חידושים ב Priority-מהדורה 18.0

מחולל יישומונים (אפליקציות)


אנו גאים להציג את מחולל האפליקציות החדש ,שבעזרתו ניתן ליצור יישומונים לגישה לפריוריטי דרך מכשירים
ניידים:

למידע נוסף...

נוכחות ושכר
דיווחי שעות לפרויקט


באמצעות המסך החדש משטח דווחי שעות לפרויקט ,ניתן לעיין בנתונים של דווחי שעות לפרויקט ולתקן אותם
לפני טעינתם למסד הנתונים של המערכת.



מעתה עובדים יכולים לאשר את השעות שדיווחו לפרויקטים ,באמצעות התכנית החדשה אישור דיווחי שעות
(עובד).



למסך דווח שעות והוצאות לפרויקט ולמסכים נוספים שבהם מדווחים שעות לפרויקטים ,נוספה העמודה מקום
ביצוע העבודה ,עם אפשרות להוסיף את המקום שבו בוצעה העבודה בפועל (למשל ,אצל הלקוח ,במשרד וכו').
כמו כן נוסף המסך מקום ביצוע העבודה ,שבו ניתן לרשום את מאגר סוגי המקומות שבהם מתבצעת העבודה
בפועל עבור פרויקטים.



למסך משטח דיווח שעות לפרוייקט נוספה העמודה שעות לפרוייקט – לחיוב ,המציגה את סך השעות שדווחו
לפרויקטים לעובד מסוים ביום מסוים.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה דיווח שעות עבודה לפרויקט.

ביטוח לאומי


בעזרת העמודות החדשות תיקון לחישוב קודם ותיקון לחישוב מעסיק ,שבמסך ביטוח לאומי – פירוט חודשי (בן
של חישובי ביטוח לאומי ,נכד של משכורות חודשיות) ניתן כעת לראות – במקרה של תיקון בסכום המנוכה
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ממשכורת העובד לבטל"א ,זיכוי או תיקון בסכום המשולם ע"י המעסיק לבטל"א – את ההפרש בין הסכום לתשלום
שחושב בעבר לבין הסכום המתוקן לתשלום.


נוספה תמיכה בשידור נתונים לביטוח לאומי בממשק  WCFעל עובדים בחל"ת .כמו כן נוסף קבוע שכר
חדש  - BtlPercentשיעור דמי ביטוח לאומי לעובד בחל"ת.



נוספה תמיכה בטיפול בסכומי החזר מביטוח לאומי ,ובשידורם באופן מסודר לביטוח לאומי:
 oהעמודה החדשה סיבת החזר ב"ל במסך חישובי ביטוח לאומי (בן של משכורות חודשיות) ,מאפשרת
לציין ,במקרה של זיכוי מביטוח לאומי ,את סיבת הזיכוי.
 oהמסך החדש תיקון סכומי ב"ל בחודשים קודמים מציג את התיקונים והזיכויים שבוצעו בסכומי הביטוח
הלאומי.
 oהדו"ח החדש זיכויים מביטוח לאומי מאפשר לעיין בזיכויים שחושבו בביטוח לאומי לתקופה מבוקשת.
 oבאמצעות התכנית שידור טפסים לביטוח לאומי ניתן מעתה גם לשדר נתונים על זיכויים של עובדים
רגילים או תושבי חוץ.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה תמיכה בעבודה מול ביטוח לאומי בממשק .WCF

מיסים



נוספה תמיכה בחישוב מס רווח הון לעובדים:
 oקבוע השכר החדש  - CapitalGainsTaxמס רווח הון ,קובע את שיעור המס (באחוזים) על רווחי הון,
כפי שנקבע ע"י מס הכנסה.
 oניתן לדווח על שכר שהתקבל דרך רווחי הון באמצעות רכיבי שכר חדשים:
 - 371 מימוש אופציות (הוני)
 - 372 מימוש אופציות שהוקצו עד ינואר 2003
 - 373 מימוש אופציות (פירותי)
 - 1004 מס רווח הון
 oהעמודה החדשה תמורה במכירת אופציות ,במסך דווחים לשכר – פירוט ,מאפשרת לרשום את הסכום
שהתקבל בתמורה למכירת אופציות ,בדווח שכר בגין מימוש אופציות ע"י העובד.



המסך החדש הטבות למס הכנסה מאפשר לעיין בהטבות המס של עובדים בתלושי שכר ספציפיים.



