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 17מהדורה  Priority-חידושים ב

 ממשק משתמש

 שינוי כללי בממשק המלא, המכוון לשפר את חוויית המשתמש. אותן יכולות, עיצוב חדש: 

 הפעלות ולפעולות האחרונות שביצעתם ) התפריט האישימאפשר גישה מהירה אל  דף בית חדש
. , ולפניו כפתור לחיפוש ישותהתפריט הראשי עכשיו מופיע לרוחב בחלק העליון של המסך .(אחרונות

 כדי לראות את רשימת המסכים הפתוחים, לחצו על המספר המופיע למעלה משמאל. 

 ר איתור מהיר של , ומאפששל מחרוזת החיפוש השלמה אוטומטיתאופציה ל, הכולל חדש חיפוש
)כגון הצעות מחיר, הזמנות, קריאות שרות( לפי שם הלקוח, שם הספק, שם איש הקשר,  תעודות

בדף  ההחיפוש מופיע תיבתמספר התעודה ומגוון פרמטרים נוספים שמוגדרים על ידי מנהל המערכת. 
 הבית, ובחלק העליון של המסך. 

 בתצוגת המסך, נוספו אייקונים ברורים וידידותי( ים לביצוע פעולות נפוצות במסך: שאילתאF11 ,)
 ...( עובדים כרגיל.F11 ,F6) Fפתיחת רשומה חדשה, הוספה למועדפים ועוד. קיצורי מקלדת וכפתורי 

  בפינה השמאלית העליונה מרכז את כל הפעולות שהיו בעבר נגישות  תפריט האפשרויות
 מהתפריט העליון. 

  כאןמידע נוסף על החידושים ואופן העבודה בממשק החדש ניתן למצוא. 

 תמיכה באפל

  תמיכה בעבודה עםMacintosh  .בממשק מלא 

  תמיכה בעבודה עםiPad (ב .)ממשק ייעודי 

 נוכחות ושכר

  מערכת 2015החל משנת ,Priority  מוכרת כמערכת מוסמכת מטעם לשכת המדען הראשי לצורך
דיווח שעות עבודה לפרויקטים הנתמכים על ידי המדען, באמצעות תפריט ייעודי במערכת הנוכחות 

 והשכר. 

  המאפשרת לפתוח הסכמי העסקה הסכמי העסקהבמסך  העתקת הסכם העסקההפעלה ישירה ,
 חדשים על ידי העתקה של הסכמים קיימים, גם בין חברות. 

  הסכמי העסקהבמסך  עדכון הסכם העסקה לפי הסכם נוכחיהפעלה ישירה . 

  :דיווחי שעות תיעוד של דיווחי שעות והעדרויות שנרשמו במערכת ונמחקו, בשני מסכים ייעודיים
 . מחקודיווחי העדרויות שנ-ו שנמחקו

  על ידי חופשות כלליותאפשרות לרשום אוטומטית תאריכים של חגים ומועדים שחלים השנה במסך ,
 . עדכון מועדי חגיםוסימון הדגל  עדכון מדרגות מס וקבועי שכרהרצה של 

  המציג את הערכים המעודכנים במערכת של שיעורי מס, נתוני שנות מס וקבועי שכרדו"ח חדש ,
 מס לפי יישוב ועוד. קבועי שכר, הנחות 

  למחיקה של מספר דיווחים בבת אחת.  מחיקת דווחי שכרתכנית חדשה 

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/17OrientationGuide_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/17OrientationGuide_H.pdf
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  בקרה על רישום דיווח שכר כפול לעובד )אזהרה ברישום דיווח אם כבר קיים דיווחים לשכרבמסך ,
 דיווח לאותו עובד, חודש ורכיב שכר(.  

  נתוני שכר לעובד-ו סכמי העסקההנוסף למסכים  הבראה לפי בפועללעובדים שעתיים: דגל חדש ,
הגורם לחישוב דינמי של דמי הבראה לפי שעות עבודה בפועל בשלושת החודשים שקודמים לתשלום 

 דמי ההבראה. 

  דווח שעות חודשישיפור לדו"ח : 

 כל ההעדרויות יחד ללא חלוקה לפי סוג )סיכום  העדרויות ללא פירוט בנוסף לאפשרות להציג
מאפשר להציג רק את החגים בנפרד בדו"ח, במקרה  להציג חגים בנפרדחדש דגל  (,ההעדרות

 שכל שאר סוגי ההעדרות מסוכמים.

