

 פתח תרשים קיים לניהול תהליכים. .1

 . העתק תרשים, בחר באפשרות שבתפריט האפשרויות עריכהבתפריט  .2

 . בק תרשיםהדבחר באפשרות  עריכההיעד,  ובתפריט בחברת תרשים אותו פתח את  .3

ולשמרו כגיבוי.  להעתקה לתרשים  NotePadניתן להדביק את התרשים שהועתק לקובץ  הערה:

 .הדבק תרשיםהיעד, יש להעתיק את הטקסט שנשמר, ולהדביקו לתרשים באמצעות האפשרות 

 

 דו"חות

  .או  ם אייקוניבתפריט, מזוהים הדו"חות ע"י ה

 תצורת דו"חות

 .BIת: רגילים, טבלאות, גרפים, מסמכים ודו"חות ותרשימי ישנם כמה סוגים של דו"חו

 (.51תרשים הנפתחים בדפדפן שלך )ראה  HTMLכל הדו"חות מופקים כדפי 

 

 רגיל HTML: דוגמא לדו"ח 51תרשים 

עיקריים. ראשית, הן מתמצתות את המידע. כך טבלאות נבדלות מדו"חות רגילים בשני תחומים 

שבעוד הדו"חות מספקים כמות גדולה של מידע מפורט על גבי מספר עמודים, הטבלאות מספקות 

תמונת מצב רחבה ותמציתית. שנית, הטבלאות יכולות לספק מידע, כגון: סכומים כוללים עבור כל 

 שורה ועמודה.

גרפים: עמודות, קווים, שטח ועץ. המפתח לגרף  ללנוחיותך, קיימים במערכת סוגים שונים ש

עמודות, קווים או שטח מופיע מתחת לקנה המידה של הגרף. במפתח המופיע מתחת לגרף, עמודות 

 ע"י מלבן מוצלל; שטח מסומן ע"י משולש מוצלל; וגרף קווים ע"י קו. מסומנות
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אה עד לאחרון הבנים. היחס מבטא את היחס בין אבות לבנים, בין בנים לבניהם, וכן הל ץע ףגר

ם. מופיע מימין לקו המקשר בין האב לבנו. עץ שהינו רחב יותר מרוחב הצג, יפרש על גבי מספר עמודי

  מס' העמוד בו ממשיך כל חלק של הגרף מופיע בגבולות קופסת מסך האב בצד הימני.

 .(landscape) כל הגרפים מודפסים בצורה אופקית

דו"חות הנשלחים ללקוחות, ספקים או נמענים חיצוניים אחרים )כגון, מסמכים הם סוג מיוחד של 

חשבוניות לקוח(. המערכת מספקת תצורה סטנדרטית לכל המסמכים, שניתן לשנותם באמצעות כלי 

 .108", בעמ' התאמה בסיסית של המערכת, המתואר בפירוט בפרק "עיצוב מסמכים

 .97, ראה עמ' BIרשימי לגבי דו"חות ות

 הפקת דו"ח חדש 

לאחר שבחרת את הדו"ח המבוקש מהתפריט, נפתח חלון שבו עליך לבחור בין דו"ח שמור לדו"ח 

 חדש.

מסומנת )זוהי ברירת המחדל(. לאחר מכן בחר בתצורת  חדשכדי להפיק דו"ח חדש, ודא כי התיבה 

 .אישוראו לחץ על   Enterקש הדו"ח. כדי לאשר את בחירתך, ה

חלון להכנסת נתוני הקלט. לאחר שסיימת לרשום את כל המידע הנחוץ בחלון זה וכל הצעדים נפתח 

להסבר מלא על  101לדוגמא פשוטה של קלט פרמטרים; ראה עמ'  75בוצעו, הדו"ח יופק )ראה עמ' 

 ושא(.הנ

 : בכל רגע נתון במהלך ביצוע הדו"ח והכנסת הקלט תוכל לבטל את הפקת הדו"ח.הערה

 דו"חות שמורים

 בסיסמר ב( נשגליון נתוניםאו  Word-המופק במערכת )פרט לנתונים הנשלחים ישירות לכל דו"ח 

כנספח ו/או לשלוח )להדפיס  ,ימחק על ידי המשתמש או מנהל המערכת. כדי לעייןיהנתונים עד ש

חלון בשמור בחר בדו"ח הרצוי מן התפריט וסמן את האפשרות  ,דו"ח שמור( Word-בדוא"ל או ל

 שנפתח לפניך.

בהתאם להגדרת מערכת, תוכל לראות רק דו"חות שמורים שאתה הפקת , דו"חות שהפיקו כל 

המשתמשים השייכים לקבוצת המשתמשים שלך או דו"חות שהופקו על ידי כל המשתמשים 

ת. אם ההגדרה אינה מתאימה לצרכיך, בקש ממנהל המערכת שישנה את ערך קבוע המערכת במערכ

SAVEDREPORTS .בהתאם 

התאריך בו הופק  ( המפרטת את52תרשים )ראה קיימים דו"חות שמורים, תופיע לפניך רשימה אם 

 ליפה שלו.הדו"ח, שם המשתמש שהפיק אותו ותנאי הש
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הצגה (,הצגהלאחר מכן בחר האם הדו"ח יוצג על המסך ) בחר את הדו"ח הרצוי לך מן הרשימה. 

תוכל גם  (.שלח...או יהפוך לנספח בהודעת דואר אלקטרוני ) (Wordהצג כקובץ ) Wordכקובץ 

 דרך חלון זה. ותלמחוק דו"ח

 

 : דו"חות שמורים52תרשים 

 דו"ח על המסךהצגת ה

של הדו"ח המוכן. תוכל כעת  HTMLאם הפקת דו"ח חדש או בחרת להציג דו"ח שמור, ייפתח דף 

 להשתמש בכל כלי הדפדפן הרגילים.

 בנוסף, תוכל:

  בראש הדו"ח;   אייקוןלקבע את הכותרות בראש העמוד בעת גלילת נתוני הדו"ח )לחץ על

 לחץ שוב כדי לבטל אפשרות זו(.

 ני הדו"ח לליצא את נתו-Excel ( אייקון)לחץ על ה . 

 .SPREADSHEET, ללא קשר לערך קבוע המערכת Excel-נתוני הדו"ח ייוצאו ל: הערה

 ליצא את את נתוני הדו"ח ל- Word(. אייקון)לחץ על ה 

 ליצא את את נתוני הדו"ח ל-Outlook (. אייקון)לחץ על ה 

 לחץ  פריוריטיר באמצעות תא הדואר של לשלוח את נתוני הדו"ח כקובץ מצורף להודעת דוא(

 (.  אייקוןעל ה

 להפוך את כיוון תצוגת עמודות הדו"ח קודם ליצואו ל-Excel (. אייקון)לחץ על ה 

 בראש   אייקון)עבור דו"ח טבלאי( לעיין בנתונים המוצגים בדו"ח כגרף עמודות )לחץ על ה

 (.לחזור לדו"חכדי  Backעל הדו"ח; לחץ 

 מים [( על מנת להציג סכומי ביניים וסיכו+ / -] אייקוניםת בדו"ח )בלחיצה על להסתיר רשומו

 כלליים, ולחזור לתצוגה מלאה.
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  לגשת למסכי המערכת מתוך הדו"ח על ידי לחיצה על הפריטים השונים )למשל, לחיצה על

 (.כרטיס פריטהמק"ט תפתח את מסך 

 .CHARTTYPEה את קבוע המערכת כדי לראות גרפים, על מנהל המערכת להגדיר נכונ הערה:

 שליחת דו"ח חדש לגליון נתונים

 :Excel-כדי לשלוח דו"ח ל

 .1 הוא SPREADSHEETוודא שערך קבוע המערכת  .1

 (.52תרשים )ראה  שלח לגליון נתוניםהפק דו"ח חדש ובחר ב .2

 .ללא תבניתליון נתונים רגיל, בחר כדי ליצור ג .שיח-בחר את תבנית הגליון הרצויה בתיבת הדו .3

, אותו תוכל Excel-בנפתח גליון נתונים חדש . אישורמלא את עמודות הקלט המוצגות ולחץ על  .4

 לערוך ולהדפיס.

 

 כדי לשלוח דו"ח לתוכנות גליון נתונים אחרות:

 .0הוא  SPREADSHEETוודא שערך קבוע המערכת  .1

 (.52תרשים )ראה  ון נתוניםשלח לגליהפק דו"ח חדש ובחר ב .2

 .ללא תבניתיח. כדי ליצור גליון נתונים רגיל, בחר ש-בחר את תבנית הגליון הרצויה בתיבת הדו .3

הדפדפן מוריד את הקובץ ומציג אותו בתחתית  .אישורמלא את עמודות הקלט המוצגות ולחץ על  .4

 חלון הדפדפן.

לערוך אותו,  קובץ כדי לפתוח אותו בתוכנת גליון הנתונים המוגדרת כברירת מחדל,לחץ על ה .5

 .ולהדפיסו

 הערות:

 .)ניתן לשלוח לגליון נתונים רק דו"ח חדש )לא שמור 

  תבניות גליון נתונים עם סיומת.xlt  תופענה ברשימת התבניות, אך אינן זמינות כאשר קבוע
 .0-המערכת מוגדר ל

 

  משלוחהדפסה/ השימוש באפשרויות

 :(53 תרשים)ראה  בעבודה עם דו"חות ור מבין כמה אפשרויות הדפסה/משלוחתוכל לבח

 פקס( את כל הדו"ח או עמודים נבחרים ממנו.שלוח בתוכל להדפיס )או ל 

 .תוכל לשלוח את הדו"ח כנספח בהודעת דוא"ל 

  ו"ח באת הד ולשמורתוכל לפתוח-Word. 
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  טקסטתוכל להדפיס את הדו"ח לקובץ. 

 (,  תוכל לצרף נספחים המצורפים דוארלמסמך אותו אתה מעוניין להדפיס או לשלוח )למשל, כ

 אליו במסך המתאים.

במסך הנספחים  לא לשלוח על מנת שנספח מסויים לא יצורף, סמן את העמודה הערה: 

 המקורי.

  הדפסה מהירהתוכל לבחור באפשרות  (Quick Printלמדפסת ) ולקבוע את מספר העותקים ,

 שיודפסו.

 ההדפסה תתבצע למדפסת ברירת המחדל. הערה:

  תוכל לשמור את הדו"ח כמסמךPDF  ולהציגו באמצעותAdobe Reader. 

 דו"ח כמסמך תוכל לשמור את הPDF.ולשלחו בפקס או כנספח בדואר , 

ותקנים במחשבך החומרה והתוכנה הדרושים אפשרויות המשלוח השונות זמינות רק אם מ :ההער
 .ו/או פקס למשלוח דואר אלקטרוני

 

 הדפסה/משלוח: חלון 53 תרשים

 מרבית האפשרויות הללו זמינות בהפקה של דו"ח שמור. שים לב ליוצא מן הכלל הבא:

 קובץ טקסט. דו"חות מסוג זה אינם תוכל להדפיס דו"ח חדש לתיקיה חיצונית, אבל רק כ

 .פריוריטינרשמים ב

אפשרויות נוספות זמינות ביצירת תעודה חדשה )כלומר, סוג של דו"ח שבדרך כלל מודפס ונשלח 

 ללקוחות או ספקים(.

 :הדפסת התעודה מבלי להציגה.  הדפסה 
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 :הצגת התעודה על המסך. הצגה 

 :בתא הדואר הפנימי(, אליה מצורפת  פתיחת הודעת דואר חדשה )בתוכנת הדואר או דואר

 התעודה כנספח.

 :שליחת דואר לאיש הקשר המתאים עם התעודה המצורפת כנספח )מבלי  דואר אוטומטי

 לפתוח את תוכנת הדואר או את תא הדואר הפנימי( .

 :התעודה נשלחת כפקס לאיש הקשר המתאים )מבלי לפתוח את תוכנת הדואר  פקס אוטומטי

 נימי(.או את תא הדואר הפ

 שליחה כנספח בהודעת דואר אלקטרוני

 תוכל לשלוח דו"ח שמור גם כנספח להודעת דואר אלקטרוני.

 . שלח...בחר בדו"ח בחלון הנפתח ולחץ על הכפתור 

תיווצר הודעת דואר אלקטרוני חדשה ששורת הנושא שלה היא כותרת הדו"ח וקובץ הדו"ח הוא 

טומאטית. כל שעליך לעשות הוא לציין את הנמען נפתח או שלח דוארנספח שלה. למעשה, המסך 

 (.152ולשלוח את ההודעה )להוראות מפורטות על מנגנון הדוא"ל של המערכת, ראה עמ' 

 )דו"חות ניתוח( BIדו"חות ותרשימי 

פשרים לך לנתח שונים מכל הדו"חות המוזכרים לעיל, בכך שהם מא BI (Business Intelligence)דו"חות 

נתונים דרך פרספקטיבות מרובות. אתה קובע את חיתוך הנתונים המדויק דרך בחירה משוכללת 

 בקטגוריות עד לקבלת הנתונים הדרושים לך בלבד. לדוגמא, תוכל לעיין בדו"ח מכירות של מוצר מסוים,

הנתונים  ביחס לסוג המכירה, הממויין לפי הארץ בה מתבצעת המכירה. לאחר שהגעת לתצוגת

כקובץ מצורף להודעת דואר  לשלוח אותו, Outlook או Word, Excel-המבוקשת, תוכל ליצא את הדו"ח ל

אשף דו"חות מידע מפורט ניתן למצוא ב .HTMLאו לשמור אותו כדף , פריוריטיבאמצעות תא הדואר של 

 .מנהלים

 :BIמספר דרכים לגשת לדו"חות  ישנן

  ניתוח הזמנות לקוחחר בתפריט לניתוח הרצוי )למשל, וב דו"חות מנהליםהיכנס למודול ,

 (.ניתוח קריאות שרות

  ,ניתוח < הזמנות רכש היכנס לתפריט הניתוח הרצוי מתוך המודול שלו במערכת )למשל

 (.הזמנות רכש

  שנם מראה כי י( מק"ט, הזמנה, לקוח)למשל,   אייקוןהכל עמודה שלאחר כותרתה מופיע

רלוונטיים, אותם תוכל להפיק כדי להציג  BIתופיע רשימת דו"חות רלוונטיים.  BIדו"חות 

 נתונים הנוגעים לערך שבעמודה.

  המציגה גם חות ניתוחדו'ובחר בשורה  בלחיצה על תפריט האפשרויות, הפעלותהיכנס לתפריט ,

 הנוגעים לעמודה המובלטת(. BIכן את אותה רשימה )דהיינו, דו"חות 
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הכנה כוללת , עליך להריץ תחילה תוכנית הכנה )כגון, BIכדי לעיין בנתונים מעודכנים בדו"ח הערה: 
( האוספת את הנתונים ומכינה אותם להצגה. תוכנית זו בדרך כלל מופעלת אוטומטית (BIלניתוח )

 .Tabula Task Scheduler-בכל לילה על ידי ה

 BIהגדרת תקופות לדו"חות 

ציין , תוכל לקבוע את התקופה והחברה להצגת הנתונים. תוכל לBI-דו"חות הלאחר שהרצת אחד מ

(, או טווח תאריכי התחלה וסיום של תקופה 2015תקופה כללית )לדוגמה, הרבעון הראשון של 

 )לדוגמה, מתחילת הרבעון הנוכחי עד סוף החודש הנוכחי(.

 מהפעולות הבאות: אחתכדי להגדיר את התקופות והחברות עבורן  יוצגו הנתונים, בצע 

 ( 2010)למשל,  שנה. בעמודות המתאימות, בחר  אייקוןלהגדרת תקופה כללית, לחץ על ה

 )למשל, נובמבר( עבורן יוצגו הנתונים. תקופה בשנהו

 כעת, תוכל לבחור מרשימה תאריכי התחלה .  אייקוןלהגדרת טווח תאריכים, לחץ על ה

ודם, סוף הרבעון הנוכחי(, או לפתוח בלחיצה וסיום יחסיים )לדוגמא, תחילת החודש הק

 . עד תאריךו/או  מתאריךוממנו לבחור במפורש תאריכון 

לדו"ח. לדוגמא, כדי להפיק דו"ח לשנה שלמה ולהציג את הנתונים לכל  רמת פירוט תוכל גם לבחור

 בפירוט רבעוני. רבעון בנפרד, יש לבחור

 הערות:
בורן יוצגו הנתונים בעת הגדרת לבחור את החברות עבעבודה בסביבה רב חברתית, תוכל גם  -

 תקופות הדו"ח.
אחר קביעת סרגל התקופות ו/או החברות, תוכל לשמרו לפי הצורך )בלחיצה על אחד הכפתורים ל -

 (.שמירה בסרגלהממוספרים באזור 

 ם הנוכחיים שנבחרו ישמשו כברירת מחדל בהפקה הבאה של הדו"ח. כדי לשנותם, לחץ עלהערכי -
המתאים והגדר אותם שוב ידנית או השתמש בהגדרה שמורה בלחיצה על המספר המתאים  אייקוןה

 . הבא מסרגלבאזור 

 BIעבודה עם דו"חות 

-(. פורמט חד   הגדרות תצוגה אייקוןהתחל בבחירת פורמט המימדים המתאים )בלחיצה על ה

מימדי מציג כל רמה של נתונים בנפרד. כלומר, בחירה במימד לפיו יוצג ניתוח הנתונים במסך מסוים, 

יציג את החתך הנבחר בלבד. תוכל לרדת לרמות פירוט נוספות של נתונים אלה, עד לחתך המשנה 

 לחזרה לרמת הפירוט הקודמת, יש לחזור למסך הקודם )לדוגמא, בלחיצה על החץ לחזרה(.   הרצוי.

מימדי מאפשר לך לרדת לרמות פירוט ולעיין בחתכים השונים באותו המסך, -לעומת זאת, פורמט רב

כאשר הם מאורגנים כעץ היררכי. בירידה לרמות התחתונות של הנתונים, כל חתך מוצג לפי מימד 

ענף המתאים בעץ מורחב בהתאם )וניתן לצמצמו לאחר מכן(. כך תוכל לעיין בערכים של כלל נבחר. ה

 אוכלוסיית הנתונים או להתמקד בחתכים מסוימים תוך שמירה על ההקשר הכולל.

javascript:activate(window.document.priform,'PERCENT:CUBECOND','EISORDERSREP',false,false,'_help')
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. כל האוכלוסיהלאחר בחירת פורמט המימדים הרצוי, התחל באיסוף הנתונים על ידי לחיצה על 

 , בחלון שנפתח, תוכל לבחור לפרט את הנתונים לפי מספר לקוח, מספר(BIניתוח הזמנות )לדוגמא, ב

לפי ימדי, באותו חלון תוכל גם לסנן או להשמיט נתונים מ-בעבודה בפורמט חד מוצר או סניף. 

 שתגדיר.  תבנית

, בחר באפשרות Tלדוגמה, כדי להשמיט מהדו"ח את כל הלקוחות עם מספר לקוח המתחיל באות 

 (. 54תרשים )ראה   T* י תבניתלפ"סנן למעט", 

ם אינטראקטיביים כדי לסנן את הדו"ח עד לקבלת התוצאה אייקוניתוכל להשתמש במגוון כלים ו

. MS-Excelלתוכנות חיצוניות כמו  BIהרצוייה )לדוגמה, סוג הנתונים להצגה( או כדי לייצא נתוני 

  .אשף דו"חות מנהליםלמצוא ב מידע מפורט ניתן

 

 BIאפשרויות להצגת נתונים בדו"חות : 54תרשים 

Dashboards 

 ,שעוניםו טבלאותוון חתכים, כולל דו"חות, גרפים, מציגים מידע רלוונטי במג Dashboards-ה

  רלוונטיים. BIו"חות דגישה לגם ומאפשרים 

 -ית הכנה למציגים נתונים מעודכנים, עליך להריץ תחילה תוכנ Dashboards -כדי לוודא שההערה: 
OLAP  ,כגון(( הכנה כוללת לניתוחBI) האוספת את הנתונים ומכינה אותם להצגה. תוכנית זו בדרך )

 .Tabula Task Scheduler-כלל מופעלת אוטומטית בכל לילה על ידי ה

ירוק, המייצגים תחומי ערכים של מדדי הוב או אדום, צנעשה שימוש בצבעי לבן,  ,השעוניםבתצוגת 

 .הגדרת מדדיםבקרה הניתנים להגדרה במסך 
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ם מורכב ממספר חלוניות, אותן ניתן לסדר לפי בחירה בעזרת כלי עיצוב מובנה. ניתן ג dashboardכל 

)בדרך כלל פריוריטי אלה הוגדרו ב בתנאי שאתרים חיצונייםלהציג בחלוניות אלה אתרי אינטרנט 

  ל ידי מנהל המערכת(.ע

 :Dashboards-הכדי לעצב את 

  Dashboardעיצובהמופיע בפינת כל אחת מהחלוניות. לפניך ייפתח חלון   אייקוןלחץ על ה.  1

-המציג, זה לצד זה, רשימת חלונות מוסתרים וטבלה המייצגת את סידורן של החלוניות ב

dashboard. 

פתח את רשימת אתרי אינטרנט נבחרים,  ספות המציגותחלוניות נו dashboard-.  כדי לכלול ב2

. כותרת האתר תתווסף הוסףלחץ על הכפתור ובחר אתר  (,55תרשים ) אתרים נוספיםהבחירה 

)ראה להלן הוראות כיצד לערוך את רשימת האתרים  לטבלת החלוניות בחלק העליון של החלון. 

 ות ברשימה זו(.המופיע

 .נוספים חלונות רשימת הבחירהמ בחר חלון רצויחלונות נוספים,  אישי Dashboard-.  כדי לכלול ב3

 ותווסף לחלקשבחרת י החלוןהרשימה מציגה את החלונות להם יש לך הרשאה מתאימה. 

 .dashboard -השל  תחתוןה

 החלונות המוסתרים בצד ימין. , גרור אותו לרשימתdashboard-מהכלשהו  חלוןלהסיר  .  כדי4

 .GO, לחץ dashboard-כדי להחיל את השינויים ב.  5

 

 : שילוב אתרים חיצוניים55תרשים 

 :Dashboards-כתובות אתרי אינטרנט להצגה בכדי להגדיר 
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 .ול משרדניה שבמודול Priority on Outlook מתוך התפריט Webהגדרת אתרי היכנס למסך .  1

, רשום את כתובת האינטרנט כתובתרשום שם לאתר )כפי שיופיע ברשימת בחירה(, ובעמודה .  2

 .(56תרשים  )ראה המדויקת

 

 : הגדרת כתובות אתרי אינטרנט56תרשים 

 :Dashboards-הטיפים הבאים שימושיים לעבודה ב 

 בפינה השמאלית העליונה של החלון.  אייקוןכדי להגדיל את אחד החלונות, לחץ על ה 

 אייקוןכדי לקבוע את טווח התאריכים עבורם יורצו דו"חות, לחץ על ה . 

 אייקוןכדי לשנות את סוג הגרף המוצג, לחץ על ה   . 

  יר לקבוע המערכתכדי שניתן יהיה לשנות את סוג הגרף, על מנהל המערכת להגדהערה: 
CHARTTYPE 5ערך את ה. 

 .כדי לעבור בין החלק העליון והתחתון של המסך, השתמש בסרגל הניווט האנכי בצד ימין 

 

 קליטת פרמטרים

רוב התוכניות והדו"חות מצריכים הכנסת קלט מהמשתמש. בין השאר, הקלט קובע את הרשומות 

 ח.שיושפעו ע"י התוכנית או את הרשומות שיוצגו בדו"

, המורכב (57תרשים קליטת הנתונים מהמשתמש מתבצעת דרך חלון קליטת פרמטרים נפתח )ראה 

מעמודה אחת או יותר, שלחלקן יש גם חלון קלט ימני וגם חלון קלט שמאלי. החלון הימני מיועד 

 ורים )אם רלוונטי(.להכנסת ערכים; החלון השמאלי מיועד לבחירה באופרט

עד  Enterכדי לנוע בין עמודות הקלט. אל תלחץ על  או בחיצים  Tabהשתמש בעכבר, בכפתור 

 שתסיים לרשום את כל נתוני הקלט.