במסך הטבות מס ,בן של נתוני שכר לעובד ,נוספה האפשרות להגדיר זיכוי/תאום מס גם עבור נכה/עיוור.

אפליקציית נוכחות


נוספה אפליקציית נוכחות חדשה ,שניתן להתקין בטאבלט ובמובייל (כרגע זמין באנדרואיד ובקרוב גם ב,)IOS-
ולדווח דרכה נוכחות .המערכת התעדכנה כדי לאפשר עבודה נוחה עם האפליקציה .הקבוע החדש
 GPSWorkHoursבמסך הגדרות שכר קובע האם בעת דיווח שעות נוכחות באפליקציה ,קיימת חובה להפעיל
איכון ברמת לווייני .GPS

דיווח נוכחות


באמצעות הדגל החדש כניסות נוספות שבמסך פירוט שעות יומי ,ניתן כעת לציין האם לעובד נרשמו יותר משתי
כניסות/יציאות בדיווח.



במקרה של היעדרות ,העמודה החדשה העדרות עד תאריך שבמסך פירוט שעות יומי מציגה את התאריך בו
מסתיימת תקופת ההיעדרות של העובד.



ניתן להציג את דיווחי העבודה/היעדרות של עובדים בפורטל הנוכחות ע"י סימון הדגל החדש הצגה בפורטל.



התכנית החדשה הגדרת מפתח  APIל Google Maps-מאפשרת להתקין או להסיר מפתח  APIלGoogle -
 .Mapsמפתח זה משמש למעקב אחר הכתובת בה נמצא העובד בעת עדכון שעת כניסה או יציאה בפורטל
הנוכחות.
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קבועי שכר



קבועי השכר החדשים  MaxSeveranceFundו  MaxSeverancePercent-תומכים בתקנה החדשה של
תקרה להפרשה עבור פיצויים ,וזקיפת שווי על ההפרשה במקרה שעוברים את התקרה.



מעתה ניתן לדעת את ממוצע שעות העבודה היומי בחודש באופן אוטומטי ,בעזרת העמודה החדשה ממוצע ש"ע
החודש ,שבמסך משכורות חודשיות .קבוע השכר החדש  ,AverageHoursCalcקובע כיצד יחושב הממוצע.



קבוע השכר החדש  PartialVacationDaysמאפשר לחשב את הזכאות השנתית לימי חופשה בימים שלמים או
בחלקי ימים ,לפי בחירה.



קבוע השכר החדש  DaysToMakeChangesמאפשר לקבוע את מספר הימים (אחורה) בהם ניתן לבצע שינויים
בתלושי שכר קודמים.



קבוע השכר החדש  AverageSalaryמציג את השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר בישראל ,כפי שחושב ע"י
הביטוח הלאומי.

קופות גמל וקרנות השתלמות


למסך קופות גמל וקרנות השתלמות (בן של נתוני שכר לעובד) נוספו עמודות חדשות:
 oבעמודה שכר לחישוב גמל ניתן לבחור את בסיס השכר שלפיו תחושב ההפרשה לגמל (לפי שכר בפועל,
שכר בסיס ועוד).
 oבעמודה בסיס שכר להפרשה ( )%ניתן לרשום את האחוז מסך השכר שממנו יופרש הגמל לקופה/קרן
השתלמות.
 oניתן לסמן את העמודה השלמה להפקדה קודמת אם ההפרשה לגמל מהווה השלמה להפקדה אחרת
שנעשתה עבור העובד.
 oהעמודה נכלל בחשוב שכר נטו מאפשרת ,במקרה שהעובד מקבל שכר נטו ,לכלול את ההפרשה בשכר
הנטו (כלומר ,שכר הנטו המשולם לעובד הוא לאחר ניכוי מס והפרשה לגמל).

חידושים נוספים בנוכחות ושכר



נוספה תמיכה בחשבונות שכר נוספים במסך הגדרת חשבונות שכר  -המשך :הוצאות מעביד – פיצויים ,הוצאות
מעביד  -אובדן כושר עבודה ועוד .פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה הגדרת והפקה של פקודת שכר
להנה"ח.



מעתה ניתן לרשום רכיבי שכר מסוג ניכויי רשות כנגד חשבון ניכויי רשות ,שנוסף למסך נתוני שכר לעובד.



מעתה ניתן להפיק את הדו"ח תשלומים וניכויים לפי מחלקות ,וכן להשוות אותו לדו"ח שהופק בחודש הקודם.