  .העדרויות שהן לא בתשלום מוצגות בנפרד מהעדרויות בתשלום  

  לפי ההגדרות במסך של רכיבי שכר כמותיים המתווספים אוטומטית בדו"ח תמיכה בהצגה
 .ני שכר לעובדנתו, בן של תשלומים וניכויים חודשיים

  המופיעה במשכורת החודשית, מציגה את כמות השעות שעות תחשיביותעמודה חדשה בשם ,
המשולמות לעובד )כפי שמוכפל בגובה השכר השעתי(, כאשר בחישוב השעות התחשיביות, שעות 

 נוספות מומרות באופן יחסי לשעות רגילות.

  נרשמו במערכת ידנית, או שינוי ידני של דיווח המציג דיווחים ש דווחי שעות ידניים לעובדדו"ח חדש
 שנרשם באמצעות שעון נוכחות )כולל הזמנים המקוריים שנרשמו בשעון(. 

  הרשאות נתונים: אם בחברתכם מופעל מנגנון הרשאות לנתונים לפי קבוצות שכר, בעת הכנת
בדים אליהם הוא משכורות חודשיות, יופעל מנגנון ההרשאות ומשתמש יוכל להכין משכורות רק לעו

 מורשה. 

  חודשים.  3בקרה על הגדרת קופת גמל לעובד העובד בחברה מעל 

  126סגירת שנה: שיפורים לתהליך ההפקה והדיווח של טופס : 

  2014שנת בגין עדכון המערכת בהתאם לדרישות מס הכנסה לדיווח  

 קיצור תהליך הכנת הקובץ 

  וריכוז של  126-בקרה המציגים נתונים חסרים לוכן דו"חות  126בקרה מובנית בעת הכנת קובץ
 המידע המדווח לפי עובד

 בממשקים יוצאים לפריקת נתוני נוכחות:  

 .נוספה אפשרות לפרוק נתונים לעובד יחיד ו/או עובדים נבחרים 

 .)נוספה אפשרות לשלוח נתוני מחלה לפי שעות )ולא רק לפי ימים 

 פריקת נתוני נוכחות וני", על ידי הרצה של אפשרת לפרוק נתוני נוכחות לתכנת השכר "הרמ
 . תוכנית שכרובחירה באפשרות המתאימה בעמודה  ניולעוצמה/הרמ

  בנוסף  נוספה פריקה של רכיבי תשלומים וניכויים ניו/הרמפריקת נתוני נוכחות לעוצמהלתכנית(
 . לנתוני נוכחות(

  ופרטים על תשלומים 106טופס חדש: פורטל שכר, הכולל קישור לתלושי השכר של העובד, הצגת ,
 לקופות וקרנות וצבירה מאז תחילת העבודה של העובד

 נוכחות: הפורטל תוספות ל 

  תמיכה בהצגה של מספר השעות שדיווח העובד לעבודה על קריאות שרות, והצגת ההפרש בין
 שעות אלה לסך הכולל של שעות נוכחות ביום.
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  המאפשר להגדיר קודי דיווח העדרותו בודהקודי דיווח עבמסכים  הצגה בפורטלדגל חדש ,
 אילו רכיבי עבודה והעדרות יוצגו בפורטל.

  הגדרות שכרקבוע שכר חדש במסך StartSalaryYear  בו מתעדים את השנה בה התחילו בחברתכם
 לעבוד במערכת השכר. 

  פקודת -ו פקודת שכר לפי חשבון )מסכם(נוספו שתי אפשרויות תצוגה:  פקודת שכר בהנח"שלדו"ח
 . שכר לפי מחלקה

  ,המיועד לרישום זקיפה לביטוח לאומי. פעמי לב'ל-שווי כללי חדרכיב שכר חדש מסוג זקיפות , 

  שיפור באופן הטיפול ברישום תשלומי שכר ממערכת קודמת לצורך חישוב הפריסה של דמי ביטוח
 : לאומי בגין תשלום חד פעמי

o  סווג : נתוני שכר לעובד, בן של בעברתשלומי ביטוח לאומי עמודות חדשות במסך
 . מעסיק משניודגל  לביטוח לאומי

o  נתוני שכר לעובדהמופק בהפעלה ישירה ממסך תשלומי ביטוח לאומי בעבר דו"ח ,
 מסך הבן. המציג סימולציה של חישוב דמי הביטוח הלאומי לפי הנתונים שנרשמו ב

o  רישום של מספר רשומות לשליפה ו תשלומי ביטוח לאומי בעברמסך שטוח חדש בשם
 לעובד או לעובדים שונים. 

  כולל תמיכה בתיקון הטופס ומשלוח טופס מתוקן על פי דרישות ב"ל.לביטוח לאומי 100טופס , 

 מס הכנסה - 102טופס חודשי בדיווח -נוספה אפשרות לדיווח דו . 