כאשר חלון קלט נפתח, יוצגו בו הפרמטרים בהם נעשה שימוש בפעם האחרונה שהתוכנית הורצה. 

 , והכנס פרמטרים חדשים.נקהעל הכפתור אם אינך מעוניין להשתמש בפרמטרים אלה, לחץ 
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יש לציין פרמטרים לפחות בעמודה אחת בכל חלון קלט. זו הסיבה ששדה הקלט הראשון בכל מסך 

(, למרות העובדה ששדה קלט ריק 57תרשים שכזה מציג כברירת מחדל את תו ההכללה "*" )ראה 

 פן )כלומר, מכליל את כל הרשומות(.מתפקד באותו האו

 

 : חלון קלט סטנדרטי עם תו הכללה57תרשים 

(, שבו הקלט הוא עד תאריך, מתאריךהיוצא מכלל זה הוא שדה קלט הדורש ערך בודד )לדוגמא, 

 (.58תרשים חובה ולא ניתן להשאיר את השדה ריק )ראה 

 

 : חלון קלט של ערך בודד58תרשים 

על ידי מיקום אתה זקוק להנחיות ביחס לסוג המידע שיש להקליד בכל עמודה, תוכל לקבל עזרה אם 

 :מהפעולות הבאות אחתהסמן בשדה הקלט המדובר וביצוע 

  בתחתית החלון. עזרהבחר בלחצן 

  הקש אוF1. 

 עמודות במסך הקלט דומות לעמודות מסך מכמה בחינות:שים לב שה

  '(. ניתן 36או  33לצד חלק מן העמודות מופיע חץ הפותח רשימת בחירה או חיפוש )ראה עמ

 לבחור בערכי הקלט מתוך רשימה זו.
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 (.142הפותח רשימת אופרטורים )ראה עמ'  בחלון הקלט השמאלי ישנו חץ 

  (, ממנו ניתן לבחור תאריך.40)ראה מ'  בעמודות התאריך ניתן להפעיל תאריכון 

 אייקוןלצד עמודות שמתוכן ניתן להפעיל מסך יעד )על מנת לבחור רשומות( מוצג ה  . 

פותחת רשימה של  או על מקש הרווח( F6ן )או לחיצה על התאריכו אייקוןעל  לחיצההערה: 
תאריכים יחסיים )כגון, אתמול, תחילת החודש הבא(. לחץ עם כפתור העכבר הימני על התאריכון או 

 כדי לפתוח את התאריכון הסטנדרטי. Shift+F6הקש 

לפעמים  .אישורו בחירה בא Enterכאשר תסיים להזין פרמטרים, אשר את בחירתך ע"י הקשת 

ייפתח חלון נוסף של קליטת פרמטרים. במקרים אלה הזן שוב את התנאים הדרושים ואשר את 

 בחירתך. 

בפעם הבאה בה תריץ את התוכנית או הדו"ח, המסך יציג את הנתונים שנרשמו בהרצה  הערה:
 הקודמת.

שים לב שאם עדיין לא נרשמו . שערי מטבע לתאריךכדי להדגים את תהליך העבודה, נשתמש בדו"ח 

שערי מטבע, הדו"ח יהיה ריק מנתונים. מכיוון שהמטרה היא רק להתאמן בהזנת פרמטרים, אין לכך 

( או לבטל Backspaceחשיבות רבה. עם זאת, מומלץ למחוק את הערכים שהכנסת )השתמש במקש 

 ש.( לאחר כל נסיון, לפני התחלה מחדמחקאת הפרמטרים )ע"י שימוש בכפתור 

, לא נגרם כל נזק. יהיה עליך פשוט לחכות עד לסיום Enterאו  אישוראם לחצת בטעות על  הערה:
 נסיון הפקת הדו"ח על ידי המערכת וקבלת ההודעה שהדו"ח אינו מכיל כל ערכים.

בחלון קליטת הפרמטרים שייפתח תתבקש לרשום את . שערי מטבע לתאריךהרץ את הדו"ח 

ונך לכלול בדו"ח, ואת טווח התאריכים. אנו נתמקד בעמודת הקלט המטבע, או המטבעות, שברצ

 .מטבע

 ציון ערך מדויק 

הדרך הפשוטה ביותר להזנת פרמטרים היא לציין ערך קונקרטי כלשהו. אם ברצונך להפיק את 

הדו"ח עבור שערי הדולר, למשל, הקלד את הערך $, ותקבל דו"ח של שערי הדולר כפי שהוגדרו 

, היורוכדי להפיק את הדו"ח עבור שערי  .(59תרשים )ראה  תקופה המוגדרתבמערכת במהלך ה

 .EURהקלד 
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 : קלט של מטבע בודד בדו"ח "שערי מטבע לתאריך".59תרשים 

ר מטבע אחד. שיטה חסרונה של שיטה זאת הוא שהיא מאפשרת לך להפיק את הדו"ח רק עבו

 מועילה יותר היא זאת של הגדרת תבנית בעזרת תווי הכללה או אופרטורים.

)המופיעות  עד תאריךו מתאריךבעמודות מסוימות ניתן להזין רק ערך אחד מדויק. העמודות  הערה:
 הן דוגמאות למקרים כאלה. עליך לציין תאריך אחד בכל עמודה. בתרשים(

 הגדרת תבנית שליפה לקלט

אחת מהדרכים להזין מספר ערכים בבת אחת היא הגדרת תנאי שליפה. באפשרותך ליצור תבנית 

שליפה בעזרת כל תווי ההכללה, האופרטורים והאמצעים האחרים אשר שימשו אותך בעת שליפת 

 רשומות במסך.

 דוגמאות

ופן כדי להזין את כל המטבעות, הקלד * )במקרים רבים זוהי ברירת המחדל המופיעה בא א.

 אוטומטי(.

 .*F, הקלד "F"כדי להזין את כל המטבעות שהקוד שלהם מתחיל באות  ב.

 .P*C", הקלד: P" ומסתיים באות "Cג.  כדי להזין את כל המטבעות שהקוד שלהם מתחיל באות "

באפשרותך להשתמש גם באופרטורים כדי להזין פרמטרים, אם כי שיטה זאת שימושית יותר 

או מספר. משמאל לחלון של כל אחת מן העמודות ישנו חלון קטן המציג את  בעמודה המציגה תאריך
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כדי  .( - ,<> ,=< ,< ,=> ,>)כמו  לאופרטור שונה  אך ניתן לשנותההאופרטור. ברירת המחדל היא =, 

  לעשות כן הקלד את הסימן הרצוי, או השתמש בלחצן ובחר סימן מתוך רשימת הבחירה.

הקליד ערך אחד לא ניתן להשתמש בחלון האופרטור )למשל, בעמודות בעמודות בהן ניתן ל הערה:
 בדו"ח זה(. עד תאריך ו מתאריך

בנוסף, תוכל לבחור לעמודת קלט מסויימת מספר ערכים בבת אחת כערכים בדידים )בשילוב 

 (:-(, או טווח ערכים )באמצעות האופרטור Iהאופרטור 

 :ך לחץ על החץ בחלון האופרטורים, ובחר בער אוI.  תופיע עמודת קלט נוספת. בחר ערך רצוי

על אחד  יופיעו נתונים העוניםמרשימת הבחירה בכל אחת מעמודות הקלט. בהרצת הדו"ח, 

 משני הפרמטרים.

  :תופיע עמודת קלט נוספת. הגדר ערך  .-לחץ על החץ בחלון האופרטורים, ובחר בערך בין

, וערך סופי )"עד"(  בעמודת הקלט ימניתה"( לטווח ערכים רצוי בעמודת הקלט -התחלתי )"מ

בטווח הערכים  יופיעו כל הנתונים הנמצאים . בהרצת הדו"ח,(60תרשים )ראה  השמאלית

 שהוגדר באמצעות שני הפרמטרים.

 

 : האופרטור "בין"60תרשים 

רשומות העונות לפרמטר מוגדר אחד, למעט אלו העונות לפרמטר המוגדר תוכל גם לשלוף את כל ה

, תופיע עמודת קלט נוספת )ראה ולאבבחירת האופרטור   (.!) ולאהשני , באמצעות האופרטור 

ואילו את הערכים (, 3*(. בעמודת הקלט הימנית, הגדר את הערכים שיש לכלול )לדוגמא, 61תרשים 

(. במקרה זה, הדו"ח יציג את כל הרשומות עם *31שיש להתעלם מהם, בעמודה השמאלית )לדוגמא, 

 .31-, למעט אלו עם מספרים המתחילים ב3-מספר המתחיל ב
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 : האופרטור "ולא"61תרשים 

 )הזנת קבוצת ערכים( מסך יעדהפעלת 

הדו"ח עבור מטבע מסוים, אולם אינך זוכר את הקוד שלו, או אם אתה  שברצונך להפיק את נניח

 יורו, לירה שטרלינגמעוניין שקלט יורכב מקבוצת מטבעות שלא נוח להגדיר בעזרת תבנית )למשל, 

 .. במקרה זה, עליך לבחור את הרשומות המבוקשות מתוך מסך היעדוין יפני(

 :הבאותמהפעולות  אחת, בצע מסך היעדכדי להפעיל את 

  ( ולחץ פעמיים עלמטבעמקם את הסמן בחלון הקלט הימני )של העמודה F6. 

  פתח את רשימת הבחירה )ע"י לחיצה על החץ(, ואז לחץF6 .מתוך הרשימה 

במסכי קלט מסויימים, זוהי השיטה הזמינה היחידה )כלומר, אין רשימת בחירה או חיפוש(.  הערה:
 די לגשת למסך היעד.כ ההפעלה  אייקוןבמקרה זה, לחץ על 

במקרה זה( נפתח, עליך לבחור במטבעות שאתה רוצה שיופיעו  מטבעותמסך לאחר שמסך היעד )

 במסך היעד. מוצגיםלהיות  צריכיםבדו"ח. רק מטבעות אלו 

 מהפעולות הבאות: אחתלשם כך, בצע 

  הסתר" את הרשומות שאינן מתאימות, ע"י לחיצה על"F7 צוי בכל שורה של מטבע שאינו ר

 (.מטבעות)כברירת מחדל, כל הערכים מוצגים עם הכניסה למסך 

  ( ושלוף את הערכים המבוקשים )ראה עמ' על פתח את מחולל השאילתות )לחץ

53.) 

( חזרה למסך קלט הפרמטרים. Escלאחר ששלפת את כל הרשומות המבוקשות, צא מהמסך )לחץ 

 מטבעמסך היעד בעת היציאה ממנו תחשב לחלק מהקלט. לצד חלון הקלט כל רשומה שהוצגה ב

, המורה שנתונים הוזנו באופן זה לדו"ח. אולם, העמודה עצמה תופיע זכוכית מגדלת אדומה 

 תיוותר ריקה, כיוון שאי אפשר להציג בבת אחת את כל הרשומות שהוזנו.

די לעשות זאת, מקם את הסמן על שים לב לכך שתוכל גם להזין רשומה בודדת ממסך יעד. כ

; לפרטים נוספים, ראה F8הרשומה המבוקשת, והפעל את המנגנון להעתקת ערך יעד )למשל, לחץ 
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(. כתוצאה מכך תצא אוטומטית מהמסך ותחזור למסך קלט הפרמטרים. הערך שהעתקת 39עמ' 

 לידו. , עם הסימן מטבעיופיע בעמודה 

ולדו"חותעזרה לתו ות   כני

 עזרה לפרמטרים של קלט

כפתור מרבית מסכי הקלט כוללים חלון המציג הסבר כללי על התוכנית או הדו"ח הנתונים. בנוסף, 

 שבתחתית חלון הקלט מציגה הסבר לפרמטר שנבחר, או לעמודה בה נמצא הסמן )ראה עזרהה

 (.62רשים ת

  

 לעמודה במסך קלט: פתיחת עזרה 62רשים ת
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 התאמה בסיסית של המערכת
 התאמת תפריטים

כפי שצויין לעיל, במערכת קיימים מספר כלים באמצעותם ניתן לבצע התאמות אישיות בתצוגת 

 המסך הראשי.

 ארגון תפריטים

כדי לבצע התאמות בתוכן ( 62רשים ת )ראה כלי העיצובמשתמשים מורשים יכולים להשתמש ב

התפריט הראשי ורמות המשנה שלו )לרבות מסכים ודו"חות(, ע"י הסתרת פריטים בלתי נחוצים 

 . ואירגון הפריטים הנותרים באופן הנוח ביותר

 

 י: כלי העיצוב עבור התפריט הראש63תרשים 
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 הערות:

עיצוב מסכים כדי להתאים אישית את התפריט, עליך לודא שברשומת המשתמש שלך, העמודה  -
 ( מסומנת.הרשאות מערכת למשתמש במסךהרשאות )בלשונית  ותפריטים

יטים משפיעות על הסביבה שלך בכל החברות במערכת. למרות שהן לא משפיעות התאמות בתפר - 
המערכת שלך יכול להריץ תוכנית המעתיקה התאמות שבוצעו  על משתמשי מערכת אחרים, מנהל

 בתפריט ממשתמש אחד למשתמשים אחרים.

 

עיצוב מחדש של התפריט מתחיל בהחלטה אילו תתי תפריטים תצטרך בכל מודול, ומהו הסדר בו 

 מהפעולות הבאות: אחתתרצה שיופיעו. כדי לגשת לכלי העיצוב, בצע 

 שבתפריט  עיצובהתפריט פתח את ם בתפריט הראשי, כדי לעצב את סדר הופעת הפריטי

 .ראשי עיצוב תפריט, ולחץ על האפשרויות

 עיצוב תפריטפריט, נווט אל תת התפריט, לחץ קליק ימני ובחר בת-כדי לעצב תת . 

 השתמש בכלי העיצוב כדי לבצע אחד מהשינויים הבאים:

  למקום הרצוי רה שלה )בעזרת החצים או על ידי גרי מעלה או מטה ברשימה ישותהעבר

 .(בעזרת לחצן העכבר השמאלי

  מתצוגת התפריט. ישותהסתר 

ניתן לשנות חזרה כל אחת מההתאמות; יתר על כן, תוכל להחזיר כל תפריט למצבו המקורי ע"י 

 בתחתית מסך כלי העיצוב. שחזר ברירות מחדללחיצה על כפתור 

 דוגמא

קבלה(, -חשבוניות מס או חשבוניות מס אם אתה עובד בעיקר עם חשבוניות מרכזות )במקום

 . לשם כך:חשבוניות מכירותלהסתיר מספר ישויות בתפריט  ייתכן ותרצה

 .מכירות )כספים(ואת תפריט המשנה שלו  כספיםפתח את תפריט  .1

 .עיצוב תפריט, ובחר בחשבוניות מכירותלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על תפריט  .2

 . הסתרובחר שברשימה,  מסחשבוניות יט על הפר עם לחצן העכבר הימני לחץ .3

 .שאר המסכים שברצונך להסתירעבור  3חזור על צעד  .4

 תוכל לראות את השינוי בעיצוב התפריט מיידית. .אישורלחץ על  .5

 .עיצוב תפריט, ובחר במכירות )כספים(לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על התפריט  .6

ואז  שחזר ברירות מחדלהעיצוב ולחץ על לכלי  חזורכדי להחזיר את התפריט למצבו הקודם,  .7

 .אישורלחץ על 

 הוספת ישויות לתפריטים

שני כלים נוספים מאפשרים למנהל המערכת )או כל משתמש עם הרשאות של מנהל מערכת( לכלול 

 :פריוריטיישויות בתפריטי 
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 מנהל המערכת יכול להוסיף מסמכים כגון מסמכי הוספת מסמכים :Office  או תמונות

 ות חדשות בתפריטים.כישוי

 מנהל המערכת יכול להוסיף דו"חות שנוצרו על ידי משתמשים לתפריט הוספת דו"חות :

 הראשי.

אפשרויות אלו נגישות על ידי לחיצה בעזרת הלחצן הימני של העכבר על התפריטים השונים בתפריט 
 הראשי.

 
 

 התאמת מסכים

לשוניות, אחד למסכי בן, ואחד מסך ואחד לעמודות  –בכל מסך ישנם שלושה כלי עיצוב שונים 

או  הנפתח מתפריט האפשרויות עיצובלהפעלות ישירות. ניתן לגשת לכל השלושה דרך תפריט 

 .עיצובובחירת  עם הלחצן הימני של העכבר על עמודת מסך כלשהיבלחיצה 

 הערות:
ם עיצוב מסכיהעמודה שלך,  ברשומת המשתמשכדי לבצע התאמות במסכים, עליך לודא ש -

 ( מסומנת.הרשאות מערכת למשתמש במסך הרשאות)בלשונית  ותפריטים
תאמות במסכים משפיעות על הסביבה שלך בכל החברות במערכת. למרות שהן לא משפיעות על ה -

משתמשי מערכת אחרים, מנהל המערכת שלך יכול להריץ תוכנית המעתיקה התאמות שבוצעו במסך 

 ממשתמש אחד למשתמשים אחרים.

מציג רק את רשימת עמודות המסך,  עיצוב שדותך המבוקש פתוח בתצוגה טבלאית, הכלי אם המס

לפי סדר הופעתן. בתצוגת רשומה יחידה, כלי זה מציג את רשימת לשוניות המסך, וניתן לפתוח כל 

 .(64תרשים אחת מהן כדי להציג את העמודות הכלולות בה )ראה 
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 עיצוב שדות: כלי 64תרשים 

 באופן תצוגה זה, תוכל לבצע שינויים נרחבים בעיצוב המסך, כגון:

 הסתרה או שינוי שם של עמודות מסך בודדות 

 שינוי שם לשוניות וסידור עמודותיהן מחדש 

 הזזת עמודות מלשונית אחת לאחרת 

 שינוי סדר לשוניות 

 שונית חדשה ואיכלוסה בעמודות שנלקחו מלשוניות אחרות.יצירת ל 

 דוגמא

, כדי ליצור לשונית חדשה שתעזור לך לעקוב אחר סוכני המכירות שלך, בצע הזמנות לקוחבמסך 

 את הפעולות הבאות:

 .הזמנות לקוחהיכנס למסך  .1

<  עיצובלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על עמודה כלשהי במסך, ובחר באו  Ctrl+Bלחץ  .2

 .שדות עיצוב

של המסך. לשונית חדשה תופיע בתחתית הרשימה, בשם  השמאליבצד   אייקוןלחץ על ה .3

New Tab ,השתמש בחיצים למעלה ולמטה כדי להזיז אותה למיקום השני ברשימה )כלומר .

 הלשונית הראשונה שתופיע לאחר האזור הראשי של המסך(.

 סוכןהלחצן הימני של העכבר על העמודה . לחץ עם אסמכתאותשבצד הלשונית  החץלחץ על  .4

. חזור על הפעולה עבור New Tab. בחר בהעבר ל...שבסוף הלשונית, ולחץ על הפקודה 



Cat.No. LB160225 112 Ver.1, 31/03/16 

 . סוג הזמנההעמודה 

ליד כותרת עמודה מורה שהעמודה משולבת עם עמודה נוספת; זוגות כאלה של  החץ הערה:

 עמודות מתנהגים כעמודה בודדת.

 תעדכן את המסך באופן אוטומטי, והמסך יציג את הלשונית החדשה.. המערכת אישורלחץ על  .5

 שחזרכדי לחזור לתצוגת המסך המקורית, פתח מחדש את כלי העצוב, ולחץ על הכפתור  .6

 .ברירות מחדל

מציג את כל עמודות המסך ברשימה אחת כאשר המסך פתוח  עיצוב שדותכפי שצויין לעיל, כלי העיצוב 

מציגים את ההפעלות  עיצוב מסכי בןו עיצוב הפעלות ישירותך, כלי העיצוב בתצוגה טבלאית. בדומה לכ

הישירות ואת מסכי הבן של המסך לפי סדר הופעתם. השתמש בכלים אלה כדי לשנות שמות או להסתיר 

 עמודות, ישויות ומסכי בן שאינך זקוק להם, וכדי לארגן את השאר בסדר המתאים לך.

 הערות:
ם כאשר עוברים רות העמודות בתצוגת מסך מסויימת נשארים בתוקף גשינויים שבוצעו בכות -

 לתצוגת מסך אחרת.
עיצובי המסך המקוריים. ב( מתייחסים ללשוניות ועמודות כפי שהן מופיעות F1אשפים ועזרה מקוונת ) -

 שינוי כותרות אלה עלול להקשות על זיהוי העמודות והלשוניות המופיעות בכלי העזרה השונים.

 יות עיצוב של מנהל המערכתאפשרו

)או כל אחד בעל הרשאות של מנהל מערכת( יכול להשתמש בכמה כלי  פריוריטימנהל המערכת ב

 משתמשי המערכת:כל עיצוב מתקדמים על מנת לשנות את עיצוב המסכים עבור 

 :תוכנית זו מאפשרת למנהל להוסיף עמודות חדשות למסך מתוך טבלת  הוספת עמודות למסך

ונים עליה מבוסס המסך. תוכנית משלימה מוחקת עמודות שמנהל המערכת הוסיף בסיס הנת

 והחליט אח"כ להוריד.

 תוכנית זו מאפשרת למנהל לשנות כמעט את כל מסכי המערכת  חברתי:-שינוי למסך רב

חברתיים, בהם המשתמש יכול להציג נתונים מכמה חברות. תוכנית משלימה -למסכים רב

 זרה למסכים של חברה בודדת.משנה מסכים מסוג זה בח

 טיפים:

, המנהל יכול ללחוץ עם הלחצן הימני של העכבר על כותרת המסך בתפריט ולבחור לחלופין -

 . חברתי-הגדרת מסך כרבבאופציה 

 חברתיים.-להסברים בנושא עבודה עם מסכים רב 24ראה עמ'  -

 :משנה את שם המסך בשני סוגי התצוגה, וכן בכל כלי המערכת תוכנית זו  שינוי כותרת מסך

 האחרים )למשל, רשימות בחירה( בהם מוזכר שם המסך.

 .מנהל המערכתבמודול  עיצוב מתקדם במסכיםניתן למצוא כלים אלה בתפריט 
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 התאמת דו"חות

כותרתו  דו"ח, לחץ עם הלחצן הימני של העכבר עלב להסתיר נתונים או להציג נתונים חסריםכדי 

כלי זה משמש לטפל בפורמטי ההדפסה  מתוך התפריט שנפתח. עיצוב דו"חבתפריט, ואז בחר ב

 השונים של הדו"ח, ביניהם אפשר לבחור בזמן הדפסת הדו"ח. 

 הערות:
עיצוב העמודה  ברשומת המשתמש שלך,דא שכדי לבצע התאמות בדו"חות ומסמכים, עליך לו -

 ( מסומנת.שאות מערכת למשתמשהר במסך הרשאות)בלשונית  מסמכים

 עות על כל המשתמשים, בכל החברות במערכת.כל ההתאמות בדו"חות משפי -

. ח, המכיל את השדות שיוצגו בדו"המוגדר כברירת מחדל ברוב הדו"חות, ישנו פורמט הדפסה אחד

בצד תצורת  החץ(. לחץ על 65 תרשים בכלי העיצוב )ראה בסיסיתתצורת הדפסה זו מכונה בשם 

 ההדפסה כדי לעיין בעמודות המרכיבות אותו.