הדו"ח החדש דווחי העסקה לעובדים פלסטינאים ,מאפשר להפיק דו"ח לשרות התעסוקה לפי הפורמט החדש
(שנכנס לתוקף בנובמבר .)2016



התכנית עדכון קבועי שכר וכספים נוספים תעדכן מעתה גם מועדי חגים וחופשות כלליות ,באמצעות הדגל החדש
עדכון מועדי חגים.



מסך הבן החדש סכומים לטופס ( 106מסך בן למסך סיכום שכר שנתי) מאפשר לעיין במרכיבי טופס 106
המייצגים סכומי תשלומים ,הפרשות וניכויים שבוצעו משכרו של העובד בשנה המופיעה במסך האב.



עבור עובדים המקבלים שכר נטו :מעתה ,כדי שתשלום/זקיפה יכללו בשכר הנטו של העובד ,יש לסמן אותם בדגל
נכלל בחשוב שכר נטו ,במסך תשלומים וניכויים חודשיים (בן של נתוני שכר לעובד) ,ו/או במסך תשלומים
וניכויים (בן של משכורות חודשיות) .פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה תהליך הגדרת שכר נטו
לעובד.
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כספים
עדכון מקדמי העמסה לעלויות עקיפות
הפריטים שבתפריט החדש עדכון מקדמי העמסה לעלויות עקיפות מאפשרים לרשום במרוכז נתונים על עלויות
עקיפות (כגון חשבונות טלפון של עובדים או הוצאות לפי פרויקט) ולהשתמש בהם כדי להכין ולחשב מקדמים עבור
מרכזי רווח .מקדמים אלו ישמשו בעת ביצוע ההעמסה על מרכזי הרווח .למידע נוסף...

התאמות בנק


כעת ניתן לבטל התאמת בנק באמצעות התכנית ביטול התאמה גם בהפעלה ישירה מהמסך שורות דפי בנק
וממסך שורות הדף (בן של קליטת דפי בנק).



בעת ביצוע התאמות בנק חד צדדיות ,ניתן מעתה לבחור לרשום תנועת יומן נפרדת לכל שורה ,באמצעות שלב
הבחירה החדש שהתווסף לתכנית אישור התאמה ,המורצת בהפעלה ישירה מהמסך משטח עבודה לביצוע
התאמות.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה התאמות בנקים.

כספים (מכירות/רכש)



למסכים חשבוניות מרכזות ,חשבוניות מס ,עדכוני פרטים לחשבוניות וחשבוניות חו"ל נוספה תכנית חדשה
בהפעלה ישירה  -רשום תקבול ,המאפשרת רישום מהיר של קבלה מתוך חשבונית ,במקרים שבהם החשבונית
תשולם באמצעות צ'ק ,מזומן או העברה בנקאית.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה חשבונית מס ,חשבונית מרכזת והפקת חשבונית חו"ל.



למסך הגדרת חשבונות לסוגי לקוחות נוספה העמודה הכנסות פטורות ממע"מ .העמודה תילקח בחשבון בעת
הכנת חשבונית ללקוח פטור מע"מ או שכוללת מוצרים הפטורים ממע"מ כאשר הלקוח בחשבונית שייך לסוג לקוח
מסוים .העמודה נוספה גם למסך הגדרת חשבונות סוג לקוח/משפחה ,בן של הגדרת חשבונות משנה
למשפחות הנח"ש.



מעתה ניתן להריץ את התכנית הכנת קבלות להוראת קבע גם עבור חשבוניות מס (בנוסף לחשבוניות עסקה
וחשבוניות מרכזות).



בעזרת קבוע הכספים החדש  OneInvPerActDateניתן לפצל חשבוניות שנפתחות על בסיס תעודת משלוח,
שהתאריכים שלהן (כלומר הערך בעמודה תאריך) הם מתקופות כספיות שונות.



בעזרת קבוע הכספים החדש  ActPayTermsניתן לקבוע תאריך תשלום של חשבוניות מרכזות ואת תנאי
התשלום שלהן לפי תאריך הפעילות (במקום לפי תאריך החשבונית).



מעתה ניתן להכין ולסגור תשלומים בפעולה אחת ,עם הוספת האפשרות "הכנה וסגירה" לתכנית הכנת תשלומים.