  תשלומים שאינם , חישוב אוטומטי של הסכומים בעמודות 102סיכומים חודשיים לפי טופס במסך
-102דו"ח למילוי טופס לאחר הרצה של  מספר מקבלי תשלומים, ניכוים שלא ממשכורת, משכורת

 . לעדכן סכומים במסךעם סימון בדגל  מס הכנסה

  כמו כן נוסף . ביטוח לאומי-102קובץ למילוי טופס ( בשליחת 08נוספה אפשרות לדיווח מתקן )קוד
 . הקובץ שנוצר באמצעות התכנית מצורף כנספח למסך. מישידור קבצים לביטוח לאומסך חדש, 

  לתמיכה בשידור טפסים שונים לביטוח לאומי  מס' תיק ניכויים ב"לנוספה עמודה  תתי חברותלמסך
 חברה. -המכילים את מספר תיק הניכויים של כל תת

  נוספו קודים חדשים להגדרת סוגים שונים של מחלה בתשלום )קודים קודי דיווח העדרותבמסך ,
 (, עם אפשרות לשנות את תאור רכיב השכר לפי הצורך. 260-264

  נוסף דו"ח שגיאות הכנת קבצים למס"בלתכנית. 

 כספים

  מסומן כאשר לתנועה מצורף נספח. יומן תנועותבמסך  נספחיםדגל חדש , 

  נוסף תיעוד של שינויים בעלויות יבוא והעמסה.  ים למוצריםהגדרות כספללוג השינויים של 

 ספק, נוספה אפשרות להכין ההמייצגים את אותו חברות עם מספר חשבונות ספקים -בעבודה עם תתי
לחשבון  חשבונות ספקיםבמסך  תשלום מרכזתשלומים לחשבון מרכז אחד )על ידי סימון העמודה 

 המתאים(. 

 מצעי תשלום, שיתווסף לחשבונית מרכזת וחשבונית חו"ל בבחירת תמיכה בהגדרת טקסט קבוע לא
. הטקסט יופיע בהדפסת החשבונית, חשבון/כ.אשראי לחיובבמסך הבן  אמצעי התשלום המתאים

 בחלק המתייחס לתנאי תשלום. 

  נוספו האפשרויות הבאות:  הכנת קבלות להוראת קבעלתכנית 
o  שהוגדר להןאפשרות לבחור חשבוניות לפי אמצעי התשלום 
o אפשרות לעבור למסך ייעודי לשליפת החשבוניות הרצויות 
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o  סטטוס אם קבלות שנוצרות באמצעות התכנית יקבלו אוטומטית את הסטטוס המסומן בדגל
 .  (סטטוסים לקבלה)במסך  נפתח בה.קבע

  בחתימה דיגיטלית על מסמכים ממוחשבים, אפשרות להגדיר את החתימה לפי מספר סידורי של
 (PFX)ולא רק בעזרת קובץ החתימה  תתעוד

  היסטוריית העברות בנקאיותהעברות במס"ב: דו"ח חדש . 

  שיפור לתכנית הטעינה לקליטת דפי בנק מבזק זהב: ניתן להריץ לפי מבנה קובץ עם אסמכתא ברוחב
 תווים.  24תווים, ועם פרטים ברוחב  16

 (WMSניהול מחסנים )

  ואם יפוצלמסוימים פיצול  לאופניהמאפשרים להגדיר  משימות מחסןאופן פיצול דגלים חדשים במסך  
 ו/או לפי משטח. מעבר לפי 

  אפשרות לבסס משימה מסוגDCH  מסופון על יותר מתעודת אריזה אחתמ)בדיקה חוזרת( הנפתחת. 

 מסוג ה אפשרות שלמשימDCH טית ת אריזה תיפתח אוטומומסתיימת בתעודנפתחת באמצעות מסופון וה
 . ותמשלוח הכוללת את האריז תעודת

 , רכש ומלאימכירות

 זמנית הנחה -מאפשרת להגדיר למספר לקוחות בו הוספת הנחות על משפחות מוצר תכנית חדשה
 כל לקוח בנפרד(. ללפי משפחת מוצר )במקום להגדיר 

 נוספו פרטי חשבון הבנק.  מחולל דו"חות נתוני ספקל 

  מעקב האספקות  מסמךמציג את  מסמסך בן חדש של תעודות משלוח, תעודות החזרה וחשבוניות
 את התעודה שבמסך האב.  הכולל

  כרטיס פריט, בן של לוג שינוייםתיעוד של שינויים במחיר הקניה של פריט במסך . 

 מכירות שטח )מסופונים(

  תשלום בכרטיס אשראי.  לתעדנוספה אפשרות 

  או תעודת משלוח, וכן  מס מספרים סידוריים לסחורה שנמכרה באמצעות חשבוניתאפשרות לרשום
 לסחורה שהוחזרה מלקוח. 

 שונות

 ,שאלות בפורמט שאלוןהבו במסך  פעילה-ניתן עכשיו לסמן שאלה כלא בעבודה עם שאלוני לקוח .
 השאלה לא תוצג בשאלון. 