 

 מסמך פרטי לקוח: כלי עיצוב עבור הדו"ח 65 תרשים

, גם עם כלי זה תוכל להסתיר ולארגן מחדש רכיבי דו"ח שונים ואת עיצוב שדותבדומה לכלי 

ודות. בנוסף לכך, תוכל לשנות את התצוגה של שדות בדו"ח ואת עמודותיהם, ולשנות שמות עמ

 כותרותיהם, וליצור גירסאות שונות לדו"ח על ידי העתקתו ועריכתו. 
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ולערוך את השינויים  פורמט ההדפסהלשכפל את תחילה כאשר משנים עיצוב של דו"ח, מומלץ 

 .המשוכפל בפורמט

 :1דוגמא 

 כדי ליצור גירסה שונה לדו"ח:

 .דו"חות מוצרים מוצרים  ניהול מלאיהנתיב הוא . פירוט מוצריםדו"ח תפריט עד לנווט ב .1

 .עיצוב דו"חובחר  לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על שם הדו"ח בתפריט .2

 .שכפל( ובחר בסיסיתלחץ עם הלחצן הימני על כותרת תצורת ההדפסה ) .3

עותק שכותרתה היא  תצורת הדפסה חדשה לדו"ח תופיע מתחת לתצורת ההדפסה המקורית, .4

 .לפי יחידת מפעל. שנה את שם התצורה לשל בסיסית

יחידת בחר את הכותרת . פירוט מוצריםואז על החץ ליד  לפי יחידת מפעללצד  החץלחץ על  .5

תוצג ראשונה  יחידת מפעלשבצד שמאל של החלון, כדי ש . לחץ על החץ הראשון מפעל

 .בהפקת הדו"ח בפורמט זה

מוצגים גם בתצורה  בסיסיתם הנתונים המוצגים בתצורת ההדפסה . אותאישורלחץ על  .6

 .העמודה של "יחידות מפעל" תופיע ראשונההחדשה, אך בתצורה החדשה 

 שיח של הדו"ח מציגה כעת שתי תצורות-. תיבת הדופירוט מוצריםהרץ דו"ח חדש של  .7

 (.66תרשים )ראה  לפי יחידות מפעלו רגילההדפסה לפיהן ניתן להפיק את הדו"ח: 

 

 שיח של דו"ח-: בחירת תצורות הדפסה בתיבת דו66תרשים 

כדי למחוק את תצורת ההדפסה החדשה, פתח את כלי העיצוב, לחץ עם הלחצן הימני על  .8

 .מחקכותרת התצורה ובחר 

 :2דוגמא 

 כותרות של דו"ח:בעים והגופנים בהצכדי לשנות את 

 .עיצוב דו"ח ובחר פירוט מוצריםלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על הדו"ח  .1



Cat.No. LB160225 115 Ver.1, 31/03/16 

כדי להציג את  פירוט מוצריםואז על ( בסיסיתבצד כותרת תצורת ההדפסה ) החץלחץ על  .2

 עמודות הדו"ח.

שיח -בתיבת הדו. השתמש מאפייני שדהובחר ב מק"טלחץ עם הלחצן הימני על העמודה  .3

הגופן, הצבע, צבע הרקע של השדה, ואופן  גודלכדי לשנות את סוג הגופן,  מאפייני תצוגה

 .אישוריישור הטקסט. לחץ על 

, ניתן גם להגדיר את מספר המקומות שיוצגו אחרי כמות: בשדה המציג ערך מספרי, כגון טיפ

 הנקודה העשרונית.

ובחר  מק"טשוב בקליק ימני על העמודה כדי להגדיר את מאפייני הכותרת של עמודה זו, לחץ  .4

 . הגדר את המאפיינים כרצוי. מאפייני כותרתב

 .לבחון את העיצוב החדשכדי  הצגה, ובחר באפשרות פירוט מוצריםדו"ח את ההרץ  .5

לחץ עם הלחצן הימני בכלי עיצוב הדו"ח, כדי לבטל את כל השינויים שנעשו בתצוגת הדו"ח,  .6

 .שחזר ברירות מחדלובחר ב (בסיסיתעל שם תצורת ההדפסה )

 עיצוב מסמכים

מסמכים הם דו"חות הנשלחים אל מחוץ לחברה, ללקוחות או ספקים )למשל, הדפסות של הצעות 

 מחיר, אישורי הזמנות לקוח, חשבוניות(. 

ניתן להפיק את מרבית המסמכים במגוון תצורות מוגדרות מראש, שכל אחת מהן כוללת רכיבים 

מהרכיבים מעוצבים מראש באופן שלא ניתן לשנות את סדר העמודות  אחרים של המסמך. חלק

שלהם. רכיבים שאין להם עיצוב קבוע מופיעים כטבלאות, ואת העמודות שלהן ניתן לארגן אחרת. 

דו"חות פשוטים כוללים בדרך כלל רק רכיב טבלה אחד. אפשרויות העיצוב לגביו זהות לאפשרויות 

 ים.העיצוב של רכיבי טבלאות במסמכ

 שונית, יש לעצב מסמכים ודו"חות בנפרד עבור כל שפה.ל-אם אתה עובד בסביבה רב הערה:

 סוגי רכיבים

תוכל להפיק את מרבית המסמכים במגוון תצורות אפשרויות, כגון: תצורה רגילה, עם תאור מוצר 

 .(64תרשים מורחב, עם תמונה ומפרט )ראה 

(. והמשלוח הספקפרטי החברה, פרטי כל תצורת הדפסה כוללת מספר רכיבי מסמך חבויים )למשל, 

. תוכל לשנות את סוגי הרכיבים, או טבלאיים)מוגדרים מראש( או  קבועיםרכיבים אלה הינם רכיבים 

 ליצור תצורת הדפסה משלך ע"י העתקת תצורה קיימת, שינוי שמה ושינוי רכיביה.
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 אישור הזמנה: כלי העיצוב עבור מסמכי 67תרשים 

 

 בחירת תצורת ההדפסה למסמכי אישור הזמנה :68  תרשים

 אחרי הכנסת הקלט שיח הנפתחת-הבחירה בתצורת ההדפסה הרצויה נעשית בתיבת הדו הערה:

 (68  תרשים)ראה  מפיקים את הדו"ח.שכ

מסייעים לך להבדיל  הסמלים הממוקמים לפני הכותרת של כל רכיב מסמך או שדה דו"ח בכלי העיצוב

 מורה כי רכיב או שדה זה חבוי: אייקוןאדום על ה ”X“בין סוגים שונים של רכיבים ותכונותיהם. 

 (65תרשים )ראה  מוצגיםרכיבים 

 רכיבים מוסתרים

 (70תרשים )ראה  ים טבלאייםרכיב 
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, לשנות שמות של עמודות, לשנות סגנון של עמודות ושל הכותרות שלהן עמודותתוכל להחביא 

 )למשל, גופן, סגנון גופן, צבע רקע, צבע של מספרים שליליים(, אך לא תוכל לשנות את הסדר שלהן

 של המסך אינם ניתנים להפעלה(. שמאלומטה בצד  )החיצים לכיוון מעלה

באופן ספציפי, תוכל לשנות את כותרת המסמך הכללית המקדימה את מספר המסמך )כגון, 

 .מספר מסמך."(  ברכיב רכש חריגה" ל"הזמנת ת רכשמ"אישור הזמנ

העכבר כדי להסתיר רכיבים שלמים במסמך, קבועים או טבלאיים, לחץ עם הלחצן הימני של  הערה:
 .הסתרעל כותרת הרכיב ובחר ב

 

 

 : עמודות ברכיב מסמך קבוע69תרשים 

 בנוסף לאפשרויות העיצוב שפורטו לעיל, ניתן גם לשנות את סדר העמודות.
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 : עמודות ברכיב טבלאי70תרשים 

 עיצוב חתימת משתמש אישית

תימת משתמש המופיעה על גבי מסמכים שאתה מדפיס, בחר באפשרות כדי להתאים אישית ח

יפתח י. במסך הקלט שקובץתפריט על ידי לחיצה על תפריט האפשרויות ובחירה ב חתימת משתמש

 .בתחתית מסמכיםתוכל לבחור בעיצוב חתימה למסמכים או למסכי טקסט. בחר באפשרות 

תרשים ופיעו בחתימה ואף לציין ברכה אישית )יפתח חלון נוסף, בו תוכל לבחור את הרכיבים שיי

השם המלא  .מכרטיס העובד שלך  ( יילקחודואר אלקטרוני ,תפקיד)לדוגמה,   פרטי המשתמש (.71

 . משתמשי מערכתיילקח ממסך 

ועזיים המוגדרים אם אתה עובד בממשק האנגלי של המערכת, יירשמו השם והתפקיד הל הערה:
 בכרטיס העובד, והטקסט המקדים שרשמת באנגלית.

 

 

 : עיצוב חתימת משתמש71תרשים 
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 נושאים מתקדמים
 מחוללים

(, קיימים במערכת מחוללים נוספים המקלים על ביצוע 53בנוסף למחולל השאילתות )ראה עמ' 

 מתקדמים, כגון: תהליכים

 יצירת הודעות המוצגות/נשלחות כאשר מתקיימים תנאים מסויימים 

 שינוי ערך של עמודות מבוקשות כאשר מתקיימים תנאים מסויימים 

  יצירת מסמךWord מנתוני מערכת 

  מנתוני מערכת. נתוניםיצירת גליון 

 .יצירת מדבקות מנתוני המערכת 

  .הכנת מכתבים עם טקסט מעוצב ונספחים 

חולקים את אותו ממשק אינטואיטיבי עם מחולל מחולל הנתונים ו מחולל חוקים עסקיים

 פועל Wordמחולל מסמכי פועל מתוך סביבת גליון הנתונים, בעוד שגליון  מחולל דו"חותהשאילתות. 

מחולל , למעט מסךשב עיצוב. ניתן לגשת לכל המחוללים מתוך תפריט Microsoft Officeמתוך סביבת 

 .ניהול קשרי לקוחות קשרי לקוחות תפריט ה, אותו ניתן להפעיל ממכתבים

ומעלה כדי שתוכל להשתמש במחולל מסמכי  Microsoft Office 2010 גרסתעליך להתקין  הערה:
Word. 

 מחולל חוקים עסקיים

ה על תפריט האפשרויות ולחיצה על , הנפתח בלחיצ(72תרשים מחולל החוקים העסקיים )ראה 

 ההודעות הבאות:את  להגדירמאפשר לך  ,עיצוב

  ביצוע פעולה מסוימת לפי תנאים מסוימיםהודעת שגיאה, שתמנע. 

 .הודעת אזהרה, המזהירה אותך מתוצאות אפשריות שעלולות לנבוע מהפעולה הגמורה 

  שתישלח, נה לתנאי המוגדרהעוהודעת דואר אלקטרוני, אליה ניתן לספח הדפסה של הרשומה 

 ., כתובת דוא"ל או איש קשרקבוצה למשתמש,

  הודעתSMS.אותה ניתן לשלוח למשתמש, לקבוצה, למספר טלפון סלולרי או לאיש קשר כלשהם , 

  ,שניתן להקצותה למשתמש  אליה ניתן לספח הדפסה של הרשומה הנוכחית,פתיחת משימה

 מסוים.
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  הערות:

, קבוצות"ל רק לקבוצות שניתנה לך הרשאה אליהן. קבוצות מוגדרות במסך תוכל לשלוח הודעות דוא -
 .81וניתן לכלול בהן משתמשי מערכת ובעלי כתובות דוא"ל חיצוניות. ראה עמ' 

, הרשאותתחת הלשונית ) הגדרת חוק עסקישלו מופיע סימון בעמודה  ברשומת המשתמשמי ש -
 רשאי להגדיר חוקים שיחולו על כלל המשתמשים.(, רכת למשתמשהרשאות מעבמסך 

 

 : מחולל חוקים עסקיים72תרשים 

 האפשרויות הבאות זמינות בהגדרה של חוקים עסקיים:

  אנגליתועברית תוכל להגדיר הודעות גם בעברית וגם באנגלית בלחיצה על הלשוניות ,

 הודעה תהיה בהתאם להגדרות של הנמען.בהתאמה. השפה שבה תישלח ה

  ,רשימת בחירה המכילה  כדי לפתוח הוסף שדה להודעהלחץ על מתחת לחלק בו נכתבת ההודעה

את רשימת כל כותרות העמודות שבמסך הפתוח. תוכל להשתמש ברשימה זו כדי לשלב בהודעה 

 את הערך הנוכחי של העמודה.

  כדי להוסיף  וסף תאור חוק להודעההו הוסף מספר חוק להודעההשתמש בכפתורים

 להודעה את מספר חוק )המוקצה אוטומטית( ואת תאור החוק שהוגדר.
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  ניתן להוסיף את הנספחים של תעודה מסוימת לדואר האלקטרוני שנשלח באמצעות סימון

 .כולל נספחיםהאפשרות 

  ה או כדי להגדיר את התנאי )או התנאים( שיגרמו לשליחת ההודע בתנאי שהשתמש בחלק

, או תוצאה להצגתה )למשל, כאשר עמודה מסויימת מקבלת ערך מסויים או טווח ערכים

 (.מחושבת של ביטוי שהגדרת

  כדי להגדיר האם כל התנאים החייבים להתקיים  בתחתית החוק כאשרהשתמש בחלק

( OR(, או שהתנאים עצמאיים )תנאי ANDבאותו הזמן על מנת שההודעה תופיע )תנאי 

 ד מהם יתקיים כדי שההודעה תופיע. ומספיק שאח

 במחולל החוקים העסקיים קובע אילו פעולות יפעילו את ההודעה: החוק תקףהחלק 

 אם הנך משתמש רגיל, בעל הרשאות רגילות, השאר הגדרה זו כדי ליצור לעצמי בלבד :

 הודעות שתישלחנה אליך בלבד.

 ליצור הודעות אזהרה לכל : אם אתה ראש קבוצת הרשאות, השתמש בהגדרה זו כדי עבור

המשתמשים בקבוצתך )או לחבר קבוצה יחיד בעל הרשאות(. אם אתה מנהל המערכת, 

 השתמש בהגדרה זו כדי ליצור הודעות עבור חברי קבוצה מסוימת כלשהי.

 אם אתה מנהל המערכת, בעל הרשאות של מנהל מערכת או בעל הרשאות לכל המשתמשים :

(, השתמש בהגדרה הרשאות מערכת למשתמשבמסך  ,שאותהר)בלשונית  הגדרת חוק עסקיל

 זו כדי ליצור הודעות שתישלחנה לכל משתמש במערכת.

 

את ההודעה מתוך מסך בן, עליך להיות במסך הבן לפני פתיחת מחולל  להגדיראם אתה רוצה  הערה:
 החוקים העסקיים )עמודות מסך האב תהיינה נגישות גם כן(.

 ד להגדיר הודעת אזהרה.בדוגמא הראשונה, נראה כיצ

 1דוגמא 

 .פירוטי הזמנת רכשלמסך הבן שלו היכנס ו שלוף הזמנה ,הזמנות רכשהיכנס למסך  .1

 .מחולל חוקים עסקיים, ולחץ על עיצובלחץ על תפריט האפשרויות ובחר  .2

 ".מוצר יקר , רשום "חוק תאור חוקבעמודה  .3

 .הצג אזהרה, בחר בהגדרת הפעולהבחלק  .4

 1000 -המחיר הכולל של הפריט גדול מבאזור בו נכתבת ההודעה: " רשום את הטקסט הבא .5

 (.73תרשים ש"ח"  )ראה 

)תיבת הטקסט השניה(, ובחר  בשדה, פתח את רשימת הבחירה שלצד העמודה בתנאי שבחלק  .6

 .סה"כ מחירבכותרת העמודה 

 ראשונה המתחילה באות זו.הקלד "ס" כדי לעבור לעמודה ה טיפ:
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. בתיבת הטקסט גדול מפתח את רשימת הבחירה בתיבת הטקסט השלישית, ובחר בערך  .7

 ".1000הנוספת שהופיעה, רשום "

 כדי שההודעה הנוכחית תופיע בכל החברות במערכת. בכל החברותסמן את האפשרות  .8

 כדי לצאת ממחולל החוקים העסקיים. אישורלחץ על  .9

שלו גבוה  שהמחיר הכוללעת האזהרה, פתח הזמנת רכש הכוללת מוצר כדי לראות את הוד .10

 .1000-מ

 

 : הצגת אזהרה כאשר מוזמן מוצר יקר מדי73תרשים 

בדוגמא השניה, נראה כיצד להגדיר הודעת דוא"ל אוטומטית. הודעה ספציפית זו תישלח אוטומטית 

 של הזמנת רכש נדחה. הרכש בכל פעם שתאריך האספקה תלמנהל

 

 2דוגמא 

, ופתח מחדש את מחולל פירוטי הזמנת רכש, היכנס למסך הבן הזמנות רכשממסך  .1

שיח המציגה את כל -החוקים העסקיים. לפני שהמחולל ייפתח, תופיע תיבת דו
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(. לחץ 1החוקים שהוגדרו עבור המסך הנוכחי )במקרה שלך, ההודעה שנוצרה בדוגמא 

 וק חדש.כדי ליצור ח חדשעל 

, ורשום את שם משתמש(, בחר באלהבאה ) . בתיבהשלח דוארבחר ב, הגדרת הפעולהבחלק  .2

 .מנהלת הרכש המשתמש של

". לחץ על חל שינוי בתאריך האספקה של הזמנת רכש, הקלד את הטקסט: "נושאבעמודה  .3

 מחלון הבחירה. הזמנה –הזמנות רכש ובחר בכותרת העמודה  ,הוסף שדה להודעההכפתור 

לחץ על הכפתור קלד את המשפט החלקי הבא באזור רישום ההודעה: "בנוגע להזמנת רכש". ה .4

כעת הקלד  מחלון הבחירה.  הזמנה –הזמנות רכש ובחר בכותרת העמודה  ,הוסף שדה להודעה

הוסף שדה לחץ על הכפתור פסיק והמשך את ההודעה: "תאריך האספקה של פריט ", ואז 

, הוסף שדה להודעהלחץ על הכפתור ל",  נדחהלבסוף, הקלד ". מק"טבעמודה ובחר  ,להודעה

 . סיים את המשפט בנקודה.ת. אספקהובחר בכותרת העמודה 

השניה ובחר בעמודה  ה, פתח את רשימת הבחירה בתיבבתנאי שבשורה הראשונה של החלק  .5

 .הוגדלהשלישית, ובחר ב ה. פתח את רשימת הבחירה שבתיבת. אספקה

 ך האספקה פירושה שהתאריך הקודם מוחלף בתאריך מאוחר יותר."הגדלת" תארי הערה:

לחץ על סימן + כדי למנוע הפעלת הודעה זו בפעם הראשונה שאתה רושם תאריך אספקה,  .6

בתיבת  הערך הקודם, וצור תנאי חדש: בחר בבתנאי שחלק נוספת בשורה  )פלוס( כדי לפתוח

 בתיבה השלישית. ריקלא בתיבת הטקסט השניה, ו ת. אספקההטקסט הראשונה, 

אפשרות "כל התנאים הנ"ל שה וודא כאשרכדי שהחוק יפעל לפי כל התנאים שהגדרנו, בחלק  .7

 .מסומנת ("ANDמתקיימים )

 כדי לצאת ממחולל החוקים העסקיים. אישורלחץ על  .8

, ופתח הזמנה חדשה המכילה לפחות הזמנות רכשכדי לבחון הודעת דוא"ל זו, חזור למסך  .9

תאריך  ודחה אתת )או שלוף הזמנה קיימת(. היכנס לאחת משורות ההזמנה שורת הזמנה אח

שלך היוצא היכנס לתיבת הדואר . "בדיקת חוקים עסקייםהאספקה. תראה את ההודעה  "

 כדי לראות את ההודעה ששלחת.
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 חיית תאריך האספקה של פריט הזמנה: שליחת הודעת דוא"ל עם ד74תרשים 

באחת מעמודות המסך הודעת שגיאה המופעלת כאשר דוגמא השלישית נראה כיצד ניתן להגדיר ב

 קבוע(.מפורש פונקציה )בניגוד לערך חורג מערך שהוגדר באמצעות שימוש בהערך ( מתאריך)

 3דוגמא 

פתח את מחולל ו פירוטי הזמנהעבור אל מסך הבן שלוף הזמנה ו, הזמנות לקוחממסך  .1

 החוקים העסקיים.

 .הצג שגיאה, בחר באפשרות הגדרת הפעולהבחלק  .2

הגדרת תאריך אספקה מאוחר מדי. יש לרשום : "באההקלד את המשפט  ,באזור רישום ההודעה .3

 ." תאריך שחל במהלך החודש הקרוב

השניה ובחר  ת רשימת הבחירה בתיבת המלל, פתח אבתנאי שבשורה הראשונה של החלק  .4

 . ת. אספקהבכותרת העמודה 

 " כדי לעבור לעמודה הראשונה המתחילה באות זו.תלד "הק טיפ:
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מקם את הסמן בתיבה . גדול מפתח את רשימת הבחירה בתיבת המלל השלישית ובחר  .5

 .המוצג בצידה השמאלי  אייקוןולחץ על ההרביעית שהופיעה כעת, 

. היוםבחר בביטוי ו ,הוסף ביטוי מוגדר מראשבתיבת הדו שיח שנפתחה, לחץ  על הכפתור  .6

)כדי לציין "  30 * 24:00 +. בצמוד לביטוי, רשום "דו שיחה תיבתהביטוי המתאים יופיע כעת ב

כדי לצאת מתיבת הדו שיח. הביטוי שהגדרת מופיע כעת בתיבת המלל  אישור(. לחץ יום 30

 (.75תרשים  )ראה בתנאי שהרביעית שבקטע 

 כדי לצאת ממחולל החוקים העסקיים. אישורלחץ על  .7

 .חודש ויוםהחל בעוד ת. אספקה ציין הזמנה חדשה בפירוט ה, הודעת שגיאה זוכדי לבחון  .8

 

 .הגדרת הודעת שגיאה באמצעות פונקציה: 75תרשים 
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 איתור וארגון חוקים

 (, תוכל לעיין בכל החוקים המוגדרים למסך הנוכחי.76תרשים )ראה  עסקיים חוקים מחוללבחלון 

 

 שיח של מחולל חוקים עסקיים-: תיבת דו76תרשים 

  אפשרות זו פותחת חלון לחיפוש חיפושובחר ב אפשרויות נוספותכדי לחפש חוק מסוים, לחץ על .

לפי תאור חוק(.  לחלופין, כדי להציג דו"ח המפרט את החוקים  בתוך רשימת החוקים )כגון חיפוש

. הדו"ח מציג את מספר החוק ותאור החוק, וכן מידע מזהה אחר דו"ח, בחר במסךשהוגדרו ל

 ששימושי באיתור החוק. 

  השתמש בכפתורי החיצים בימין החלון.ברשימה כדי לשנות את סדר החוקים , 

  כדי למחוק מחיקה , או לחץ פעילל, הסר את הסימון בעמודה אם אינך מעוניין שחוק מסוים יפע

 אותו לגמרי.

 יצירת חוקים חדשים על סמך חוקים קיימים

דרך קלה ליצור חוק חדש היא להעתיק חוק קיים ולערוך בו שינויים. כדי לעשות זאת, במסך בו כבר 

)ראה ים עסקיים מחולל חוקשיח שתיפתח בהרצת -מוגדר חוק, בחר את החוק הרצוי בתיבת הדו

. שכפול של החוק הנבחר יתווסף לרשימה, אותו תוכל לערוך על ידי לחיצה העתקה( ולחץ 76תרשים 

 .עריכהעל הכפתור 

 מחולל הנתונים

הודעה, מחולל הנתונים פועל באופן דומה למחולל החוקים העסקיים. עם זאת, במקום להציג או לשלוח 

 המערכת רושמת ערך שהוגדר מראש בעמודת מסך מסויימת, כאשר מתקיימים תנאים מסויימים.