חידושים נוספים בכספים


מעתה ניתן להריץ את הדו"ח לוג שינויים בקבועי כספים גם עבור קבוע/קבועים ספציפיים לפי בחירה.



לדו"חות מאזן ,מאזן בוחן ,ומאזן רב חברתי נוספה אפשרות לבחור סוג דו"ח ללא פרטי חש לקוח/ספק ,כדי
להתאים אותם לנורמות בארה"ב .במקרה כזה ,הלקוחות והספקים יופיעו באופן מקובץ (בהתאמה) ברשומה
בודדת ,והעמודות חשבון ותיאור חשבון תישארנה ריקות.



קבוע הכספים החדש  BlockProvEntriesמאפשר למנוע רישום תנועות יומן צפויות לספרים.



העמודה החדשה מק"ט לחיוב במסכים תשלומים לפרויקט ותשלומים להזמנה ,מאפשרת לרשום מק"ט ספציפי
לתשלום לפרויקט (במקום המק"ט הכללי "תשלום לפרויקט") ולנתח את רווחיות העובד באופן מדויק יותר.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה חיובים לפרויקט.
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הדו"ח החדש כרטסת לפי סעיף בדו"ח כספי מאפשר לצפות בכרטסות עם מיון לפי סעיף מאזן/מאזן בוחן או רווח
והפסד.
לתכנית סייר תקציבים נוסף הדגל רק תקציבים במהדורה ,המאפשר להציג בעץ התקציבים רק סעיפים
תקציביים הנמצאים במהדורת התקציב שבתוקף.

ניהול מחסנים ( )WMSואפליקציות שטח נוספות


ליקוט מרובה שלבים:
מעתה ניתן לפצל משימות ליקוט לכמה שלבים:
o

למסכים אזורים במחסן ,מעברים באזור המחסן ואיזורים מורשים ,נוספה העמודה איתור ביניים
לליקוט ,שבה ניתן לרשום את איתור הביניים ברירת המחדל שאליו מעבירים מוצרים לפני הליקוט
לאיתור הסופי.

o

למסך יומן משימות מחסן נוספה העמודה משימה אחרונה ,שמציינת שהמשימה היא משימת
הליקוט האחרונה בליקוט רב-שלבי (או המשימה היחידה בליקוט רגיל).

 oכדי לבצע ליקוט רב שלבי ,ניתן להריץ ,בהפעלה ישירה ממסך יומן משימות מחסן ,את התכנית
החדשה ביצוע משימת המשך לליקוט ,המגדירה את המשימה במסך כשלב במשימת ליקוט רב
שלבית .לאחר שמסיימים את המשימה ומריצים הכנת תעודות ,המערכת תפתח את המשימה לשלב
הליקוט הבא.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה ליקוט רב שלבי.



המסך החדש משטחי על ומסך הבן שלו משטחים למשטח על ,מאפשרים להגדיר משטחי על ולעיין בפרטי
המשטחים המונחים על משטחי העל.



בעזרת האפשרות החדשה פצל פריט לפי ש' הז' בקלט התוכנית יצירת גל ליקוט לפי מוצרים ,ניתן כעת
לפצל שורות משימה לפי שורות הזמנה גם כאשר המוצרים זהים.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה טיפול במשימות ליקוט ( (PIKלפי מוצרים.



רישיונות שטח חדשים במסך הרשאות מערכת למשתמש:
o

הרישיון החדש מעקב אספקות שטח מאפשר למשתמשים בו לעבוד במודול מעקב אספקות שטח.

o

הרישיון החדש רשיון  APIשטח ,מאפשר למשתמשים בו להתממשק עם פריוריטי באמצעות הAPI-
 RESTדרך תוכנה חיצונית.

מכירות ,רכש ומלאי
מחוללי דו"חות
 oלמחולל דו"חות הזמנות לקוח נוספו עמודות חדשות רבות ,כגון :קוד טריטוריה ,מס' הזדמנות
מכירה ,כתובת ,עיר ,מדינה ועוד...
 oלמחולל דו"חות תנועות נוספו העמודות קוד ותאור סניף.
 oלמחולל דו"חות חשבוניות מכירה ,נוספו עמודות חדשות רבות ,כגון :עלות ליחידה ,תנאי תשלום ,תעודה
בשורה ,סכום מע"מ ,תנועת יומן ועוד...
 oלמחולל דו"חות חשבוניות רכש נוספו עמודות חדשות רבות ,כגון :תיאור סעיף תקציבי ,תנאי תשלום,
מק"ט ספק ,סכום מע"מ ,סכום כולל מע"מ ועוד...