  בלוחות השנה שלPriority (נוספה אפשרות להעתיק שיבוץ טכנאיםיומן , יומן תורים, לוח שנה )
 ולהדביק פגישות )או לגזור ולהדביק(. 

  בדיווח ייצור, נוסף מנגנון בקרה: הכמות המדווחת בפעולה הנוכחית עכשיו נבדקת לעומת הכמות
 . ומתקבלת אזהרה אם הכמות גדולה מזו שדווחה בפעולה הקודמת ,שדווחה בפעולה הקודמת
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 SDK-תחזוקת מערכת ו

  למערכת באמצעות לדרוש שם משתמש וסיסמא בכניסה אפשרותActive Directory. 

  אפשרות לנתק את קבוצות ההרשאות שלActive Directory  מקבוצות ההרשאות שלPriority  על ידי
 . 3-ל ADAUTOOPENהגדרת קבוע המערכת 

 ללא ימון הדגל אפשרות להגדיר שעל משתמשים נבחרים, לא תחול מדיניות הססמאות )על ידי ס
 .(הרשאות מערכת למשתמשבמסך  מדיניות סיסמאות

  תכנית מקומפלת חדשהWSCLIENT  לעבודה עםWeb Service  משלוח וקבלה של קבצי(XML ,)
 . httpסמא לצורך הזדהות מול יעם אפשרות להעביר את שם המשתמש והס

  סוג חדש של משתנה בפרוצדורות, בשםNFILE המשתנה מתנהג כמו .FILE אך כאשר רושמים ,
בקלט * או משאירים את הפרמטר ריק, לא מעתיקים את כל הטבלה הרלוונטית לפרוצדורה אלא 

 משאירים אותו ריק. במקרה של דו"ח, לא מעבירים את הפרמטר לדו"ח. 

 קוד -בדו"חות, נוספה אפשרות להציג שדה כברקוד דו( מימדיQR .) 

  תוכנית מקומפלת חדשהQRCODE  לקודד טקסט לקוד מאפשרתQR  .ולקבל קובץ תמונה 

 (EEA-)למדינות החברות ב SEPAתמיכה במנגנון 

 מודול חדש מאפשר ( תשלום בהעברות בנקאיות לספקיםSCT וקבלת תשלומים בהוראות קבע )
 SEPA(, באמצעות SDDמלקוחות )

o ר תכנית להקצאת מספר מזהה ללקוחות לצורך קבלת תשלום בהו"ק, ומנגנון למעקב אח
  SEPA-תאריכי פקיעת התוקף של אישורים ל

o  מסכים ייעודיים לסימון העברות בנקאיות וקבלות לתשלום באמצעותSEPA .כולל לוג שינויים , 
o דו"חות בקרה לפני משלוח קובץ ל-SEPA 

 תכנית ליצירת קובץ למשלוח תשלומים ל-SEPA  תשלומים לספקים / תשלומים(
 תמלקוחות(, כולל דו"ח שגיאו

 רשימת התעודות הכלולות בקובץ 

 התאמת המערכת לדרישות רשויות המס בחו"ל

  :מציג מעתה גם חשבוניות מכירות )ולא רק חשבוניות רכש( אירופה –דו"ח מע"מ אירופה 

 פורטוגל: 
o לאמצעי תשלום קוד ל אפשרות להקצות-SAFT כך שהקוד ייכלל בקובץ ,SAFT XML 

 לקבלות שנרשם להם אמצעי התשלום הנ"ל
o  למשלוח נתוני תעודות משלוח והחזרות  פורטוגל –דיווח לרשויות המס  החדשפרוצדורה

 סחורה לספק לרשויות המס. בתעודה המקורית נרשם מספר מזהה שמתקבל מרשויות המס. 

 מקסיקו: 
o  הכנת קבציXML  של רשויות המס במקסיקו.  24בהתאם לנספח 
o  :הרחבת המנגנון למשלוח חשבוניות עם חתימה דיגיטלית לרשויות המס 

o  באמצעות התכנית הקיימת לא רק יוצרת את הקובץ, אלא שולחת אותוWeb Service 
 ( לצורך חתימה. SERVISIMלספק מאושר במקסיקו )

o תכנית חדשה לשליחה חוזרת של קובץ קיים 
o  כגון חתימת( המידע המתקבל מרשויות המסCDF ) חתימה דיגיטליתנשמר במסך . 
o  בהדפסת חשבונית, פורמט ההדפסה הרלוונטי עכשיו כולל גם את נתוני החתימה

 הדיגיטלית. 
o בהדפסת חשבוניות והמחאות, בהתאם לדרישות אופן רישום הסכום לתשלום במילים, שינוי ב

 רשויות המס במקסיקו. 