 נראה כיצד ניתן לעדכן עמודת מסך רק אם שדה מסויים עודכן כפי שקבענו. בדוגמה הראשונה 
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 1 דוגמא

על ידי לחיצה על  (77תרשים )ראה  , פתח את מחולל הנתוניםהזמנות לקוחמסך  .1

 .עיצוב < מחולל נתוניםתפריט האפשרויות ובחירה באפשרות 

בחר  ; בהמשךמס. לקוחובחר בעמודה  לאחר שינוי בשדה פתח את רשימת הבחירה שבתיבה .2

 ".הקלד ידנית את הביטוי "זכאי למשלוח אקספרס, ערךבתיבה  .בשדה קבע הבתיבפרטים 

השניה ובחר  התיבה, פתח את רשימת הבחירה של בתנאי ש בשורה הראשונה של הקטע .3

 .מס. לקוח עמודהב

 "(. 123בתיבה הבאה, בחר באפשרות "שווה ל" וציין את מספר הלקוח )בדוגמא זו, " .4

 .להגדיר את החוק ולסגור את מחולל הנתוניםכדי  אישורלחץ  .5

 פרטיםעבור לעמודה  ".123ללקוח "לקוח חדשה כדי לבחון את הנתונים החדשים, פתח הזמנת  .6

 . וודא שהפרטים התמלאו כפי שהגדרת אסמכתאותשבלשונית 

 

 (1: מחולל הנתונים )איור לדוגמא 77תרשים 

מפורש ניתן לעדכן עמודת מסך בעזרת ביטוי הכולל פונקציה במקום ערך בדוגמה הבאה נראה כיצד 

 קבוע.

 2דוגמא 

 פתח את מחולל הנתונים.ו פירוטי הזמנהנס למסך הבן , היכהזמנות לקוחממסך  .1

; בהמשך מק"טובחר בכותרת העמודה  לאחר שינוי בשדהפתח את רשימת הבחירה שבתיבה  .2

, לחץ על כפתור הפונקציה ובחר להוסיף ביטוי ערך. בתיבה בשדה קבעבתיבה  ת. אספקהבחר 

 מוגדר בראש. 
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, היום, ובחר בביטוי ביטוי מוגדר מראש הוסףבתיבת הדו שיח שנפתחה, לחץ  על הכפתור  .3

. בצמוד תיבת הדו שיחהמייצג את התאריך הנוכחי )ללא הזמן(. הביטוי המתאים יופיע כעת ב

כדי לצאת  אישורימים לתאריך הנוכחי(. לחץ  5"  )כדי להוסיף 24:00 * 5 +לביטוי, רשום "

 .(78ם תרשיראה ) ערך  מתיבת הדו שיח. הביטוי שהגדרת מופיע כעת בתיבת המלל

 מחולל הנתונים.מ לצאתלהגדיר את החוק וכדי  אישורלחץ  .4

 לאחר הגדרתוהוסף פריט חדש.  את הנתונים החדשים, פתח הזמנת לקוח חדשה,כדי לבחון  .5

 .בתאריך החל בעוד חמישה ימים אוטומטיתתתמלא  . אספקהת , העמודהמק"ט

 

 (2: מחולל הנתונים )איור לדוגמא 78ם תרשי

 :הערות

  כדי להגדיר האם כל התנאים החייבים להתקיים באותו הזמן על מנת כאשר השתמש בחלק
( ומספיק שאחד מהם יתקיים OR(, או שהתנאים עצמאיים )תנאי ANDלבצע את הפעולה )תנאי 

 כדי לבצע את הפעולה. 

 שבמחולל החוקים העסקיים, נכונים למחולל  החוק תקףבלות שיושמו בחלק אותם כללים והג
זה גם כן. בדומה לכך, תוכל לשכפל ולערוך חוקים קיימים, ולהפיק דו"ח המציג את כל חוקי 

 הנתונים המוגדרים עבור מסך ספציפי )ראה בחלק הקודם(.
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  בו כבר מוגדר חוק  במסך מחולל נתונים )הנפתח אוטומטית בהרצת  מחולל נתוניםבחלון
על  די לחפש חוק מסוים, לחץלחילול נתונים(, תוכל לעיין בכל  החוקים שהוגדרו למסך הנוכחי.  כ

. כדי להציג דו"ח המפרט את החוקים שהוגדרו למסך, בחר חיפושובחר ב אפשרויות נוספות
אם  לון.. כדי לשנות את סדר העדיפות של החוקים, השתמש בכפתורי החיצים בימין החדו"חב

כדי למחוק מחיקה או לחץ , פעילאינך מעוניין שחוק מסוים יפעל, הסר את הסימון מהעמודה 
 .אותו לגמרי

  דרך קלה ליצור חוק חדש היא להעתיק חוק קיים ולערוך בו שינויים. כדי לעשות זאת, בחר
ל ידי . שכפול של החוק הנבחר יתווסף לרשימה, אותו תוכל לערוך עהעתקהבחוק הקיים ולחץ 

 .עריכהלחיצה על הכפתור 

 Wordמחולל מסמכי 

תעודות במסכים מאפשר לך לייצר מגוון רב של מסמכים המבוססים על  Wordמחולל מסמכי 

ישירות מהמערכת באמצעות  Wordלתוך . נתוני השדות שתבחר להציג מיובאים השונים במערכת

 . XMLתגיות 

יצגת עמודת מסך ממסך מסוים במערכת. כאשר , כל תגית מיפריוריטיב XMLבעבודה עם תגיות 

, היא יכולה לקבל כל ערך הרשום באותו רגע בעמודה. לדוגמא, Wordנשתלת במסמך  XMLתגית 

 תקבל את מספר התעודה של רשומת המסך שנתוניה נשלחו לתבנית. תעודהתגית העמודה 

 

ומעלה במחשב שלך; כמו  Microsoft Office 2010, עליך להתקין גרסת XMLכדי להשתמש בתבניות 

 במסך הרשאותכן, המשתמש שלך צריך להיות מוגדר כבעל הרשאות לעיצוב מסמכים )בלשונית 

 (.הרשאות מערכת למשתמש

מיוחד, על ידי הורדה  add-in, צריך להתקין Microsoft Office 2010-כדי ליצור תבניות בהערה: 
 .http://xmlmapping.codeplex.com/מהכתובת: 

מנתוני המערכת: יצירת תבניות, ושליחה של רשומה  Wordישנם שני שלבים ליצירת מסמכי 

 ספציפית אל התבנית כדי ליצור מסמך.

 :Wordכדי ליצור תבנית 

 .הצעת מחיר ללקוח. בדוגמא שלפנינו, נשתמש במסך פריוריטיב פתח את המסך הרצוי .1

 .Wordמחולל מסמכי , ובחר בעיצוב תפריטפתח את תפריט האפשרויות, מתוך  .2

 .בנית חדשהתשיח -רשום שם לתבנית בתיבת הדו .3

 הערות:

כדי למנוע ממשתמשים אחרים לשנות את המסמכים  קובץ לקריאה בלבדסמן את העמודה  -

 הניבנים על סמך תבנית זו.

וכל לבחור ת, ובה עיצוב תבניותשיח -הדו ח תיבתלאחר יצירת התבנית הראשונה למסך זה, תיפת -

 בין עריכת תבנית קיימת עבור המסך הנוכחי לבין הוספת תבנית חדשה.

http://xmlmapping.codeplex.com/
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תיפתח אוטומטית, ותציג קובץ  ריק, הנושא את שם המערכת למסך שעבורו  Word. תוכנת אישורלחץ  .4

 (.CPROF-127נוצרה התבנית )לדוגמא, 

התאם למקובל לחברתך: למשל, הוסף לוגו ואת שם עצב את המבנה הכללי של המסמך כרגיל, ב .5

 החברה בחלק העליון של המסמך, רשום פרטי קשר בכותרת התחתונה, וכדומה. 

)בהתקנה בעברית:  Developerת , יש לודוא שהלשוניWord-בפעם הראשונה שפותחים את התבנית ב .6

 ללשונית זו.( מופיעה בחלק העליון של הקובץ, בשורת רצועת הכלים; ולעבור מפתחים

 כדי להוסיף את הלשונית:טיפ: 

 ב-Word 2010 / 2013 יש לפתוח את חלון ,FILE  > Options לבחור ,Customize 

Ribbon ולסמן את האפשרות Developer תחת הרשימה ,Customize the Ribbon . 

 . XML Mapping Pane-בחר ב Developerבלשונית  .7

ובחר בשם המסך עבורו נוצרת התבנית. בדוגמא  Custom XML Partפתח את רשימת הבחירה תחת  .8

בצד ימין של המסך, תופיע   XML Mappingבלוח  (.79תרשים )ראה  שלנו, נבחר הצעות_מחיר_ללקוח

 . מתחת לרשימת עמודותXMLכעת רשימה עם כל העמודות במסך, אותן ניתן לשתול בתבנית כתגי 

 המסך, תופיע רשימה של מסכי הבן, ועמודות המסך שלהם )ראו הסבר מפורט בהמשך(.

 

 Mapping Pane-בחירת שם המסך ב: 79תרשים 

 

 

כדי להוסיף אחת מעמודות מסך האב אל התבנית, יש ללחוץ בקליק ימני על שם העמודה, לבחור  .9

Insert Content Control  ולבחורPlain Text  תגית המסך תופיע כעת בתבנית  (.80תרשים )ראה

 עצמה. המשך לעצב את התבנית כרצונך ולהוסיף את העמודות המתאימות כתגיות.  

אין להוסיף את התגיות של  16 החל מגרסה , פריוריטיבניגוד לעבודה בגרסאות קודמות של  הערה:

מסכים )מסך האב או מסכי הבן שלו(. הוספת תגיות עם שמות המסכים עלולה לשבש את שמות ה

 התבנית.
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 הוספת תגית מרשימת עמודות המסך.: 80תרשים 

 

 

הצעת מחיר אם מעוניינים להציג בתבנית גם עמודות ממסך בן המפרט את התעודה )לדוגמא:   .10

ות טבלה  המורכבת משתי שורות וממספר העמודות הנדרשות (, מומלץ לבנפירוט –ללקוח 

(. בתוכה יש לשתול את העמודות המתאימות מתוך מסך הבן. Word)בעזרת הכלים הרגילים של 

בשורה הראשונה, רשום ידנית את כותרות העמודות המוצגות. בשורה השניה, הכנס את תגיות 

הטבלה מציגה את רשימת הפריטים  (.81תרשים )ראה  המתאימות. בדוגמא הבאה XML-ה

הכלולים בהצעה, את מחיריהם, ההנחה, וזמן האספקה שלהם. כאשר מסמך מסוים )בדוגמא 

, התבנית אוטומטית Word-הזו, הצעת מחיר( הכולל פירוט של מספר שורות יישלח את תבנית ה

 Wordים במסמך )אם ההצעה כוללת חמישה פריטים, תייצר שורה אחת לכל אחד מהפריט

 תייצר חמש שורות, בנוסף לשורת הכותרת(. 
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 .יש לכלול בטבלה זו רק עמודות ממסך הבן הזה, ולא ממסך האב הערה:

 

 המכילה תגיות ממסך הבן Word-עיצוב טבלה ב :81תרשים 

או את המסמך ויגלשו לעמוד נוסף, השתמש אם אתה צופה שנתונים ממסך מסויים ימל .11

 Same as. בעמוד החדש שייפתח, בטל את האפשרות Section Breakבאפשרות 

Previous .בכותרתו. פעולה זו תגביל את הופעת נתוני החברה שלך לדף הראשון בלבד 

 שמור את התבנית.  .12

 נית., ואל תשנה את שם הקובץ של התבשמירה בשםאל תשתמש באפשרות  אזהרה:

 XMLעריכה והעתקה של תבנית 

לאחר ששמרת את התבנית, תוכל לערוך או להעתיק אותה, כדי לשנות את עיצובה ולשמור אותה 

 . פריוריטיתחת שם אחר. כך תוכל ליצור מספר בלתי מוגבל של תבניות עבור כל מסך ב

 כדי להעתיק תבנית:

 .Wordמחולל מסמכי פתח את , פריוריטימהמסך הרצוי ב .1

 .העתקה, בחר את התבנית הרצויה, ולחץ על עיצוב תבניותשיח -יבת הדובת .2
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 .אישורולחץ  רשום שם לתבנית החדשה .3

 כדי לערוך תבנית שהעתקת:

 . עיצוב תבניותשיח -תיבת הדותיפתח  .Wordמחולל מסמכי פתח את  .1

 תה., ושם תוכל לשנוWord-התבנית תיפתח ב. עריכהבחר את התבנית החדשה, ולחץ על  .2

 Word-חת נתוני מסך לשלי

לאחר שהגדרת את התבנית, תוכל להשתמש בה כדי ליצור מסמכים מרשומות מסך בודדות. כדי 

 :הצעת מחיר ללקוחלעשות זאת ממסך 

 .Word-ת את הנתונים אותם תרצה לשלוח לו\שלוף את הרשומה )או הרשומות( המכילה .1

 .Microsoft Word-לח לשובחר באפשרות   ,קובץ פתח את תפריטמתפריט האפשרויות,  .2

 , ובחר באחת האפשרויות הבאות:חירת תבניתבשיח -בחר בתבנית הרצויה בתיבת הדו .3

 הדפסת המסמך ללא הצגתו על המסך.  הדפסה: -

 .Word-פתיחת המסמך ב הצגה: -

 עם המסמך מצורף לנספחים. משלוח דוארפתיחת הודעת דוא"ל במסך  דואר: -

דוא"ל לאיש הקשר המצויין עם המסמך מצורף לנספחים )מבלי שליחת הודעת  דואר אוטומטי: -

 (.משלוח דוארלפתוח את מסך 

 (.משלוח דוארשליחת המסמך בפקס לאיש הקשר המצויין )מבלי לפתוח את מסך  פקס אוטומטי: -

כדי להדפיס, להציג או לשלוח את הרשומות שנשלפו  כל הרשומות במסךסמן את האפשרות  .4

אם שלפת את כל הצעות המחיר שנפתחו בתאריך מסויים(. כל רשומה כרגע במסך )לדוגמא, 

 תופיע בדף נפרד.

 אינך חייב להימצא בתצוגה טבלאית כדי להפעיל אפשרות זו. טיפ:

 נוכחית.יצורף לרשומה ה Word-אם ברצונך שמסמך ה שמירת קובץ כנספחסמן את האופציה  .5

 נספח בדואר., ולשלחו בפקס או כPDFכקובץ תוכל לשמור את הדו"ח  .6

 .Office 2010במחשבך  ןאפשרות זו זמינה רק אם מותק הערה:

תואמת לה תוחלף בערך העמודה ה XML, שבו כל תגית Word-. מסמך חדש ייפתח באישורחץ ל .7

 ברשומת המסך הנוכחית. כעת תוכל לערוך את המסמך, אם צריך, ולהדפיס אותו עבור הלקוח שלך. 

 ת מסמכים לקריאה בלבד, לא ניתן יהיה לערוך את המסמך.אם התבנית סומנה ליציר הערה:

 גליון נתוניםמחולל דו"חות 

בהן תוכל להשתמש כדי לחולל דו"חות  נתונים ותור תבניות של גליונמנגנון זה מאפשר לך ליצ

 .פריוריטיהמבוססים על נתונים הנשלחים ממסכים ודו"חות של 
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 כדי לעצב תבנית מנתוני מסך:

 .ובצע שליפהגליון נתונים ת נתוניו תרצה לשלוח לפתח את המסך שא .1

 בצע אחד מן הצעדים הבאים: .2

  של המסך.  בשורת הפעולות לחץ על האייקון 

  ,גליון מחולל דו"חות, ובחר בעיצוב תפריט את פתחמתפריט האפשרויות. 

 (.82תרשים שיח )ראה -רשום שם לתבנית בתיבת הדו .3

 שיח-בפעמים הבאות תוכל לבחור בתיבת הדולאחר שנוצרה התבנית הראשונה עבור מסך זה,  הערה:

 הוספת תבנית חדשה.עריכת תבנית קיימת למסך הנוכחי, מחיקתה או 

 

 חדשה למסך הזמנות גליון נתונים: יצירת תבנית 82תרשים 

 הקובץ ומציג אותו בתחתית חלון הדפדפן.הדפדפן מוריד את .  אישורלחץ  .4

 פההשליפתח, ויציג את נתוני יי גליון הנתוניםלחץ על הקובץ כדי לפתוח אותו בתוכנת גליון הנתונים.  .5

ה כדי לעצב את הגיליון בדיוק כפי שאת גליון הנתונים השתמש בכלי העיצוב של xlsx.הנוכחית בקובץ 

 סתר עמודות(.רוצה )למשל, שנה גופנים, הוסף טקסט, ה

כדי ליצור את התצוגה הגרפית המבוקשת  Pivot Table-ו Pivot Chartת יוהשתמש באפשרו .6

 לנתוניך.

 שמור את התבנית. .7

 אזהרה:

   ואל תשנה את שם הקובץ של התבנית. שמירה בשםאל תשתמש באפשרות , 

  אל תשנה את שם גליון ה-.xlsx  הנקראDataSheetואל תבצע , פריוריטיי , שם נשמרים נתונ

יש  בו כל שינוי שאיננו שינוי בעיצוב )כלומר, מחיקת עמודים, הגדרת ביטויים(. שינויים כאלה

 לבצע בגליון חדש.
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 .עיצוב תבניות שיח-בתיבת הדו ייבאעל ידי לחיצה על הכפתור למערכת את התבנית החדשה  ייבא .8

אינן נגישות כאשר קבוע  שנוצרו בעבר יופיעו ברשימת התבניות, אך xlt.תבניות מסוג  הערה:
 .0-מוגדר ל SPREADSHEETהמערכת 

 

 כדי לעצב תבנית עבור נתוני דו"ח:

. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על כותרת הדו"ח פריוריטיאתר את הדו"ח בתפריט הראשי של  .1

 .גליון עיצוב תבניותובחר ב

  .שתציג בכותרתה את שם הדו"ח הנוכחישיח -רשום שם לתבנית בתיבת הדו .2

 שיח -תיבת הדומבפעמים הבאות תוכל לבחור ה התבנית הראשונה למסך זה, לאחר שנוצרהערה: 

 הוספת תבנית חדשה.ת תבנית קיימת לדו"ח הנוכחי, מחיקתה, או עריכ

 . מסכי הקלט של הדו"ח יופיעו, כמו בכל הפקה של דו"ח חדש. המשך בהפקת הדו"ח.חדשלחץ  .3

לחץ על הקובץ כדי לפתוח אותו  בתחתית חלון הדפדפן. הדפדפן מוריד את הקובץ ומציג אותו .4

 xlsx.ייפתח, ויציג את נתוני השליפה הנוכחית בקובץ  גליון הנתוניםבתוכנת גליון הנתונים. 

השתמש בכלי העיצוב של גליון הנתונים כדי לעצב את הגיליון בדיוק כפי שאתה רוצה )למשל, 

 שנה גופנים, הוסף טקסט, הסתר עמודות(.

כדי ליצור את התצוגה הגרפית המבוקשת  Pivot Table-ו Pivot Chartת יומש באפשרוהשת .5

 לנתוניך.

 שמור את התבנית. .6

 אזהרה:

   ואל תשנה את שם הקובץ של התבנית. שמירה בשםאל תשתמש באפשרות , 

  אל תשנה את שם גליון ה-.xlsx  הנקראDataSheetואל תבצע פריוריטיי , שם נשמרים נתונ ,

יש  ינוי שאיננו שינוי בעיצוב )כלומר, מחיקת עמודים, הגדרת ביטויים(. שינויים כאלהבו כל ש

 לבצע בגליון חדש.

 .עיצוב תבניותיח ש-בתיבת הדו ייבאייבא את התבנית החדשה למערכת על ידי לחיצה על הכפתור  .7

 :גליון נתוניםכדי לשלוח נתונים ל

. לחלופין, מתפריט גליון ור השליחה לולחץ על כפתעבור מסך, שלוף את הרשומה הרצויה,  .1

 .גליוןשלח ל, ובחר באפשרות קובץ פתח את תפריטהאפשרויות,  

 .95בעמ'  שליחת דו"ח חדש לגליון נתוניםראה עבור דו"ח,  הערה:

ללא רגיל, בחר באפשרות  גליון נתונים. כדי ליצור חירת תבניתבשיח -בחר בתבנית הרצויה בתיבת הדו .2

 .תבנית
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 הדפדפן מוריד את הקובץ ומציג אותו בתחתית חלון הדפדפן. לחץ על הקובץ כדי לפתוח אותו בתוכנת .3

 , אותו תוכל לערוך ולהדפיס. גליון חדש נפתחגליון הנתונים המוגדרת כברירת מחדל. 

 מחולל מדבקות

מאפשר לך ליצור מדבקות עבור מסך מסוים מנתונים הנשלפים אוטומטית מחולל המדבקות 

משטח ממלאה אוטומטית את המסך  מחולל מדבקותמעמודות מסך שהוגדרו מראש. התוכנית 

בערכים מהמסך הנבחר ו/או ממסכי האב שלו. ניתן לערוך מדבקות שהוכנו  עבודה להכנת מדבקות

 ו/או להדפיסן. תמשטח עבודה להכנת מדבקובאופן זה במסך 

תוכנת לשימוש במכלול האפשרויות שמנגנון זה מציע, נדרשת מדפסת מדבקות והתקנת  הערה:
על המחשב שלך )לפרטים, ראה עזרה עבור התוכנית  BarTender או CodeSoft כגון הדפסת מדבקות
 (.הדפסת מדבקות  ניהול מלאיבנתיב:  הדפסת מדבקות

 עיצוב מדבקות למסך

ובמסך הבן שלו כדי לעצב מדבקות למסכים שונים באמצעות נתונים  מחולל מדבקותהשתמש במסך 

ממסך נבחר תופק מדבקה  מחולל מדבקותהנלקחים אוטומטית מעמודות מסך נבחרות. בהרצת 

 המציגה נתונים הנלקחים אוטומטית מהנתונים באותו המסך.

 בדוגמא הבאה, נתרגל עיצוב מדבקה לפריטים נמכרים.

 דוגמא

 .פירוטי הזמנה ושלוף את המסך ,מחולל מדבקותנס למסך היכ .1

  שיש להכין לכל מדבקה מסוג זה. כמות מדבקות, וציין "Orders"  שם מדבקהבחר ב .2

 .פרמטרים למדבקהעבור למסך הבן  .3

 .עמודת מסךהראשון, בחר "מק"ט"  בתור  פרמטרבשורת ה .4

 השני. פרמטרשר לשתקו עמודת מסך בתורעבור לשורה הבאה ובחר "מחיר ליחידה"  .5

כדי לקשר את הפרמטר השלישי לעמודה  עמודה ממסך האבבשורה השלישית, סמן את העמודה  .6

 .עמודת מסךבתור , ולאחר מכן בחר ב"הזמנה" הזמנות לקוחהמופיעה במסך האב 

 .  עמודת מסךבתור בצע את אותה פעולה בשורה הרביעית, ובחר ב"תאריך"  .7

 ותיצירת מדבקות בעזרת מחולל מדבק

לאחר שעיצבת מדבקה למסך מסוים, תוכל להשתמש בה כדי לחולל מספר מדבקות בלתי מוגבל 

עבור רשומת מסך כלשהי. בעת עיצוב מדבקה למסך בן )כמו בדוגמא הקודמת( , תוכל לבחור אם 

להכין מדבקות לשורה עליה ממוקם הסמן או להכין את המדבקות לכל הרשומות המוצגות במסך 

או  משטח עבודה להכנת מדבקות לבחור אם לערוך את עיצוב המדבקות במסךהבן. תוכל גם 

 להדפיסן ללא עריכה. 
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 דוגמא

, שלוף ההזמנה עבורה יש ליצור מדבקות, ועבור למסך הבן הזמנות לקוחהיכנס למסך  .1

 .פירוטי הזמנה

 .מחולל מדבקותבחר ו עיצוב תפריטתפריט האפשרויות, פתח את מ .2

 בקה הרצוי.חר בסוג המדשיח שנפתח, ב-בחלון הדו .3

 

 : יצירת מדבקה חדשה ממסך83תרשים 

כדי ליצור מדבקות לכל הרשומות שנשלפו  כל הרשומות במסךסמן את האפשרות  .4

 במסך הנוכחי )כל שורות ההזמנה(.

 כדי להדפיס כעת את המדבקות. הדפסהסמן את האפשרות  .5

כאשר כל  ,משטח עבודה להכנת מדבקותנה ל. המדבקות החדשות תיטעאישורלחץ  .6

 משתנה במשטח יתמלא בערך העמודה המתאימה מרשומות המסך,  ותודפסנה מייד. 

 מחולל מכתבים

מחולל המכתבים מאפשר לך להכין מראש מכתבים בעברית ובאנגלית לישויות שונות כמו לקוח, 

תוכל לשלוח לנמען בודד או  ספק או איש קשר, ולצרף אליהם נספחים. את המכתבים אותם הכנת

 לקבוצת נמענים נבחרת.

 . הדוגמא הבאה מציגה כיצד ניתן לעצב מראש מכתב ללקוחות, ולשלחו ללקוח אחד או יותר

 דוגמא

 .מחולל מכתביםהיכנס למסך  .1

  ."הצטרפות לתוכנית הטבות"הקלד  שם המכתבעבור לשורה חדשה, ובעמודה  .2

, בחר בתוכנית המתאימה להפקתו )לדוגמה, תבתכנית הפקת מכמרשימת הבחירה בעמודה  .3

 "מכתב ללקוח"(.
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   (.84תרשים )ראה טקסט חופשי עבור למסך הבן  .4

, ובחר בכותרת הוסף שדההקלד את המשפט החלקי הבא: "שלום לך ". לחץ על הכפתור  .5

 מחלון הבחירה. שם לקוחהעמודה 

  לעבור לשורה חדשה, ורשום את הטקסט הרצוי. כדי Enterלחץ  .6

 

 : יצירת תבנית מכתב ללקוח באמצעות מחולל המכתבים84תרשים 

המתאימות, וצרף אליהן  את הכותרות ובחר כדי לעצב  את פרטי החתימה שלך, לחץ על  .7

 טקסט מתאים. לדוגמה: 

 "בברכה" 

 תפקיד" -" שם משתמש ,תואר

 דואר אלקטרוניוא"ל:" "ד

 טלפון נייד, טלפון"טלפון:"  

 קשרי לקוחות) מכתב ללקוחכדי לשלוח את המכתב ללקוח אחד או יותר, הרץ את התוכנית  .8

  לקוחות דו"חות לקוחות .) 

 מכתב ללקוח, ולהריץ את התוכנית לקוחותתוכל גם לשלוף את הלקוח הרצוי במסך  הערה:

 בהפעלה ישירה מהמסך.  

 פן דומה ניתן לעצב ולשלוח מכתבים לאנשי קשר ולספקים.באו

 

ן מתקדמים ועדכו  שליפה 

לפי ערכי עמודה ותווי הכללה שליפה  (, תרגלת46)עמ'  שליפת נתוניםבסעיף הראשון שעסק ב

ות מנגנון מיון מובנה )הכוכבית וסימן השאלה(. כמו כן למדת כמה קל ליצור שאילתות מורכבות, בעל
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של התוצאות, בעזרת מחולל השאילתות. הסעיפים הבאים מתארים שיטות מתקדמות יותר לחידוד 

 השאילתה.

. במסכי בן לרוב אין צורך לשלוף רשומות (מטבעות) כל הדוגמאות להלן מתייחסות למסך אב הערה:
יפות כדי לצמצם את מספר )שכן כל הרשומות נשלפות באופן עצמאי(, אם כי ניתן לבצע בהם של

 . הרשומות המוצגות

 ANDתנאי עם שליפה 

אחת מתכונות מחולל השאילתות היא היכולת לציין מספר תנאים בשאילתה אחת. תוכל להשיג את 

 אותה התוצאה במצב שאילתה פשוט ע"י ציון ערכים ביותר מעמודה אחת.

 דוגמא

והמטבע המשני שלהן הוא סנט, בצע את  1כדי לשלוף את כל המטבעות ששער החליפין שלהן הוא 

 הצעדים הבאים )שוב, זכור לעבור למצב שאילתה(:

 .מטבעותהיכנס למסך  .1

 .שער חליפיןבעמודה  1רשום  .2

 .מטבע משני( בעמודה ס*)או  סנטרשום  .3

 כדי לבצע את השאילתה. Enterלחץ  .4

( and) וגם 1ה הוא . ביקשת לשלוף כל רשומה ששער החליפין שלANDביצעת כעת שאילתה עם תנאי 

 המטבע המשני שלה הוא סנט.

לפני , זכור כי יש לציין את כל תנאי השאילתה בעמודות השונות ANDכאשר אתה משתמש בתנאי 

 ביצוע השאילתה.

 ORתנאי עם שליפה 

צורת שליפה אחת שאינה נתמכת על ידי מחולל השאילתות היא ציון יותר מתנאי שאילתה אחד 

זו משתמשים כדי לשלוף את כל הרשומות העונות על לפחות תנאי אחד מבין באותה עמודה. בשיטה 

 כמה תנאים.

 דוגמא

 כדי לשלוף את הרשומות של דולר ושל יורו, בצע את הצעדים הבאים:

 !Enterאל תקיש  )או בחר בו מרשימת הבחירה(. $, רשום מטבעבעמודה במצב שאילתה,  .1

 זה עתה ייעלם )אך הוא נשמר בזיכרון(.. סימן הדולר שרשמת F11פעם נוספת על לחץ  .2

 )או בחר בו מרשימת הבחירה(. EUR, רשום מטבעבעמודה  .3
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 (.Enterבצע עתה את השאילתה )לחץ  .4

 EUR( or)או . ביקשת לשלוף כל רשומה שקוד המטבע שלה הוא $ ORביצעת כעת שאילתה עם תנאי 

 )התוצאה תהיה, כמובן, שתי רשומות(.

 ם על ידי ציון תנאי שאילתה ביותר מעמודה אחת.ג ORתוכל להשתמש בתנאי 

 דוגמא

, בצע את 1ששער החליפין שלהן הוא  או EURכדי לשלוף את המטבעות שקוד המטבע שלהן הוא 

 הפעולות הבאות:

 .מטבעבעמודה  EURבמצב שאילתה, רשום  .1

 למצב שאילתה בלי לבצע את השאילתה.שוב  עבור .2

 . 1, רשום שער חליפיןבעמודה  .3

 בצע את השאילתה.עכשיו  .4

 :ORלסיכום, כאשר אתה מעוניין להשתמש בתנאי 

 ציין את תנאי השאילתה הראשון )ודא כי אתה נמצא במצב שאילתה(. .1

 למצב שאילתה ללא ביצוע השאילתה. שוב  עבור .2

 ציין את תנאי השאילתה הבא. .3

 מה פעמים, לפי הצורך.כ 3-ו 2חזור על צעדים  .4

 בצע את השאילתה. .5

 ים בסוגרייםהגדרת מספר תנא

|'  במקום לבצע מספר שליפות עבור תנאים שונים, ניתן להגדיר מספר תנאים בין שני קווים אנכיים '|

אפשרות זאת שימושית במיוחד ( \+Shift)במרבית לוחות המקשים, הקלדת קו אנכי מתבצעת על ידי 

 בטית או בתיו וכו'. כאשר אינך בטוח בכתיב של מילה כלשהי, כלומר אם היא נכתבת בעין או באלף,

התווים הנדונים רציפים, ניתן להקליד את  אםניתן להציב בין הסוגריים תווים רבים ככל הדרוש. 

תכונה זו זמינה הן במצב שאילתה והן במחולל  ם מקף, כדי לציין טווח.יההראשון והאחרון, כשבינ

 הדו"חות.

לוף מחרוזת תוים שאינך בטוח אם בשליפה של נתונים בלועזית, תוכל להשתמש בשיטה זו כדי לש

 ( או באותיות קטנות.capitalהיא רשומה באותיות רישיות )

 דוגמא

הצעות מחיר.  < קשרי לקוחות, שהגישה אליו דרך התפריט: הצעת מחיר ללקוחהיכנס למסך 

. במקרה שברצונך לשלוף שם איש קשר, ואינך ועבור למצב שאילתה איש קשר עמודהעמוד ב

 |אע|מיר גולדברג. רשום, ע-או ב א-מאיית אותו בבטוח אם הוא 
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 תוכל להשתמש באותה שיטה כדי לשלוף מספר רשומות ביחד:

 דוגמא

הרשומות שיוצגו הן אלה  |דש| * רשום ,תאור מטבע בעמודה מטבעות.למסך  היכנס .1

 ודולר ארה"ב(.ישראלי שקל כגון ) ש-או ב ד-המתחילות ב

"ת" )כגון, -"ם" או ב-שיוצגו הן אלה המסתיימות ב . הרשומות*|םת|באותה עמודה, רשום  .2

 דולרים ורופי הודית(.

בדוגמאות שלעיל רשמת רק שני תוים בין הקוים המאונכים. אולם, ניתן לרשום כמה תוים שרוצים. 

אם מדובר בתוים עוקבים, תוכל לרשום את הראשון ברצף ואת האחרון, כשביניהם מקף, על מנת 

 לציין את הטווח.

 אדוגמ

ון, דינר עיראקי, . הרשומות שיוצגו הן אלה המתחילות באותיות ג' עד ח', כולל )כגח|*-|ג רשום

 זלוטי פולני, גילדר הולנדי(.

 נטוי תוחם-קו

,?,| (, רשום *)  תו כלשהו המשמש גם כתו הכללהכתו אמיתי כדי לבצע שליפה של ערך בו מופיע 

 ה והן במחולל השאילתות.ת זו הן במצב שאילתתוכל להשתמש באפשרו התו. לפני" \את הסימן "

 .מטבעותהדוגמאות הרשומות למטה היפותטיות. לא תקבל באמצעותן תוצאות במסך  הערה:

 דוגמאות 

  אם קיימת כזו.*, תישלף הרשומה "א"*\"אאם תרשום את הערך ," 

  תישלף הרשומה "אבג?", אם קיימת כזו.?"\"אבגאם תרשום , 

 תישלף הרשומה "אבג|", אם קיימת כזו.|"\"אבגאם תרשום את הערך , 

 * כדי לשלוף את כל הרשומות הכוללות כוכבית, רשום\*.* 

 שתי הכוכביות בתחילת ובסוף המחרוזת משמשות כתווי הכללה.הערה: 

 שליפת שדות ריקים

כזכור, מחולל השאילתות מאפשר לך לשלוף שדות ריקים ע"י שילוב סימן השיוויון בעמודה עם ערך 

 בעמודה הנדונה. NULL, תוכל להיכנס למצב שאילתה ולרשום לחלופיןק. רי

  דוגמא

 .מטבעותהיכנס למסך  .1

  , שלה אין מטבע משני.מדד המחיריםותקבל את הרשומה  NULLרשום  מטבע משני,עמוד בשדה  .2



Cat.No. LB160225 142 Ver.1, 31/03/16 

 ניתן לבצע שליפה זאת רק בשדות מסוג "מחרוזת". :הערה

 שימוש באופרטורים

, תאריך, שעה(, תוכל להשתמש באופרטורים כדי לשלוף מספרריים )כגון בעמודות של ערכים מספ

 רשומות לפי ערך מדויק או לפי טווח ערכים.

שיופיע לצד העמודה   בחירהמתוך רשימה באמצעות לחצן הרצוי אופרטור בלנוחותך, ניתן לבחור 

, ש' 1 זוגית )לדוגמא, ש'-איה זו זמינה רק כאשר אתה נמצא בשורה רשימ .(85תרשים )ראה  הנדונה

 ציין את תנאי השאילתה בשורה הזוגית הבאה. (.3

 

 : רשימת האופרטורים85תרשים 

 זוגית:-לדעת אם אתה בשורה זוגית או אי כדי

 רים, בעוד שכאשר הוא זוגית פותח רשימת אופרטו-כאשר הוא מופיע בשורה אי,   הלחצן

 מופיע בשורה זוגית הוא פותח רשימת בחירה.

 ניתן להשתמש באופרטורים גם בעבודה עם מחרוזות תוים.  הערה:

 דוגמא

 (:'עד ת 'כדי לשלוף את הרשומות שתאור המטבע שלהן מתחיל באות "מ" ומעלה )כלומר מ

 .שאילתהלמצב  עבור .1

 .ר מטבעתאושורה השנייה רשום את הערך 'מ' בשדה ב .2

 בשורה הראשונה רשום את האופרטור => באותו שדה. .3

 צע את השליפה.ב .4
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-וקטנים מ X-שים לב כי תוכל להשתמש במספר אופרטורים כדי לשלוף, לדוגמא, ערכים הגדולים מ

Yזוגיות כדי להגדיר את תנאי ה-. במקרה זה, עליך להשתמש בסט אחד של שורות זוגיות ואי-X ,

(. עם זאת, קל יותר להשיג תוצאה 86תרשים )ראה  Y-י להגדיר את תנאי הובסט אחר של שורות כד

 שבמחולל השאילתות. עד ערךומערך זו באמצעות השימוש בעמודות 

 

 : שליפה של טווח תאריכים86תרשים 

 מיון מתקדם של רשומות שנשלפו

אינו, מחולל השאילתות מאפשר לך להגדיר מראש מיון של תוצאות השאילתה, בתוך הגדרת כפי שר

השאילתה עצמה. אפשרות זו קיימת גם מחוץ למחולל, למרות שלא תוכל לשמור את תנאי 

 השאילתה לשימוש עתידי.

המערכת מאפשרת לך למיין לפי מספר עמודות בבת אחת, לפי סדר הירארכי. העמודה בעדיפות 

בוהה ביותר )המספר השלם הנמוך ביותר( תמויין קודם )מיון ראשוני(, הערכים בעמודה בעדיפות הג

את  השנייה ימויינו לאחר מכן )מיון שניוני( וכן הלאה. כדי למיין לפי יותר מעמודה אחת, יש לקבוע

 תנאי המיון לפני ביצוע השליפה.

ויות של המיון. הסדר שבו העמודות כדי למיין לפי יותר מעמודה אחת, עליך לציין את הקדימ

לאה. סוג = מיון שלישוני, וכן ה 3= מיון שניוני,  2= מיון ראשוני,  1תמויינה נקבע לפי מספר, כלומר, 

המיון נקבע לפי השורה שבה מוגדר המיון; מיון עולה מוגדר בשורת המסך הראשונה, מיון יורד 

 ת דוגמא.בשורת המסך השלישית. קל יותר להבין זאת באמצעו

 דוגמא

כדי למיין מטבעות לפי שער חליפין )מיון ראשוני יורד( ולאחר מכן לפי תאור המטבע )מיון שניוני 

 (:87תרשים עולה(, בצע את הצעדים הבאים )ראה 

 עבור למצב שאילתה. .1

יפת כל הרשומות; זהו תנאי )כדי להורות על של *, ורשום מטבעהצב את הסמן בעמודה  .2

 השאילתה(.

 .שער חליפיןעבור לעמודה  .3
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 רד עם הסמן לשורה השלישית במסך )כדי לקבוע מיון יורד לפי שער חליפין(. .4

 )כדי לציין שזהו המיון הראשוני(. 1רשום  .5

 .תאור מטבעעתה עבור לעמודה  .6

 
 : ציון סדר המיון87תרשים 

 לשורה הראשונה במסך )כדי לקבוע מיון עולה לפי תאור(. עבור עם הסמן .7

 )כדי לציין שזהו המיון השניוני(. 2רשום  .8

 עתה בצע את השאילתה. .9

 כתוצאה מכך, כל רשומות המסך יוצגו לפי הקריטריונים הבאים:

  המטבע בעלת שער החליפין הגבוה ביותר תופיע בשורת המסך העליונה, ולאחריה כל שאר

 (.שער חליפיןיורד של שערי החליפין שלהם )זהו המיון הראשוני לפי המטבעות בסדר 

  בכל מקרה של שתי רשומות )או יותר( ששער החליפין שלהן זהה, הן תופענה לפי סדר

 (.תאור מטבעאלפאביתי עולה )זהו המיון לפי 

 לסיכום, זכור את הכללים הבאים עבור מיון לפי יותר מעמודה אחת:

 עבור מיון  2עבור מיון ראשוני,  1כדי לציין את קדימות המיון ) השתמש במספרים שלמים

 שניוני וכו'(.

  כדי לקבוע מיון  3כדי לקבוע מיון עולה; השתמש בשורה  1ציין את קדימות המיון בשורה

 יורד.

 .אל תשכח לציין תנאי שאילתה אחד או יותר, יחד עם תנאי המיון 

 אילתה וקדימויות המיון.אל תבצע את השאילתה עד לרישום כל תנאי הש 

 יעילות השליפות

מספר הרשומות המצויות במאגר הנתונים משתנה מטבלה לטבלה. טבלת המטבעות, למשל, אינה 

 , בעוד שכרטסת הלקוחות עשויה להכיל רשומות רבות.רך כללמכילה יותר מכמה עשרות רשומות בד
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ות ממאה(, זמן השליפה ממסד כאשר מספר הרשומות בטבלה מסוימת במסד הנתונים הנו קטן )פח

 הנתונים למסך הוא בכל מקרה קצר ביותר, גם כאשר שולפים בבת אחת את כל הרשומות.

כאשר מספר הרשומות בטבלה בינוני או גדול, מומלץ מאוד לנסות לבצע שליפות יעילות במסך. 

)למשל,  פותכלומר, לא לבצע שליפה של כל הנתונים, אלא לנסות להגביל את מספר הרשומות הנשל

 . באמצעות תווי הכללה(

שליפה יעילה במיוחד היא שליפה לפי תחילת השם או התיאור. שליפה שאינה מומלצת, לעומת זאת, 

היא שליפה לפי תווי הכללה שאחריהם סיומת השם או התיאור, שכן במקרה כזה המערכת צריכה 

 השליפה. לעבור על כל הרשומות בטבלה כדי למצוא את אלו המתאימות לתנאי

של האדם שאת מספר הטלפון שלו אתה  אתה יודע את שם המשפחהאם חשוב על ספר טלפונים. 

ות לך רק , עליך לעבור על עמודים ספורים בלבד כדי למצוא את המספר הנכון. אפילו אם ידועמחפש

, תוכל להגביל את החיפוש לכמה עשרות עמודים. אולם שתי האותיות הראשונות של שם המשפחה

 ם ידועות לך רק האותיות האחרונות של השם, תצטרך לעבור על כל הספר כדי למצוא את המספר! א

 דוגמאות

, ומספריהם של חשבונות ראשייםברצונך לשלוף את חשבונות ההוצאות במסך ש נניח .1

, *6. שליפה יעילה תהיה 99ומסתיימים בספרות  6חשבונות אלה מתחילים תמיד בספרה 

 .תארוך זמן רב 99* בעוד ששליפה לפי

אם התאור של כל חשבונות ההוצאות מתחיל במילה "הוצאות", תוכל להפעיל שליפה יעילה:  .2

. אולם, אם מחרוזת תוים אחרת מקדימה לעתים את המילה "הוצאות", יהיה עליך הוצאות*

ך זמן רב. במקרה זה, עדיף למצוא קריטריון אחר , שתאר*הוצאות*להפעיל שליפה לא יעילה 

 (.1ת החשבונות )למשל, לפי מספרם, בדומה לדוגמא לשליפ

ככל שמספר הרשומות גדול יותר, כך רבה חשיבותה של יעילות השליפה. בטבלאות בהן מספר 

הרשומות גדול מאוד )עשרות אלפים ומעלה(, כאשר תנאי השליפה אינו יעיל, החיפוש עשוי להיות 

יאה )תלוי אם מנהל המערכת שלך החליט כבד מאוד. כאשר זה קורה, תקבל הודעת אזהרה או שג

אפשר, שנה את תנאי השליפה ובצע אותה מחדש. במקרה של אם לאפשר חיפושים כבדים או לא(. 

 בעיות, פנה לעזרה ממנהל המערכת שלך.

ככל שמספר הרשומות בטבלה גדול יותר, זמן השליפה עבור שאילתות לא יעילות יהיה  שים לב:
 של יעילות השאילתות. ארוך יותר ועולה החשיבות

יר קבצים  סי

 באותו אופן בו אתה משתמש בסייר פריוריטיניתן לנהל קבצים ותיקיות ב סייר הקבצים בעזרת

Windows  תוכל  סייר הקבציםשנכנסת ל כדי לנהל את הקבצים והמחיצות במחשב שלך. לאחר

שות, לייבא למערכת להעתיק ולשכפל תיקיות ולשנות את המיקום והשם שלהן, ליצור תיקיות חד

. לכל תיקיה לתיקיות מועדפותקיצורי דרך ואף ליצור , או לייצא  ממנהקבצים ותיקיות  פריוריטי
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לאחר העתקה או ייבוא של קובץ לראשי קבוצת הרשאות שתבחר.  ,שיצרת, תוכל לקבוע הרשאות

תוכל  סייר קבציםבנוסף, דרך לתוך הסייר, תוכל לעיין במיקומים נוספים של אותו קובץ במערכת. 

 . ולשחרר נעילה של קובץ שנעלת לנעול קובץ

 כדי לעבוד עם סייר הקבצים, נדרשת רכישה של מודול נפרד.  :הערה

בלחיצה על תפריט האפשרויות ובחירה  סייר קבציםכדי להריץ את סייר הקבצים, בחר בפקודה 

(. לחץ על תיקיה כלשהי מהתיקיות המוצגות בחלון השמאלי כדי לעיין 88תרשים )ראה קובץ ב

  בתכולתן )לפי מבנה היררכי(. קבצים ותיקיות משנה של התיקיה יוצגו בחלון הימני. 

  :או תיקיה כלשהםכדי לפתוח קובץ 

  פעמיים בקליק שמאלי הפריט המבוקש עללחץ.  

  יצה על תפריט האפשרויות ובחירה בלח פתחבחר בפקודה אז ו את הפריט המבוקשבחר

 . קובץב

  ולחץ על את הפריט המבוקש בחרEnter . 

 .קובץמתפריט  יציאהכדי לצאת מהסייר, בחר באפשרות 

)המעיד כי הקובץ פתוח על ידי  קריאה בלבדלא תוכל לעדכן קבצים אם הוקצה להם סטטוס  הערה:
כזה, סטטוס הקובץ ושם המשתמש  במקרה, אך תוכל לעבוד על עותק של הקובץ.  משתמש אחר(

 .הגבלת גישה לקובץלפרטים נוספים, ראה  .בהתאמה נעול ע'יו סטטוסשנעל אותו יוצגו בעמודות 

 

 : עיון בתיקיות סייר הקבצים88תרשים 

 מהדרכים הבאות:תוכל להוסיף פריטים לסייר קבצים בכל אחת 
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  פריוריטילייבא קובץ או תיקיה לשרת . 

 להעתיק או לשכפל קובץ או תיקיה.  

  .ליצור תיקיה חדשה 

ניתנים לגישה בכל עת, ועל ידי כל משתמש בעל הרשאות  פריוריטיפריטים המאוחסנים על שרת 

 מתאימות.

 יבוא פריטים לסייר הקבצים

לקובץ המאוחסן על הכונן הקשיח שלך או על כונן  על מנת לאפשר למשתמשי מערכת נוספים גישה

, למחיצה פריוריטיכדי להעתיק את הקובץ לשרת  ייבאלהשתמש בפקודה  ישרשת, 

..\..\system\mail לשם כך, פתח את סייר הקבצים,  לחץ בקליק ימני על התיקיה אליה יתווסף .

.  בתיבת הדו שיח ייבאאפשרות הקובץ הרצוי )בחלון הימני או השמאלי(, ובתפריט שנפתח, בחר ב

 שנפתחת, אתר את הקובץ הרצוי,  ובלחיצה כפולה על שמו, הוסף את הקובץ לתיקיה. 

לחץ בקליק   ,  ובעודו לחוץ,Ctrl-מנית בלחיצה על מקש הז-תוכל לייבא מספר קבצים בו טיפ:
 שמאלי על כל אחד מהפריטים שברצונך לייבא.

למשל, על ידי ) MS-Outlookתיקיה מסייר חלונות, או מנספח  באותו אופן, תוכל להעתיק קובץ או

Ctrl+C  ולהדביקו בסייר הקבצים, תוך כדי יבוא הקובץ אל המחיצה ,)..\..\system\mail. 

 להדביק את הקובץ לסייר הקבצים בכל אחת מהדרכים הבאות: תוכל 

  הדבק וייבאקליק ימני מתיקיית המשנה המתאימה ובחירה באפשרות. 

 ובחירה באפשרות מתפריט האפשרויות  עריכהפתיחת תפריט , תיקיית משנה רצוייהרה בבחי

 .הדבק וייבא

  לחיצה עלCtrl+V. 

 כפול פריטים בסייר הקבציםהעתקת או ש

העתקה יוצרת קיצור דרך לקובץ ה. סייר הקבציםל המקושריםתוכל גם להעתיק או לשכפל קבצים 

או ברשומה  בסייר הקבצים) במערכת למיקום אחר להדביק, אותו אפשר , השמור בשרתהמקורי

 .פריוריטי. לעומת זאת, שכפול קובץ יוצר עותק חדש של הקובץ בשרת (פריוריטיב

 מהאפשרויות הבאות: אחתבחר כדי להעתיק קובץ )או תיקיה(, 

  העתק, ובחירה באפשרות הפריטקליק ימני על שם. 

 ה על תפריט האפשרויות ובחירה בלחיצ העתקהרצוי ובחירה באפשרות  פריטבחירה ב

 .עריכהב

 לחיצה על הרצוי ו פריטבחירה בCtrl+C. 

או  Ctrl+Vפריט שהעתקת בתיקיה המתאימה )לדוגמה, בלחיצה על את ה לאחר מכן תוכל להדביק 

 (.הדבק וייבא בבחירת האפשרות
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וך קיצור דרך בת לחלופין, ניתן לגרור קובץ או תיקיה ישירות לתיקיה אחרת, וכך ליצור לאותו פריט

 התיקיה הרצויה. 

 מהאפשרויות הבאות: אחתבחר כדי לשכפל קובץ, 

  שכפלקליק ימני על שם הקובץ, ובחירה באפשרות. 

  בלחיצה על תפריט האפשרויות ובחירה  שכפלבחירה בקובץ הרצוי ובחירה באפשרות

 . עריכהב

שנוצר  שכפוליר הקבצים. כל ויישמר באותה תיקייה בסי פריוריטישל הקובץ יווצר בשרת  שכפול

מקובץ מסוים יקבל את אותו שם, בתוספת מספר סידורי רץ בסוף שם הקובץ. ניתן לפתוח את 

לבצע בו שינויים כמו בכל קובץ אחר. ניתן לשנות את שם הקובץ ו/או להעתיק ו המשוכפלקובץ ה

 אותו לתיקיה אחרת לפי הצורך. 

 קישורים נוספים לקובץ

הקישורים הקיימים במערכת לקובץ מסוים המקושר לסייר, למשל ממסכי  תוכל להציג את כל

 נספחים )מסכי בן של הרבה תעודות(. 

 כדי לעיין במיקומים נוספים במערכת, כולל בתוך סייר הקבצים, אליהם מקושר הקובץ: 

  קישורים נוספיםלחץ בקליק ימני על שם הקובץ ובחר באפשרות . 

 וספים ניתן לראות גם מתוך רשומות המערכת השונות. את רשימת הקישורים הנ :הערה

 יצירת תיקיה חדשה והקצאת הרשאות

 מהאפשרויות הבאות: אחתבחר כדי ליצור תיקיה חדשה בסייר הקבצים, 

  ,)קליק ימני על התיקיה אליה יש להוסיף תיקית משנה חדשה )בחלון הימני או השמאלי

 .מחיצה חדשהובחירה באפשרות 

  אליה יש להוסיף תיקית משנה חדשה  )בחלון הימני או השמאלי(  ובחירה בחירת התיקיה

 . קובץבלחיצה על תפריט האפשרויות ובחירה ב מחיצה חדשהבאפשרות 

 לאחר מכן תוכל לשנות את שם התיקיה בלחיצה על שם התיקיה הנוכחי, והקלדת השם הרצוי.

 כדי להקצות ו/או לשנות הרשאות לתיקיה שיצרת:

 אפשרויות הבאות:מה אחתבחר  .1

  הרשאותקליק ימני על שם התיקיה ובחירה באפשרות. 

  בלחיצה על תפריט האפשרויות ופתיחת בחירת התיקיה הרצויה ובחירה באפשרות הרשאות

 .עריכהתפריט 

ת שונות לתיקיה זו (, יוצגו סוגי ההרשאות שהוקצו לקבוצות הרשאו89תרשים פתח )יבחלון שי .2

ללא הרשאות(.  לחץ בקליק ימני על  – Xניווט,  - Nניהול,  - Aכתיבה,  - Wקריאה, - R)כלומר, 



Cat.No. LB160225 149 Ver.1, 31/03/16 

 קבוצת ההרשאות עבורה יש לעדכן את ההרשאות לתיקיה הנוכחית. 

 

 

 : חלון ההרשאות89תרשים 

לחברי קבוצת ההרשאות לתיקיה הנוכחית בתפריט שנפתח, בחר את סוג ההרשאות שיש להקצות  .3

 ולתכולתה. 

ההרשאות המוגדרות לתיקיה מסויימת חלות אוטומטית גם על תיקיות המשנה שלה הערה: 

בסייר הקבצים, וכך גם השינויים שיחולו בהרשאות אלו.  תוכל תמיד לשנות ישירות את 

 ההרשאות בתיקיית המשנה שיצרת. 

 ר קבוצת הרשאות נוספת.לפי הצורך, בצע את התהליך עבו .4

 .OKלחץ  .5

שהוקצתה לקבוצת הרשאות עבור תיקיה מסוימת, מאפשרת   Administrator (A)הרשאת   הערה:
לחברי הקבוצה להקצות הרשאות לתיקיה זו לקבוצות הרשאות אחרות )וכוללת גם הרשאות כתיבה 

תה לעיין בתיקיות מאפשרת לחברי קבוצת ההרשאות לה הוקצ  Navigation (N)מלאות(. הרשאת 
 משנה, אך לא בקבצים המאוחסנים בהן. 

 הגבלת גישה לקובץ

המערכת מקצה אוטומטית סטטוס תוכל גם להגביל גישה של משתמשים אחרים לקובץ שצרפת. 

לכל קובץ שנפתח. הסטטוס מעיד כי ניתן לפתוח את הקובץ רק במצב "לקריאה  לקריאה בלבד

זמנית. שם -ים שונים לא יוכלו לבצע שינויים בקובץ בובלבד", וכך להבטיח כי מספר משתמש
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)כלומר,  רגיל. סטטוס הקובץ משתנה לי'נעול עהמשתמש שכרגע עובד על הקובץ יופיע בעמודה 

, ומעיד כי הקובץ פנוי ריקה( באופן אוטומטי כאשר הקובץ נסגר ונשמר על השרת סטטוסעמודת 

 כעת לעריכה. 

 :מהדרכים הבאות אחתב באופן ידניץ לעדכן את סטטוס הקובגם תוכל  

  ואז בחר בסטטוס הרצוי  שינוי סטטוס, בחר באפשרות הקובץ המבוקשעל לחץ בקליק ימני

 (. לקריאה בלבדמהתפריט הנפתח )למשל, 

  ,שינוי סטטוסבחר ו קובץפתח את תפריט האפשרויות וממנו את תפריט בחר בקובץ הרצוי. 

 (. לקריאה בלבדח )למשל, בחר את הסטטוס הרצוי מהתפריט הנפת

יכול לשנות סטטוס של קובץ המוגדר בסטטוס  נעול ע'ירק המשתמש המופיע בעמודה   הערה:
 . לקריאה בלבד

 בסייר הוספת קיצור דרך לפריטים מועדפים

שימוש קבוע בסייר הקבצים היא לסמן את  ןשעושים בה לתיקיותהדרך הנוחה ביותר לגשת 

על פי הסדר הרצוי או למחוק משם  מועדפים. תוכל לסדר את הדפיםמועכפריטים  והאל התיקיות

 קישורים לקבצים שהשימוש בהם פחת. 

, לחץ קליק ימני על שם התיקיה )בחלונית מועדפיםב לתיקייה מסוימתליצירת קיצור דרך 

מהתפריט הנפתח. לאחר שנוספו תיקיות  הוספה למועדפיםהשמאלית או הימנית( ובחר באפשרות 

 כדי לעיין בתוכן התיקיה.  מועדפיםהסמוך לתיקיית , לחץ על החץ יםמועדפל

תיקיה ובחר באפשרות הרצויה קליק ימני על שם ה , לחץמועדפיםלשינוי מיקום של תיקיה בתיקית 

 .  (הזז למטה, הזז להתחלה)למשל 

 מהאפשרויות הבאות: אחתבחר , מועדפיםכדי למחוק תיקיה מתיקית 

 מחק ממועדפיםקיה, ובחירה באפשרות קליק ימני על שם התי. 

  בלחיצה על תפריט האפשרויות ובחירה  מחקבחירה בתיקיה הרצויה ובחירה באפשרות

 .עריכהב

  לחיצה על המקשDel. 

 עיצוב עמודות

 תאריך יצירהתוכל גם להתאים אישית את תצוגת הסייר על ידי הסתרת עמודות מיותרות )למשל, 

ת סדר הצגת העמודות הנותרות כך שיהיו נוחות לשימוש. השתמש ולארגן מחדש א (תאריך עדכוןו

 , כדלהלן: עיצוב עמודותבעכבר כדי לגרור עמודות למיקום המתאים או השתמש בכלי 

 . עיצוב עמודותובחר ב עיצובמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט  .1

 יח הנפתחת לביצוע כל אחד מהשינויים הבאים: ש-היעזר בתיבת הדו .2
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 מודה במעלה או במורד הרשימה )על ידי לחיצה על החצים בצד השמאלי של הזזה של ע

 החלון או על ידי גרירת פריט למקום הרצוי ברשימה(. 

 עמודה. הסתרת 

גם לאחר ביצוע כל אחד מהשינויים הנ"ל ניתן לשנותם; בנוסף, ניתן להשיב את סייר הקבצים 

עיצוב בתחתית חלון  רירות מחדלשחזר בלעיצוב המקורי שלו על ידי לחיצה על האפשרות 

 .  עמודות

 ייצוא פריטים מסייר הקבצים

תוכל לייצא קובץ או תיקיה מסייר הקבצים ולשמרם בכונן המקומי שלך או בכונן הרשת, באמצעות 

הרצוי  , תוכל גם ללחוץ קליק ימני על הפריטלחלופין. (Ctrl+V-ו Ctrl+C)למשל, על ידי סייר חלונות 

(. בתיבת הדו שיח שנפתחת, מקם את עריכה מתפריטמהתפריט שנפתח  )או  שמור ולבחור באפשרות

 . OKהסמן על המחיצה הרצוייה, ולחץ  

 העתקת קישור 

או  פריוריטיקבצים שונים שצורפו לסייר הקבצים, במסך טקסט בלתוכל גם לכלול קישורים 

נתיב הקובץ ללוח חלונות,  (. הקישור מועתק מעמודתWord, מסמך Outlookבמסמך חיצוני )למשל, 

 וניתן להדביקו לאחר מכן ביעד הרצוי. 

 מהפעולות הבאות: אחתבצע מקם את הסמן על שורת הקובץ הרצויה, ולהעתקת קישור,  .3

  לחץCtrl+Y. 

 העתק קישור למסמךלחץ על הלחצן הימני של העכבר ובחר ב. 

  עריכהרה בבלחיצה על תפריט האפשרויות ובחי העתק קישור למסמךבחר בפקודה. 

או   פריוריטיעורך הטקסט בלהדבקת הקישור שהועתק, מקם את הסמן במקום המתאים ב .4

 .Ctrl+Vהקש מסמך חיצוני רצוי, וב

 הסרת פריטים מן הסייר 

 מהפעולות הבאות:  אחתלהסרה של קובץ או תיקיה מסייר הקבצים, בצע 

  .לחיצת קליק ימני על הפריט הרצוי ובחירת מחק 

  עריכה מתפריט מחקהרצוי ולחיצה על בחירת הפריט . 

  בחירת הפריט המבוקש ולחיצה עלDel . 

 

 פעולת ההסרה אינה מוחקת את הקובץ מבסיס הנתונים של המערכת. הערה:
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 מערכת הדואר האלקטרוני
 הקדמה

אר פנימי דוו (e-mailכוללת מערכת דואר אלקטרוני חיצוני ) פריוריטיהדואר האלקטרוני של  מערכת

 .SMSוהודעות  מש לתקשורת בין העובדים()המש

 דואר אלקטרוני כגון לתוכנת יםזקוק אתםכדי לעשות שימוש מלא בכלי הדואר שמציעה המערכת, 

MS-Outlook ב, או לחשבון על המחשב שלך מותקנת-Gmail חשבון , ואו בשירות דואר אחרSMS 

 תוכל להפעיל גם מתוך הרשת.( Intranet. את מערכת הדואר הפנימי )SMSוספק עבור הודעות 

 ניתן להפעיל את מנגנוני הדואר השונים במספר דרכים:

 דוארתפריט האפשרויות ובחירה ב בלחיצה על. 

  ניהול משרדאליו מגיעים דרך מודול  דוארמתוך תפריט. 

 בפרקים הבאים נעבור על:

 הגדרות חשבון 

 רישום ושליחת הודעת דואר 

 קבלת הודעת דואר ושליחת מענה 

ן דוארהגד  רות חשבו

 אפשרויות דואר

או עבור שרות דואר מקוון אחר.  המערכת  Gmail, עבור Outlookיש לבצע הגדרות שונות עבור 

. לדוגמא, אם תכנית הגדרת הדואר האחרונה לכל משתמש תשתמש בשירות הדואר האחרון שהוגדר

 . Gmail, הודעות תישלחנה ותתקבלנה באמצעות Gmailהגדרת דואר עם שהרצת היא 

 MS-Outlookהגדרת עבודה עם 

. < הגדרות דואר Outlook<  הגדרות דואר, ובחר בתפריט האפשרויותמ דוארפתח את תפריט 

 (.90תרשים )ראה  דוארהגדרות שיח -תיפתח תיבת הדו
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 דואר. הגדרות: חלון 90תרשים 

אם אינך מעוניין שהמערכת תבדוק ותודיע אוטומטית על דואר חדש/שטרם נקרא, סמן את 

. אם תבחר באפשרות זו, תוכל לבדוק האם התקבל דואר חדש לא לבדוק הודעות דוארהאפשרות 

 (.157באופן ידני )ראה עמ' 

 האפשרויות הבאות:אם אתה מעוניין בהודעה אוטומטית על דואר, בחר בין 

 כל טווח זמן מוגדר. להודיע על הודעות חדשות 

 כל טווח זמן מוגדר. להודיע על הודעות שלא נקראו 

 דקות(. 15אל תשכח לציין את טווח הזמן הרצוי )ברירת המחדל היא 

בנוסף או במקום בדיקה אוטומטית, תוכל לבדוק ידנית האם ישנן הודעות דואר בכל זמן שתרצה. 

 מהפעולות הבאות:אחת בצע  לשם כך,

 שבתפריט  דוארמתוך תפריט  בדוק הודעות חדשותאו  תא דואראת האפשרות  בחר

 .האפשרויות

  דואר ניהול משרדמתפריט תא דואר פתח את מסך > . 
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 תיבת דואר חיצונית

שלך  תא הדוארמנגנון הדואר מאפשר לך לקבל דואר אלקטרוני מתיבת דואר חיצונית לתוך 

כל הודעה  , תוכל להעבירMS-Outlookאם תיבת הדואר החיצונית מופעלת באמצעות  .פריוריטיב

שתתקבל בתיבת הדואר הזו לתיבת הדואר הפנימית שלך. כדי להפעיל אפשרות זו, סמן את 

. כדי לשמור הודעות אלו בתיבת הדואר לשלוף הודעות מתיבת הדואר האלקטרוניהאפשרות 

השאר הודעות בתיבת הדואר סמן גם את האפשרות  החיצונית שלך )גם לאחר שנקראו(,

 .האלקטרוני

ע שמטרתן למנו Outlookהנשלחות ע"י  pop-upבנוסף, המערכת מאפשרת להימנע מקבלת הודעות 

(. דבר זה מועיל במיוחד כאשר אתה שולח Outlookללא הצגת הודעות הפצת וירוסים )סמן את הדגל 

 .את אותה הודעה למאות נמענים חיצוניים

 משימות לקוח/ספק

עת דואר כדי שכל הוד ,שיח-בתיבת הדו רשום דואר כמשימות לקוח/ספק תוכל לסמן את האפשרות

יומן שאתה שולח או מקבל מלקוח או ספק תירשם במערכת כמשימה אותה תוכל לשלוף במסך 

  .משימות

צת הרשאות אפשרות זו  עשוייה להיות לא זמינה לכל המשתמשים, או לכל משתמשי קבו :ההער
. כדי לאפשר גישה לאפשרות זו, יש לפנות למנהל MAILCRMנבחרת,  בהתאם לערך שהוגדר לקבוע 

 המערכת. 

 Gmailהגדרת עבודה עם 

 .< הגדרות דואר Gmailהגדרות דואר < , ובחר בבלחיצה על תפריט האפשרויות דוארבחר באפשרות 

 .Gmail< דואר וסנכרון עם  ניהול משרד < דוארתכנית זו זמינה גם מתפריט  הערה:

. לאחר Gmail-אל חשבון ה Priorityתיפתח לשונית חדשה בדפדפן שבה תתבקש לאשר גישה של 

, clipboard-(, יופיע קוד גישה לחשבון. העתק את קוד הגישה לAllowשתאפשר גישה זו )בלחיצה על 

 (.91תרשים  שיח )ראה-בדפדפן, שם פתוחה תיבת דו Priority-ואז חזור ל

 חילה.תשלך בתחנה, תתקבש להיכנס אליו  Gmail-אם אינך מחובר לחשבון ה הערה:

קוד בצעד הקודם בעמודה  קוד הגישה שהעתקת, הזן את Gmail-כדי לגשת אל תיבת הדואר שלך ב

 . בנוסף, קבע את ההגדרות הבאות:Google-גישה מ

 הודעות דואר שנשלחות ללקוח או ספק תוגדרנה כמשימה לאותו אם אתה מעוניין ש

יומן . תוכל לשלוף הודעות אלה במסך רשום דואר כמשימהלקוח/ספק, סמן את האפשרות 

 . משימות
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אפשרות זו  עשוייה להיות לא זמינה לכל המשתמשים, או לכל משתמשי קבוצת הרשאות הערה: 
. כדי לאפשר גישה לאפשרות זו, יש לפנות למנהל MAILCRMנבחרת,  בהתאם לערך שהוגדר לקבוע 

 המערכת. 

 

 Gmailהגדרת עבודה עם : 91תרשים 

  משתמש בסמן את האפשרות-Outlook  על מנת לשלוח ולקבל הודעותGmail  באמצעות

Outlook. 

  בת הכדי שהמערכת תשלח הודעת בדיקה אל תי שלח דואר ניסיוןסמן את האפשרות-Gmail 

 שהגדרת. 

 שליחת דואר באמצעות שירותי דואר אחרים

 (. Yahooאו  Hotmail)כגון  SMTPמאפשרת לך לשלוח דואר דרך שרת פריוריטי 

 (:Gmailאו  Outlookכדי להגדיר שרות דואר )שאיננו 

  שרתים אחרים.< הגדרות דואר בלחיצה על תפריט האפשרויות, ובחר ב דוארבחר באפשרות  .1

 (.92תרשים  , מלא את ההגדרות המתאימות )ראהקליטת פרמטריםשיח -ת הדובתיב .2

 



Cat.No. LB160225 156 Ver.1, 31/03/16 

 שרתים אחריםהגדרת עבודה עם : 92תרשים 

 

 מעתה, כל הדואר של המשתמש יישלח דרך השרת שהוגדר.

 הגדרת דואר חיצוני

 , רק אל תיבת הדוארפריוריטיהאם דואר פנימי יגיע רק אל תיבת הדואר הפנימית שלך ב ניתן לקבוע

החיצונית שלך, או אל שתיהן. הגדרות אלה מתבצעות על ידי עובדים המורשים לכך. כדי לעשות 

 זאת, עליהם לבצע את הפעולות הבאות, לכל העובדים עבורם מעוניינים להגדיר דואר חיצוני:

 משאבי אנוש בד מורשה לטיפול במשאבי אנוש: יש להיכנס לכרטיס העובד המתאים )לביצוע ע"י עו .1

, יש לוודא  שכתובת הדואר החיצונית הנכונה רשומה בעמודה כתובת וטלפון(. בלשונית כרטיס עובד

e-mail. 

מנהל ) הרשאות מערכת למשתמשלביצוע ע"י מנהל המערכת: יש לשלוף את הרשומה הרצויה במסך  .2

,  דואר חיצוני, בעמודה הגדרות(, ולבצע בלשונית משתמשי מערכת תחזוקת מערכת  המערכת 

 אחת מהפעולות הבאות:

  בלבד. כדי להשתמש במערכת הדואר הפנימיתיש להשאיר את התיבה ריקה  

 ייןיש לצ E ויישלח כתובת הדואר האלקטרוני החיצונית  כדי שהדואר הפנימי יופנה אל

 . ממנה

 ייןיש לצ B  הפנימי יתקבל בשתי תיבות הדוארשהדואר כדי. 

 

 מסמכים ממוחשבים

או קבלות, הנשלחים ללקוחות )שנתנו הסכמתם  חשבוניותכמו מסמכים מסמכים ממוחשבים הם 

מאפשרת  פריוריטימערכת  .לכך( בדואר אלקטרוני, במקום להדפיסם כמסמך מקור ולשלחם בדואר

רישות המחוקק. כדי לשלוח מסמכים חתומים, יש משלוח של מסמכים חתומים אלקטרונית על פי ד

הגדרת חתימה על לרכוש תחילה מפתח מחברה חיצונית מורשית. לאחר מכן, יש להריץ את התכנית 

ן את המספר הסידורי של תעודת או, להזי PFX-. בקלט התכנית, יש לטעון את קובץ הPDFמסמכי 

דות תישלחנה במערכת הדואר עם .  לאחר מכן, תעו, ולרשום את הסיסמה המתאימההחתימה

 חתימה אלקטרונית. 

 לשליחת מסמכים ממוחשבים בדואר אוטומטי )באמצעות שירות הדואר שהוגדר(:

 לכל  יםממוחשב כיםמקבל מסמ יש לסמן את העמודה ,הגדרות כספים ללקוחותמסך ב

 הלקוחות אליהם אתה מעוניין לשלוח מסמכים ממוחשבים.

המוצגת בעת הרצת  בתיבת הדו שיח דואר אוטומטיאת האפשרות  לשליחת מסמך ממוחשב,  סמן

וישלח לאיש הקשר של הלקוח המיועד  , "מסמך ממוחשב" -יסומן כהמסמך . תוכנית ההדפסה

, ת, מסך בן של החשבונית הרלוונטינספחיםיצורף למסך  PDF-קובץ ה; כנספח לדואר האלקטרוני

 .הודפסההתעודה תסומן כו
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 ירת קשראמצעים נוספים ליצ

 מאפשרת ליצור קשר באמצעים הבאים: פריוריטיבנוסף למשלוח דואר אלקטרוני, 

 )חיוג למספר טלפון )באמצעות חייגן החלונות 

  חיוג למספר טלפון או למשתמשSkype  באמצעות(Skype) 

 כדי להשתמש באמצעים אלה, היישום או השירות המתאים צריך להיות פעיל. הערה:

לחץ על תפריט האפשרויות, בחר בתפריט , דם מסוים ישירות ממסך כלשהוכדי ליצור קשר עם א

 ולאחר מכן באמצעי הרצוי ליצירת הקשר. ,טלפןבחר באפשרות ו הפעלות

לישויות מערכת שונות )אדם או חברה(, במסך הבן  Skype-בתוכל לשייך מזהה של משתמש 

, לידים, אנשי קשר ללקוח ,לקוחות, סוכניםשל המסכים הבאים:  Skypeהגדרת התקשרות ב 

יצור קשר באמצעות . לאחר מכן, תוכל לכרטיס עובד, אנשי קשר לספק, ספקים, אנשי קשר

Skype בה מופיע הקוד המזהה במערכת של האדם או החברה.  פריוריטימכל עמודת מסך ב 

 

 דואר נכנס

הקיים במרבית  Inbox-כדי לקרוא את הודעות הדוא"ל שלך. הוא מקביל ל תא דוארהשתמש במסך 

 תוכנות הדואר האלקטרוני.

 :( במספר דרכים93תרשים )ראה  תא דוארניתן להגיע למסך 

  דוארבלחיצה על תפריט האפשרויות ובחירה ב תא דוארבחר בפקודה. 

  :ניהול משרד או השתמש בנתיב התפריטים דואר. 

 וטומטית בכל פעם שתאשר את ההודעה על דואר נכנס.בנוסף, מסך זה ייפתח א

 

 : מסך תא דואר93תרשים 
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תא כל ההודעות שלא מסומנות כהודעות שנקראו נשלפות אוטומטית בכל פעם שפותחים את מסך 

או כדי לגלול להודעות הבאות. ) PgDn. ההודעה האחרונה שטרם נקראה מופיעה ראשונה. לחץ דואר

 כדי לעיין בכל הרשומות יחד.( F4לחץ 

 .תוכן המכתב. גוף ההודעה מופיע במסך הבן נושאהנושא של ההודעה מופיע בעמודה 

, כגון, השולח, השעה תא דוארנתונים נוספים הנוגעים להודעה מוצגים בשאר העמודות של מסך 

החברים בקבוצה, הקבוצה התאריך והיום בשבוע בו ההודעה נשלחה, וכו'. אם ההודעה נשלחה לכל 

 (.81תוצג גם כן )על הגדרת קבוצות, ראה עמ' 

(. אם לא תעשה זאת, כללי)בלשונית קראתי אחרי שאתה קורא כל הודעה, סמן אותה בעמודה 

 תמשיך לקבל הודעה על דואר נכנס, עד שתסמן את העמודה או תמחק את ההודעה.

 בלההדפסת הודעה שהתק

. לאחר מכן, תא דואראם אתה מעוניין להדפיס הודעה מסוימת, עבור לרשומה המבוקשת במסך 

 בהפעלה ישירה מהמסך. ההדפסת הודעהפק את הדו"ח 

 פתיחת נספחים

 תסומן. נספחיםאם הודעת הדואר מכילה נספח, העמודה 

 כדי לעיין בנספחים:

 נפרדת במסך.; כל קובץ נספח מוצג בשורה נספחיםפתח את מסך הבן  .1

 עבור לשורה של הנספח המבוקש. .2

 מהפעולות הבאות:  אחתכדי לפתוח את הקובץ, בצע  .3

  המייצג את הקובץ הנספח, המופיע בצד השמאלי של המסך. אייקוןהלחץ על 

  .לחץ על אייקון הקובץ המופיע ברשימת ההפעלות הישירות 

ת כדי לראות תצוגה אם הנספח הוא תמונה, רחף עם העכבר מעל זכוכית המגדל טיפ:

 מקדימה של התמונה. 

  קובץהאפשרויות <  מתפריט פתחבחר בפקודה. 

 שמירת נספחים

 כדי לשמור קובץ נספח אל הדיסק הקשיח שלך או למיקום ברשת:

 או ברשימת ההפעלות של הקובץ )במסך  אייקוןלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על ה

 .שמור בשם(, ובחר בפקודה הישירות

 ודעות הלאהשליחת ה

 תוכל לשלוח הודעה שקיבלת לצד שלישי בדרך הבאה:
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 .תא דואר, בן של מסך שלח הלאההיכנס למסך  .1

 לפרטים(. 160ציין את הנמען )כגון, לפי שם משתמש, כתובת דואר חיצוני; ראה עמ'  .2

 .הלאהשלח מסך הבן של מסך  ,תוכן המכתבלפי הצורך, רשום הערות במסך  .3

 (.שלח הודעה ומחק)או  שלח הודעההרץ בהפעלה ישירה את התוכנית , שלח הלאהמסך ב .4

 החזרת תשובה

 ישנם שני מסכי בן באמצעותם ניתן להשיב על הודעה שקיבלת:

 הנושא של ההודעה המקורית מופיע כנושא הודעת התשובה. – החזר תשובה 

 ת נכלל בגוף הודעת התשובה.בנוסף, גוף ההודעה המקורי – החזר תשובה כולל תוכן 

 בשני המקרים, הצעדים להחזרת תשובה זהים:

 פתח את מסך הבן המבוקש. .1

. כברירת משלוח דוארהודעת דואר אלקטרוני חדשה תיווצר, אותה תוכל לשלוף לאחר מכן במסך  .2

מחדל, השולח מופיע בהודעה זו בתור הנמען, והנושא של ההודעה המקורית מופיע בעמודת הנושא 

(. לפי הצורך, תוכל לשנות הן את הנמען והן את שורת הנושא. תוכל גם לציין צד :REם קידומת )ע

 .נמענים נוספיםשלישי לקבלת ההודעה במסך הבן 

 חזור אל מסך החזרת התשובה.  ורשום את תשובתך. תוכן המכתבפתח את מסך הבן הסמוך  .3

 לפרטים(. 162)ראה עמ'  נספחיםבן אם אתה מעוניין לצרף קובץ להודעה, השתמש לשם כך במסך ה .4

 .שלח הודעה ומחקאו  שלח הודעהחזור למסך החזרת התשובה והרץ בהפעלה ישירה את התוכנית  .5

מתוך מסך  מחק הודעהתוכל גם למחוק את התשובה על ידי הפעלה ישירה של התוכנית  הערה:
 התשובה.

 עיון בהודעות דואר ישנות

מצויין לעיל, כאשר פותחים את מסך תא דואר כל הרשומות הקיימות בו נשלפות אוטומטית. כפי ש

 אולם, תוכל להשתמש במצב שאילתה או במחולל השאילתות כדי לאתר הודעות ספציפיות.

 דוגמא

 כדי לעיין בכל ההודעות שהתקבלו היום:

 ת במסך, או על מקשעל זכוכית המגדל ועבור למצב שאילתה )לחץתא דואר היכנס למסך  .1

F11.) 

 כדי לשלוף את התאריך של היום. תאריך( בעמודה -לחץ על מקש המינוס ) .2

. כל ההודעות שקיבלת היום תישלפנה. עתה תוכל לגלול את ההודעות באמצעות Enter.  הקש 3

PgDn/PgUp( לחיצה על אייקון הטבלה או על, או לעבור לתצוגה טבלאית F4 כדי לעיין בכולן )

 חד.י

 כדי לעיין בגוף ההודעה. תוכן המכתבהיכנס למסך הבן  .4
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 מחיקת הודעות ישנות

יתכן כי מנהל המערכת שלך מוחק לעתים מזומנות הודעות ישנות שנשלחו )לדוגמא, מחיקה בבת 

אחת של כל ההודעות שתאריכן מוקדם ביותר מחודש מהתאריך הנוכחי(. עם זאת, תוכל לשמור 

עבור  תא דוארבמסך  איסור מחיקהעוניין בהן. לשם כך, סמן את העמודה הודעות ישנות שאתה מ

 כל הודעה כזו. אף אחד לא יוכל למחוק הודעות אלו עד שלא תסיר את הסימון מהעמודה.

 אם תרצה, תוכל למחוק בבת אחת קבוצת הודעות ישנות. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 .ניהול משרדבמודול  דוארמתוך התפריט , ריקון תיבת הדואר שליהרץ את התוכנית  .1

 .תיבת דואר נכנסבחר באפשרות  .2

 .אישורציין את התאריך שעד אליו יש למחוק את ההודעות הנכנסות, ולחץ  .3

איסור כל הודעה שהתקבלה בתאריך זה או לפניו תימחק. )כמובן, מלבד הודעות המסומנות בעמודה 

 (.מחיקה

 .משלוח דוארמתוך מסך  מחק הודעהישירה של התוכנית  תוכל גם למחוק הודעות יחידות בהפעלה

וצא דואר  י

 ישנן מספר אפשרויות לשליחת הודעות דואר אלקטרוני:

 .)שליחת הודעות יחידות למשתמשי מערכת יחידים )מנגנון פנימי 

  שליחת הודעות יחידות לנמענים יחידים שאינם משתמשי מערכת )כלומר, אל כתובת דואר

 שלהם(. אלקטרוני חיצונית

 .שליחת הודעה זהה לכל החברים בקבוצה 

 ( של ההודעה לנמען שלישי )או קבוצה(.Bcc( או העתק סמוי )Ccבכל המקרים, תוכל גם לשלוח העתק )

 כדי לשלוח הודעות למשתמש יחיד או לקבוצה יש לנקוט באותם צעדים:

 הכנת ההודעה 

 ציון הנמענ/ים 

 שליחת ההודעה 

 הכנת ההודעה

ניתן להגיע אליו במספר  .(94תרשים  )ראה ח דוארושלמהשתמש במסך , דעה לשליחההכין הוכדי ל

 :דרכים

  דואר בלחיצה על תפריט האפשרויות ובחירה ב שלח דוארבחר בפקודה. 

 במסך כלשהו בו היא מופיעה. הכתובת דואר אלקטרוניליד העמודה   אייקוןלחץ על ה 

 שהופיעה במסך תופיע בהודעת הדואר באופן אוטומטי.

  :ניהול משרד השתמש בנתיב דואר. 
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 כדי לרשום הודעת דואר יוצא:

,  אם ההודעה קצרה, רשום את כולה כאן. התאריך לחלופין נושא.את נושא המכתב בשדה  הקלד .1

 .תאריךוהשעה של ההודעה מוצגים אוטומטית בעמודה 

במסך זה, הכתיבה מתבצעת דרך כדי לפרט את תוכן המכתב.  כתבתוכן המהשתמש במסך הבן  .2

 להסבר(. 65)ראה עמ'  HTMLעורך 

 

 : מסך משלוח דואר94תרשים 

 

 רישום הנמענים

 וציין את הנמענים: משלוח דוארחזור למסך 

 בשם המתאים מרשימת הבחירה בעמודה  אם הנמען הוא משתמש מערכת )פנימי(, בחר

 .למשתמש

  אם הנמען הוא לקוח או ספק, רשום את מספר הלקוח/ספק ואת כתובת הדוא"ל שלו

 בהתאמה. דואר לספקאו  דואר ללקוחבלשוניות 

  תוכל דואר אלקטרוניאם הנמען אינו משתמש, לקוח או ספק, רשום את כתובתו בעמודה .

 (.164)ראה עמ' אנשי קשר ן הנדון מופיע במסך להשתמש ברשימת החיפוש אם הנמע

  וציין את שם הקבוצה  כלליכדי לשלוח את ההודעה לכל החברים בקבוצה, לחץ על הלשונית

 (.81. )לפרטים אודות הגדרת קבוצות, ראה עמ' שם קבוצהבעמודה 

 וציין את שם המשתמש, נמענים נוספיםשי, היכנס למסך הבן כדי לשלוח העתקים לצד שלי ,

כתובת הדואר האלקטרוני או שם הקבוצה של הצד השלישי )על פי העניין(. בעמודה 

To/Cc/Bcc.השתמש ברשימת הבחירה כדי לבחור באופן המשלוח המתאים , 
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 יצירת נספח

 .( להודעות דואר אלקטרוניWordתוכל לצרף כל קובץ )כגון, מסמך 

 : כדי לצרף מסמך למכתב

 מהפעולות הבאות:  אחתבצע  .1

 .לחץ על אייקון התיקיה 

  ייבאלחץ קליק ימני על אייקון התיקיה ובחר באפשרות. 

  קובץהאפשרויות ובחירה בתפריט בלחיצה על  ייבאבחר בפקודה. 

 בסייר שנפתח, בחר את הקובץ הרצוי.  .2

 כדי לצרף נספחים נוספים:

 מהפעולות הבאות: אחתובצע  נספחיםהיכנס למסך הבן  .1

  לחץ על. 

  .לחץ על אייקון התיקיה שברשימת ההפעלות הישירות 

  קובץבלחיצה על תפריט האפשרויות ובחירה ב ייבאבחר בפקודה. 

 .נספחים. הנתיב המלא של הקובץ יוצג כעת במסך בסייר החלונות שנפתח, בחר את הקובץ הרצוי .2

 וחזור על התהליך. נספחיםה במסך קובץ נוסף, עבור לשורה הבא לצרףכדי  .3

 שליחת דואר

 מהפעולות הבאות: אחת, ובצע משלוח דוארכשאתה מוכן לשלוח את ההודעה המוכנה, חזור למסך 

  יופיע סימון. נשלחבהפעלה ישירה. בעמודה  שלח הודעההרץ את התוכנית 

  ח דוארמשלובמקום זאת, כדי שההודעה תימחק ממסך  שלח הודעה ומחקהרץ את התוכנית 

 מיד עם שליחתה.

אם שכחת לשלוח הודעה, תקבל הודעת אזהרה על כך כאשר תנסה לצאת מן המסך. תוכל למצוא 

 הודעות שטרם נשלחו בדרך הבאה:

 (.F4לחיצה על אייקון הטבלה או על עבור לתצוגת טבלה ) .1

 .Enter. התאריך של היום יופיע. לחץ תאריךעבור למצב שאילתה והקלד סימן מינוס בעמודה  .2

 .נשלחחפש הודעה שלא סומנה בעמודה  .3

 שלח את ההודעה בהפעלה ישירה. .4

 שליחת קישורים לרשומות

 בעבודה במסך כלשהו במערכת, תוכל לשלוח הודעת דוא"ל המקושרת לרשומה המוצגת כרגע במסך.

 כדי לשלוח את הרשומה הנוכחית:

 הפעולות הבאות: אחתבצע  .1
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  קישור לרשומה שלח, ובחר במשורת הפעולות לחץ על. 

  שלח קישור לרשומהבפקודה ובחר  דוארמתפריט האפשרויות, פתח את תפריט. 

  לחץCtrl+S. 

, כששם המסך ומספר הרשומה מופיעים בשורת הנושא. מידע זה, תיפתח אוטומטית הודעת דואר .2

 .גוף ההודעהוהקישור עצמו, מופיעים ב

 שלח את ההודעה בהפעלה ישירה.

, יש לוודא כי מנהל המערכת הגדיר בצורה Outlookמשים בשירות דואר שאינו אם בחברתכם משת הערה:

 כך שנמענים יוכלו לגשת לרשומה מתוך הקישור. GMAILנכונה את קבוע המערכת 

 שליחת קישורים למשימות למשתתפי המשימה

בעת עבודה במסכי משימות, תוכל גם לשלוח הודעת דואר לכל משתתפי המשימה הכוללת קישור 

 שימה הנוכחית. למ

 הנוכחית: המשימהכדי לשלוח את 

 הפעולות הבאות: אחתבצע  .1

  לחץCtrl+O. 

 למשתתפיםשלח קישור , ובחר בפקודה דוארפתח את תפריט תפריט האפשרויות מ. 

ומספר המשימה מופיעים בשורת הנושא. בגוף ההודעה  נושא, כשהודעת דואר תיפתח אוטומטית .2

תקציר משימה עצמה ואת הטקסט שנרשם למשימה במסך הבן יופיע מידע זהה, הכולל קישור ל

 .המשימה

 שלח את ההודעה בהפעלה ישירה. .3

 עיון בהודעות ישנות )דואר יוצא(

תוכל לעיין בכל הודעה שהכנת )ולא מחקת( על ידי מעבר למצב שאילתה ושליפת הרשומות 

 המתאימות. 

 דוגמא

 כדי לעיין בכל ההודעות ששלחת למשתמש מסוים:

 .משלוח דואריכנס למסך ה .1

 (.F11לחץ על זכוכית המגדלת במסך, או על מקש עבור למצב שאילתה ) .2

 .למשתמשבחר בשם המשתמש מרשימת הבחירה בעמודה  .3

(. תישלפנה כל ההודעות שנמענם הוא משתמש זה. תוכל עתה לגלול Enterבצע את השאילתה )לחץ  .4

לחיצה על אייקון הטבלה או על ר לתצוגת טבלה ), או לעבוPgDn/PgUpאת ההודעות באמצעות 

F4.כדי לעיין בכולן יחד ) 

 כדי לעיין בתוכן של כל הודעה. תוכן המכתבהיכנס למסך הבן  .5
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 הדפסת הודעה יוצאת

 אם אתה מעוניין להדפיס הודעה יוצאת מסוימת, בצע את הצעדים הבאים:

 . משלוח דוארשלוף את ההודעה במסך  .1

 בהפעלה ישירה מהמסך. עההדפסת הודלחץ על  .2

 מחיקת הודעות ישנות

יתכן כי מנהל המערכת שלך מוחק לעתים מזומנות הודעות ישנות שנשלחו )לדוגמא, מחיקה בבת 

אחת של כל ההודעות שתאריכן מוקדם ביותר מחודש מהתאריך הנוכחי(. עם זאת, תוכל לשמור 

 משלוח דוארבמסך  איסור מחיקה הודעות ישנות שאתה מעוניין בהן. לשם כך, סמן את העמודה

 עבור כל הודעה כזו. אף אחד לא יוכל למחוק הודעות אלו עד שלא תסיר את הסימון.

 אם תרצה, תוכל למחוק בבת אחת קבוצת הודעות ישנות משלך. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 .דניהול משרבמודול  דואר , מתוך התפריטריקון תיבת הדואר שלי הרץ את התוכנית .1

 .תיבת דואר יוצא בחר באפשרות .2

. כל הודעה שנכתבה בתאריך זה אישורציין את התאריך שעד אליו יש למחוק את ההודעות ולחץ על  .3

 (.איסור מחיקהאו לפניו תימחק. )כמובן, מלבד הודעות המסומנות בעמודה 

 יצירת רשימת כתובות דואר אלקטרוני באמצעות מסך אנשי קשר

, יכול לשמש לרישום אנשים עמם אתה ניהול משרדאליו היא דרך תפריט  , שהגישהאנשי קשרמסך 

בא במגע דרך דואר חיצוני )למשל, משתמשים חיצוניים(. למרות שמסך זה משמש בעיקר לרישום 

מספרי טלפון, ניתן להשתמש בו גם לרישום כתובות דוא"ל. רישום הכתובות כאן מאפשר שליפה 

 .ונידואר אלקטרקלה שלהן בכל עמודת 

אין צורך לרשום כתובות דואר אלקטרוני של משתמשי המערכת )כל מי שמופיע במסך  הערה:
 (, כיוון שהדואר אליהם נשלח ישירות לפי שם המשתמש.רשימת משתמשים
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Priority on Outlook 

Prioriהפעלת  ty on Outlook 

 מבוא

בצורה פריוריטי הריץ את כשברשותך הרשיון המתאים, ולאחר ביצוע ההגדרות הנכונות, תוכל ל

 .dashboards, באמצעות מגוון חלונות MS-Outlookרציפה מתוך 

, לשוטט בתפריטים לדוגמא, תוכלמאופיינים באינטראקטיביות מלאה.  dashboard-כל חלקי ה

 להציג דו"חות לפי חתכים.ולהפעיל מסכים, 

 .99, ראה עמ' dashboards-לפרטים על עיצוב ושימוש ב

(, מנהל המערכת שלך חייב להתקין את המודול SaaS) אירוחאלא אם כן אתה עובד באתר   הערה:
Priority on Outlook  ,הורד את מסמך ההתקנה המתאים לפני שתוכל להתחיל. להנחיות מפורטות

http://www.priority-, בכתובת: Priority באתרמרכז לקוחות אזור ההורדות שבמ

software.com/he/לקוחות/-אזור 

 Outlook-שישולבו ב Dashboards-בחירת ה

 .ניהול משרדמתוך התפריט   Priority on Outlookאת התוכנית פריוריטיב הרץ .1

)ראה  Outlookשברצונך שיהיה זמין מתוך  dashboardוסמן דגל ליד כל  Dashboardsלחץ על הלשונית  .2

 .(95תרשים 

 .Outlookוסמן דגל ליד כל דו"ח שברצונך שיהיה זמין מתוך  BIדו"חות לחץ על הלשונית  .3

 .Outlookמתוך  וסמן דגל ליד כל פריט שברצונך שיהיה זמין CRMלחץ על הלשונית  .4

 אינהשלו. בחירה זו  האישי Outlook-רשאי לבחור את המסכים שיוצגו ב : כל משתמשהערה
הזמינים מתפריטי  dashboards-או על ה על התצוגה של יתר המשתמשים במערכת השפיעמ

 .פריוריטי

 

http://www.priority-software.com/he/אזור-לקוחות/
http://www.priority-software.com/he/אזור-לקוחות/
http://www.priority-software.com/he/אזור-לקוחות/
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 dashboards: בחירת 95תרשים 

  Outlook-ב Dashboardsהצגת 

 .Ctrl+7, או לחץ (Shortcuts)  אייקוןהניווט בצד שמאל לחץ על ה ובחלון Outlook-היכנס ל . 1

 Priorityשבחרת מופיעים תחת הכותרות BI-ולדו"חות ה dashboards-קיצורי דרך ל טיפ:

Dashboards ו-Priority BI Reportsלחץ + סימן, בהתאמה. אם לימין אחת הכותרות מופיע ה ,

 דרך.עליו עם העכבר כדי להציג את קיצורי ה

 של המסך המרכזייוצג בחלק  dashboard-ברשימה. ה dashboards-לחץ עם העכבר על אחד ה . 2

 .(96תרשים )ראה 

וודא שהחלון  User’s Dashboard, לחץ על Priority on Outlookבפעם הראשונה שתעבוד ב הערה:

 חלון כדי להגדיר את המידע בו תצפה )למשל, בחירת חברה(.מופיע. השתמש ב הגדרות משתמש

 כדי לעבור בין החלק העליון והתחתון של המסך, השתמש בסרגל הניווט האנכי בצד ימין. . 3
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 Dashboard: הצגת 96תרשים 

בצד שמאל   Outlookבחלון רחב יותר, סגור את חלון הניווט של dashboards-כדי להציג את הטיפ: 
 .Alt+F1. כדי להחזיר את חלון הניווט, לחץ שוב Alt+F1בלחיצה על 
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 נספחים
 :  הגדרת מקשיםנספח א'

 פעולה מקש

 מקשי יסוד

Enter 
 בצע 

 עבור לעמודה הבאה

Esc צא/בטל 

Ctrl+Enter פתח שורה חדשה 

Ctrl+Del מחק רשומה 

F7 )נקה שורה )רשומה 

F2 מצב טיול/עריכה 

F4 תצוגת טבלה/רשומה יחידה 

 מקשי ניווט

Tab עבור לעמודה הבאה 

Shift+Tab עבור לעמודה הקודמת 

Shift+ עבור ללשונית הבאה 

Shift+ עבור ללשונית הקודמת 

Alt+ עבור למסך הבן הבא 

Alt+  עבור למסך הבן הקודם 

Ctrl+ עבור למסך/תפריט הבא 

Ctrl+ עבור למסך/תפריט הקודם 

Ctrl+` 
)מתחת למקש 

Esc) 

 פתח את תפריט האפשרויות

PgUp /הרשומה הקודמתהדף הקודם 

PgDn /הרשומה הבאההדף הבא 

Home 

מצב עריכה: עבור לתו הראשון 
 בעמודה

 מצב טיול: עבור לעמודה הראשונה

Ctrl+ Home עבור לרשומה הראשונה 

End 

מצב עריכה: עבור לתו האחרון 
 בעמודה

 עבור לעמודה האחרונהמצב טיול : 

Ctrl+ End עבור לרשומה האחרונה 

Ctrl+G דלג לשורה מסויימת 

Ctrl+Shift שנה שפה וכיוון טקסט 

Ctrl+F2 שנה כיוון כתיבה 

 מקשי עריכה

Ins הכנסה/החלפה 

Del מצב עדכון: מחיקת התו הנוכחי 

 להפעו מקש

 מקשי עריכה )המשך(

Backspace מחיקת התו הקודם 

Ctrl+U מחיקת תוכן השדה 

Ctrl+C העתק 

Ctrl+V הדבק 

Ctrl+H העתק את כל העמודה 

Ctrl+Y או 
Ctrl+L 

 העתק קישור לרשומה

F8 
 חזור, drill downבמקרה של 

 הנוכחיערך ה דבקוה קלטלמסך/

F10  מרשומה קודמתזו  עמודה ערך בהעתק 

Ctrl+Z ( בטלUndo) 

Ctrl+Y ( שחזר ביטולRedoבמסך טקסט ) 

+ 
 עמודה ריקה: ערך ברירת מחדל

 עמודה עם ערך: הגדל ערך

 תאריך/שעה הבאים

- 
 עמודה ריקה: ערך ברירת מחדל

 עמודה עם ערך: הקטן ערך

 תאריך/שעה הקודמים

Ctrl+F3 שדה זהערך ב חפש 

F3 בשדה  חפש שנית 

Ctrl+F9 אחסן ערך 

F9 הדבק ערך 

Ctrl+F7 נקה מסך 

Shift הרחב עמודה 

קליק שמאלי על 
כותרת עמודת 

 מסך

 מיון נתונים לפי ערכים בעמודה זו

קליק ימני על 
כותרת עמודת 

 מסך

 חשב סה"כ לעמודה )סכם ערכים(

Ctrl+F8 
חשב סה"כ לעמודה )סכם ערכים( עד 

 לשורה הנוכחית

 מקשי פעולה

F11 ה עבור למצב שאילת 

Shift+F11 מחולל שאילתות 

Ctrl+0 הרץ את שאילתת ברירת המחדל 

Ctrl+1...9  שאילתות מסך שנשמרו 9הרץ עד 

F12 מסך בן ברירת מחדל עבור אל 
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 )המשך( פעולהמקשי 

Ctrl+F12 
עבור למסך בן ברירת מחדל, ללא 

יפת רשומות )במסך טקסט, היכנס של
 במצב קריאה בלבד(

F5 בחר מסך בן 

Shift+F5 

בחר מסך בן, ללא שליפת רשומות 
)במסך טקסט, היכנס במצב קריאה 

 בלבד(

Ctrl+F5 בחר הפעלה ישירה 

Ctrl+/ הפעל חיפוש אירגוני 

Ctrl+] )חפש ישות )מסך, דו"ח, תוכנית 

Ctrl+M או 
Ctrl+F11 

 רענון מסך

Alt+0...9 מקרואים שנשמרו 10-הרץ עד ל 

Ctrl+Break  פעולהעצור 

Ctrl+S 
פתח הודעת  –שלח קישור לרשומה 

 דואר עם קישור לרשומה הנוכחית

Ctrl+O 

שלח  –שלח קישור למשתתפים 
הודעת דואר עם קישור לרשומה 
 הנוכחית לכל משתתפי המשימה

Ctrl+[ פתח את רשימת הנושאים לביצוע 
 

 )המשך( פעולהמקשי 

Ctrl+B עיצוב שדות 

Ctrl+I ייבא קובץ 

Menu ( ) 

קליק ימני  או
 בתוך המסך

 Contextפתח מסך עזרה לפי תוכן )
Sensitive) 

 מקשים נוספים

F1 עזרה לעמודה 

Ctrl+F1 עזרה למסך 

F6 רווח  או
תוך עמודה ב

 ריקה

 בחר; חפש; הפעל מסך; בחר תאריך

Ctrl+F6  דלג על רשימת בחירה ועבור מיד
 לחיפוש

Shift+F6 

 פתח סייר

בקלט תאריך לדו"ח: פתח תאריכון 
 סטנדרטי

Shift  ולחיצת

 עכבר

בחר מספר בתוך רשימת בחירה: 
  הרשימהפריטים עוקבים מתוך 

Ctrl  ולחיצת

 עכבר

בחר מספר בתוך רשימת בחירה: 
 שאינם עוקבים ברשימה פריטים 

 

 

 תאריכון רגיל

 פעולה מקש

 )עבור יום אחד קדימה )שמאל 

 )עבור יום אחד אחורה )ימין 

 )עבור שבוע אחד קדימה )מטה 

 )עבור שבוע אחד אחורה )מעלה 

PgDn עבור חודש אחד קדימה 

PgUp עבור חודש אחד אחורה 

Enter צגבחר בתאריך המו 

Esc צא מהתאריכון 
 

 

 

 )תפריטים( העכברנספח ב': תפריט הלחצן הימני של 

הפקודות הבאות מופיעות בתפריט המופיע עם לחיצה על הלחצן הימני של העכבר מתוך ישות תפריט 

 )תפריט, מסך, דו"ח, תוכנית(.

 עיון בטקסט העזרה לישות הנוכחית. עזרה:

 .Priority תרגישה למסמכי העזרה בא עזרה מקוונת:

 עיצוב דו"חות.לכלי הפתיחת  ח:עיצוב דו'

http://backoffice.eshbel.com/images/windows-application-key.JPG
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רק  דו"ח )פעילהנתוני אליהם אפשר לייצא את  ,נתונים יצירת תבניות לגיליונות :גליוןעיצוב תבניות 

 עבור דו"חות(.

 העתק את שם הישות. העתק:

 .לישות )הכולל את שם הישות(העתק קישור  העתק קישור:

 . )כולל שמות התפריטים( המלא של הישות העתק את הנתיב העתק מסלול:

 למערכת. ישות זאת מיד עם כניסת המשתמש הנוכחי הפעל  הפעל בכניסה למערכת:

 . קבע את הסדר בו יופיעו הפריטים בתפריטעיצוב תפריט:

 הוסף את הישות לתפריט האישי. הוספה לתפריט אישי:

 דף הבית.מועדפים ב: הוסף את הישות להוסף לדף הבית

 .במיקוד על הישות הנוכחית : פתח את סייר ההרשאותח בסייר הרשאותפת

 בחר את גודל הגופן הרצוי לתפריטים. שינוי גודל גופן:

 (.MS-Word: הוסף לתפריט קובץ חיצוני )למשל, מסמך הוסף מסמך

 : מחק קובץ חיצוני זה מהתפריט.מחק מסמך

לתפריט, כך שיהיה  במחולל הדו"חותשנבנה הוסף דו"ח )למנהלי מערכת:( : הוסף דו"ח משתמש

 .זמין לכלל המשתמשים

 דו"ח זה מהתפריט. הסר: מחק דו"ח משתמש

 : ג' יותנספח   דף הבית – תפריט האפשרו

 .מדף הביתבהפעלה  תפריט האפשרויותתוכן 

 קובץ

 : בחירת החברה בה רוצים לעבוד.בחירת חברה

 .תיתחבר-החברות לסביבה רב: בחירת חברתית-הגדרת עבודה רב

 : זיהוי המשתמש.מי אני?

 : החלפת סיסמת משתמש.סיסמהשינוי 

 : הגדרת חתימה אישית למסכי טקסט ומסמכים.חתימת משתמש

 .החלף שפה )אם המילונים הנדרשים קיימים במערכת(: שפה

 ותיקיות מערכת.  םסדר קבציסייר קבצים: 
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 דואר

 : כניסה למסך "משלוח דואר".שלח דואר

 מסך "תא דואר".: כניסה לתא דואר

 הבודקת האם יש הודעות חדשות בתא הדואר. תוכנית: בדוק הודעות חדשות

 .עיון ברשימת המשימות הממתינות לטיפולך רשימת נושאים לביצוע:

 עיין ברשימת המשימות אשר טופלו בעבר. לוג נושאים לביצוע:

 : עיון ברשימת התעודות שסימנת למעקב.רשימת נושאים למעקב

 התעדכן בהודעות האחרונות בלוח המודעות של החברה.ת: לוח מודעו

 .בחירה באיזה שירות דואר להשתמש, וביצוע ההגדרות המתאימות :דואר הגדרות

 Outlook לעבודה עם  פריוריטי: הגדר אתOutlook. 

o הגדר הודעות אוטומטיות לגבי דואר חדש/שלא נקרא ותזכורות הגדרות דואר :

 פגישות.

o  סינכרון עםOutlook ו פריוריטי: הגדר והפעל את הממשק בין-MS-Outlook. 

o Priority on Outlookמוגדרים ה ה: הרץ את התוכנה שבאמצעות-Dashboards 

 .MS-Outlook-שיוצגו ב

 Gmail לעבודה עם  פריוריטי: הגדר אתGmail. 

o אלקטרוני באמצעות  : הגדר דוארהגדרות דוארGmail. 

o ו פריוריטיסנכרון בין יומני : הגדר את ההגדרות סנכרון יומנים-Gmail. 

o ו פריוריטי: סנכרן עכשיו בין יומני בצוע סנכרון יומנים-Gmail. 

 לשימוש בשרת  פריוריטי: הגדר את שרתים אחריםSMTP. 

  עיצוב

 .הראשי בתפריט סדר הופעת המודולים קבע את: ראשי עיצוב תפריט

 פתיחת כלי עיצוב התפריט האישי.עיצוב תפריט אישי: 

 הפעלות

כלי המשמש המשתמש. ) בדוק מהירות ביצוע של פניות לשרת בעת עבודת: בדיקת קצב עבודה

 (.לאיתור תקלות

 .שם הישות או חלק מהשם; והפעל אותהלפי ישות )מסך/דו"ח'תוכנית( חפש : ש ישותופיח
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 . דרך מתקדמת להפעלת אפליקציות )מתכנתים בלבד(: הפעלת ישות

 עזרה

 .פריוריטיל כל אשפי העזרה של גישה א: אשפי עזרה

 פתיחת מדריך זה.: משתמשמדריך הממשק ל

 .קיצורי מקלדת לפעולות נפוצות במערכת: הצגת טבלה של לוח תפקידי מקשים

 ( והצגת התשובות.FAQנפוצות )השאלות במאגר ה: חיפוש שאלות ותשובות

Learning Priority :יוריטיפרב סרטונים המלמדים את השימוש הבסיסיצפיה ב. 

  .(/software.com/he-http://www.priorityברשת  ): כניסה לאתר החברה Priorityאתר 

 .פריוריטי סופטוורבאתר  לקוחותהמרכז ל כניסה: לקוחותמרכז 

 .Priorityמ שוטפים ונים: פתח את חלון ההודעות שלך לקבלת חדשות ועדכPriorityמרכז מידע 

 .ם אודות התקנת התוכנההגירסה ופרטי מספר: Priority אודות

: דנספח  ות ' י  תצוגת מסך –תפריט האפשרו

 קובץ

 : זיהוי המשתמש.מי אני?

 : החלפת סיסמת משתמש.סיסמהשינוי 

 : הגדרת חתימה אישית למסכי טקסט ומסמכים.חתימת משתמש

 ים לעבוד.: בחירת החברה בה רוצבחירת חברה

 .חברתית-רב לעבודההחברות : בחירת חברתית-הגדרת עבודה רב

 .החלף שפה )אם המילונים הנדרשים קיימים במערכת(: שפה

 סדר קבצי ותיקיות מערכת.סייר קבצים: 

 לבחירת קובץ.  פתיחת חלון(: נספחים)רלוונטי במסכים שניתן לייבא אליהם קובץ, כגון : ייבא

 .בשורה הנוכחיתקובץ הפתיחת ( :נספחיםשניתן לייבא אליהם קובץ, כגון  )רלוונטי במסכים: פתח

 .לגליון נתונים העברת נתוני המסך :גליוןשלח ל

או לתוכנית  Microsoft Excel-קובע האם נתונים יישלחו ל SPREADSHEETקבוע המערכת  :הערה

 (.Open Office)כגון  בתחנהגליונות הנתונים המוגדרת כברירת מחדל 

 .Wordלתבנית  העברת נתוני המסך :Microsoft Word-ח לשל

http://www.priority-software.com/he/
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 .כולל מסך האב וכל מסכי הבן המסך הנוכחיסגירת : מסךהיציאה מ

 דואר

 : כניסה למסך "משלוח דואר".שלח דואר

 : כניסה למסך "תא דואר".תא דואר

 הבודקת האם יש הודעות חדשות בתא הדואר. תוכנית: בדוק הודעות חדשות

 לרשומה המוצגת כרגע במסך עם קישורשליחת הודעת דוא"ל : ומהשלח קישור לרש

לכל הממוענת פתח הודעת דואר אלקטרוני )רלוונטי למשימות:( : למשתתפיםקישור  העתק

 .ואת הטקסט המופיע בתקציר המשימה משתתפי המשימה, הכוללת קישור למשימה הנוכחית

 .לטיפולך עיון ברשימת המשימות הממתינות רשימת נושאים לביצוע:

 עיין ברשימת המשימות אשר טופלו בעבר. לוג נושאים לביצוע:

 : עיון ברשימת התעודות שסימנת למעקב.רשימת נושאים למעקב

 התעדכן בהודעות האחרונות בלוח המודעות של החברה.לוח מודעות: 

ו סמן את התעודה הנוכחית למעקב שלך. תקבל הודעות דואר כאשר יבוצע עקוב אחרי התעודה:

 . רשימת נושאים למעקבבתעודה שינויים מסוימים, ותוכל לשלוף אותה במסך 

 הפסק את המעקב אחרי התעודה הנוכחית )אם סומנה למעקב שלך(. הפסק מעקב אחרי התעודה:

 .בחירה באיזה שירות דואר להשתמש, וביצוע ההגדרות המתאימות :דואר הגדרות

 Outlook לעבודה עם  פריוריטי: הגדר אתOutlook. 

o הגדר הודעות אוטומטיות לגבי דואר חדש/שלא נקרא ותזכורות הגדרות דואר :

 פגישות.

o  סינכרון עםOutlook ו פריוריטי: הגדר והפעל את הממשק בין-MS-Outlook. 

o Priority on Outlookמוגדרים ה ה: הרץ את התוכנה שבאמצעות-Dashboards 

 .MS-Outlook-שיוצגו ב

 Gmail לעבודה עם  טיפריורי: הגדר אתGmail. 

o אלקטרוני באמצעות  : הגדר דוארהגדרות דוארGmail. 

o ו פריוריטי: הגדר את הסנכרון בין יומני הגדרות סנכרון יומנים-Gmail. 

o ו פריוריטי: סנכרן עכשיו בין יומני בצוע סנכרון יומנים-Gmail. 

 לשימוש בשרת  פריוריטי: הגדר את שרתים אחריםSMTP. 

 .Priority Data Exchangeשלח את נתוני המסך הנוכחי דרך  ני:שלח ממשק אלקטרו



Cat.No. LB160225 174 Ver.1, 31/03/16 

 עריכה

 : פתח שורה חדשה.חדשההוסף רשומה 

 נקה )הסתר( את השורה הנוכחית )אינו מוחק את הרשומה ממסד הנתונים(.נקה שורה: 

 מחק רשומה מבסיס הנתונים.מחק רשומה: 

)מבלי למחקן מבסיס  במצב עדכון : נקה את המסך מכל הרשומות המוצגות בו, והישארנקה מסך

 .הנתונים(

 : העתק טקסט מסומן.העתק

 : הדבק טקסט.הדבק

 .הנוכחית לרשומה קישורהעתק  :קישור לרשומה העתק

 : אחסן את ערך השדה שעליו ניצב הסמן.אחסן ערך

 : הכנס את הערך המאוחסן לשדה שעליו ניצב הסמן.הדבק ערך

 .הקודמתברשומה צב הסמן את הערך הרשום בשדה זה, העתק לשדה עליו ני: העתק שדה עליון

 העתק את כל הערכים בעמודה.העתק עמודה: 

 ללא הצגת הודעות אזהרה של המערכת.הדבק טקסט : הדבק ללא אזהרות

 .במסךאחסן את כל הרשומות )למסכי בן( : אחסן רשומות

  : הדבק את כל הרשומות המאוחסנות במסך הבן ברירת מחדל.הדבק רשומות

ר : לחץ פעם אחת כדי למיין את ערכי העמודה לפי סדר עולה; לחץ פעם נוספת כדי למיין לפי סדמיון

 יורד.

 כל עוד לא יוצאים מהמסך. כך שיישאר מורחב,השדה  הרחב את: הרחבת שדה

 : מלא את השדה בערך ברירת מחדל )למשל, התאריך הנוכחי(.ערך ברירת מחדל

 .בתוך העמודה(בין תווים טיול )מעבר בין עמודות( ועריכה )מעבר  : עבור בין המצבים:טיול/עריכה

 : החזר את הטקסט המקורי לשדה, בתנאי שהסמן טרם יצא מן השורה.בטל

: סכם את כל הערכים בעמודה, מראש המסך אל המקום שבו נמצא הסמן, בתנאי סכם ערכים

 (.נפרד)הסכום יוצג בחלון  מספרשתוכן העמודה הוא 

 : העבר את הסמן לשורה המצוינת; ציין את מספר השורה בחלון שייפתח.קפוץ לשורה

 .ערך בשדה זה, בשליפה הנוכחית: חפש חיפוש

 .ערך זה בשליפה הנוכחית : חפש את המקרה הבא בו מופיעחפש את הבא
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 עיצוב

 עמודות ולשוניות במסך.של סדר האת  שנה: הסתר, שנה שם או עיצוב שדות

 הפעלות ישירות.הופעתן של קבע את סדר : עיצוב הפעלות ישירות

 מסכי בן כלשוניות מתחת למסך.הופעתם של קבע את סדר  :עיצוב מסכי בן

 באמצעות גרירה( במצב תצוגת טבלה.שבוצעו : בטל שינויים ברוחב עמודות )שחזור רוחבי עמודות

 .קבע את סדר הופעת המודולים בתפריט הראשי: ראשי עיצוב תפריט

 תפריט האישי.סדר פריטים בישי: עיצוב תפריט א

 :צביעת רשומות

 קבע את צבעם של ערכי רשומות במסך זה, כאשר שדה נתון מציג ערך מוגדר קבע צבע :

 מראש או חל בתוך טווח ערכים מוגדר.

 הצג את תנאי הצבע הקיימים שהוגדרו לשדות במסך זה.הצג תנאי צבע : 

 ים במסך.: בחר את גודל הגופן של נתונשינוי גודל גופן

 בחר בין ערכת נושא בהירה או כהה במסך.ערכת נושא: 

ם המקושרים אליהן )לשיפור אייקוניהצגת רשומות ללא תמונות או לא להציג תמונות: 

 מהירות העבודה(.

הגדר הודעות שגיאה/אזהרה והודעות דוא"ל המופעלות אוטומטית כאשר מחולל חוקים עסקיים: 

 תנאים מסויימים מתקיימים.

הגדר שינויים בנתונים שנרשמו במסך הנוכחי, המופעלים אוטומטית כאשר תנאים  ולל נתונים:מח

 מסויימים מתקיימים.

 המציגים את נתוני המסך. נתוניםצור תבניות לפיהן יופקו גליונות  :גליוןמחולל דו"חות 

 המסך.המציגים את נתוני  Wordלפיהן יופקו מסמכי  Wordעצב תבניות  :Wordמחולל מסמכי 

 עצב מדבקות עבור המסך הנוכחי, בעזרת סוגי מדבקות מותאמים מראש.מחולל מדבקות: 

 ועמודות לקריאה בלבד.חובה  עמודות הבלט: קריאה בלבד/הדגשת שדות חובה

 ., ולהפךעבור בין תצוגה מלאה של רשומה בודדת לתצוגה טבלאית שנה תצוגה:

 הפעלות

 לתות עבור המסך הנוכחי.הגדר, שמור והרץ שאימחולל שאילתות: 

 .נקה את המסך מכל הרשומות המוצגות בוו : עבור למצב שאילתהניקוי מסך/שאילתה

 .: שלוף את כל הרשומות במסךשלוף הכל

 בצע את שאילתת ברירת המחדל, כפי שהוגדרה במחולל השאילתות. שאילתה ברירת מחדל:
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לרוב פעולה זו רלוונטיות )יפה הנוכחית הצג את הנתונים העדכניים ביותר לרשומות בשל: רענן מסך

 (.עובד על אותם נתונים ומבצע שינוייםמשתמש אחר כאשר 

: פתח את תפריט המסכים, הדו"חות והתוכניות אותם ניתן להפעיל ישירות מתוך הפעלות ישירות

 המסך הנוכחי.

 מסכי הבן. פתח את רשימת: מסכי בן

 .)הראשון ברשימת מסכי הבן( מחדל: פתח את מסך הבן ברירת מסך בן ברירת מחדל

 במערכת. חפש מסך, דו"ח או תוכנית :ישותש ופיח

הפעלת מנוע החיפוש הארגוני לאיתור תעודות לפי הטקסט שנרשם בהן או בנספחים : אירגוניש ופיח

 .שצורפו אליהן

תח הרלוונטיים למסך הנוכחי, ושניתן להריץ בכדי לנ OLAPצפה ברשימת דו"חות דו"חות ניתוח: 

 מידע הקשור לרשומה הנוכחית.

  :טלפן

 באמצעות מסנג'ר( שלח הודעה  מיידית :Windows Live Messenger.) 

 השתמש בסקייפ :-Skype  כדי לחייג לטלפון נייח או נייד, או לחשבוןSkype. 

 חייגן החלונות(.באמצעות מספר טלפון )חייג ל: חייגן 

 פותח את מחשבון חלונות. מחשבון:

 .Google Mapsת הכתובת הנוכחית באמצעות הצג א מפה:

 :מקרו

  :עיין ברשימת תוכניות המקרו )סדרה של פעולות מקשים ו/או עכבר( המוגדרות רשימת מקרו

 למסך הנוכחי. תוכל להפעיל, למחוק או להקצות מקש חם לכל אחת מתוכניות המקרו.

  :בחר והפעל מקרו.הפעלה 

  :התחל להגדיר מקרו חדשתחילת הקלטה. 

 בחר בפקודה זו בסיום הגדרת מקרויום הקלטה: ס. 

 .דרך מתקדמת להפעלת אפליקציות )מתכנתים בלבד(: ישותהפעלת 

בדוק מהירות ביצוע של פניות לשרת בעת עבודת המשתמש. )כלי המשמש : בדיקת קצב עבודה

 .לאיתור תקלות(

 עזרה

 עיין ברשימת פונקציות בסיסיות של המערכת. עזרה ראשונה: 

 פתיחת מדריך זה.: ממשק משתמשל מדריך

 .קיצורי מקלדת לפעולות נפוצות במערכת: הצגת טבלה של לוח תפקידי מקשים
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 .פריוריטיסרטונים המלמדים את השימוש הבסיסי בצפיה ב: Priorityלמד 

 צפה בעזרה לעמודה בה נמצא הסמן. עזרה לשדה:

 צפה בעזרה למסך הנוכחי. עזרה למסך:

 .Priorityכל אשפי העזרה של גישה אל : אשפי עזרה

 .Priorityבאתר  לכלי עזרה רלוונטיים למסך הכנוחיגישה  עזרה מקוונת:

 .( והצגת התשובותFAQחיפוש במאגר השאלות הנפוצות ): שאלות ותשובות

  .(/software.com/he-.priorityhttp://wwwברשת  ): כניסה לאתר החברה Priorityאתר 

 .Priorityבאתר  מרכז הלקוחות: כניסה למרכז לקוחות

 .Priority : פתח את חלון ההודעות שלך לקבלת חדשות ועדכונים שוטפים מPriorityמרכז מידע 

 .מספר הגירסה ופרטים אודות התקנת התוכנה: Priority אודות

 

: הנספח   (HTML)עורך  כלים סרגל'

 )+OCtrl)צבע פונט קבע  

 )Ctrl+X(גזור  

 )Ctrl+C(העתק  

 )Ctrl+V(הדבק  

 )Ctrl+B(מודגש  

    )Ctrl+I(נטוי  

 )Ctrl+U(קו תחתון  

 )Ctrl+Z(בטל  

 )+ECtrl(הגדל פונט  

 )Ctrl+D(הקטן פונט  

  )LCtrl+(ישר לשמאל  

 )M+Ctrl(מרכז  

 )RCtrl+(ישר לימין  

http://www.priority-software.com/he/
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 )NltA+(מיספור  

 )Alt+B(תבליטים  

 )Ctrl>+(הגדל כניסה  

 )Ctrl<+(הקטן כניסה  

 )HCtrl+(קו הפרדה אופקי  

 )Q+Ctrl(היפר קישור  

 )PCtrl+(תמונה  

  )K+Ctrl(הוסף עדכון  

 )G+Ctrl(בדיקת איות  

 )Ctrl+S(שמירת טקסט  