בהדפסת תעודות משלוח ואריזה ,יוצגו מעתה המחסן והאיתור מהם נלקחו המוצרים .



התכנית החדשה פתיחת תעודת משלוח/חש' מס מהזמנה מאפשרת לפתוח תעודת משלוח או חשבונית מס
בהפעלה ישירה ממסך הזמנות לקוח ,וליעל את העבודה.



נוספה תמיכה בניהול מהדורות גם בהזמנות לקוח .כדי לשמור את המהדורה הנוכחית של הזמנת לקוח ולפתוח
מהדורה חדשה ,ניתן להריץ את התכנית שמירת מהדורה ,בהפעלה ישירה ממסך הזמנות לקוח .למסך זה נוסף
גם מסך בן חדש ,מהדורות הזמנת לקוח ,המאפשר לעיין במהדורות קודמות של הזמנת הלקוח.
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קבוע הכספים החדש  RoundPOrdמאפשר לעגל מחירים בתעודות רכש.



הדו"ח החדש תעודות שלא חויבו  -לפי סניף ,מאפשר לבצע בקרה על משלוחים ללקוח וקריאות שרות שלא חויבו
ברמת הסניף.



העמודה החדשה מס .אריזות נדרש במסך דווח הרכבות (בן של הרכבות במחסנים) מאפשרת לעדכן את
הכמות הנדרשת של מוצרים מורכבים ,ע"י הכפלת מס' האריזות הנדרשות בקיבולת של כל אריזה (ובלבד
שהעמודה כמות נדרשת ריקה ושצוין ערך בעמודה קוד סוג אריזה).



למסך מקורות לידים/הזדמנויות מכירה נוסף הדגל לא פעיל .מקור המסומן בדגל זה לא יופיע ברשימות בחירה.
אם יקצו אותו לליד או להזדמנות מכירה ,תופיע הודעת אזהרה.

שרות ואחזקה
חוזי שרות


מעתה ניתן להריץ את התכנית פתיחת חוזה שרות גם בהפעלה ישירה מהמסכים משלוחים ללקוח וחשבוניות
מס.



נוספה תמיכה בפתיחת נכסי רכוש קבוע כנגד מכשירים ,ממסך חוזי שרות:
 oבעזרת התכנית החדשה פתיחת נכסים בגין חוזה שרות ,ניתן לפתוח נכסים עבור מכשירים בחוזה
שרות ,בהפעלה ישירה ממסך חוזי שרות .אפשר לעיין בנכסי רכוש קבוע שנפתחו עבור מכשירים בחוזה
מסוים בעזרת המסך פירוט נכסים שנפתחו לחוזה ,בן של חוזי שרות.
 oלמסך פירוט חוזה ,בן של חוזי שרות ,נוספה העמודה עלות נכס שקלים – ידני ,שבה ניתן לרשום את
עלות הנכס שייפתח עבור המכשיר כאשר מריצים את התכנית פתיחת נכסים בגין חוזה שרות.

קריאות שרות







המסך החדש חלקים שדווחו בקריאות שרות ,מאפשר לעיין בחלקים ששימשו בטיפול או בתיקון במהלך קריאות
שרות ,ולשלוף אותם לפי לקוח או טכנאי.
נוספה תמיכה בהגדרה של זמן תגובה לקריאת שרות ( (SLAגם לפי שעת פתיחת הקריאה :העמודה שעה
לתגובה ביום נוכחי נוספה למסכים נתוני שרות למוצר ,כרטיס מכשיר ,פרטי חיוב לחוזה שרות ופירוט חוזה
(בן של חוזי שרות).
למסכים קריאות שרות ולוח קריאות שרות פעילות נוספה העמודה תאריך סיום נדרש ,המציגה את תאריך
הסיום הנדרש של הטיפול בקריאה .אם הקריאה חרגה מתאריך הסיום הנדרש ,הדגל החדש חריגה מ SLA-יסומן
אוטומטית.
כעת ניתן להדפיס קריאת שרות גם בתצורה שיש לה תיאור מוצר מורחב.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה הגדרות לשירות לקוחות וקריאות שרות .

עוד בשרות ואחזקה


הפריטים שבתפריט החדש הסבות נתוני מכשירים וחוזה שרות מאפשרים לייבא נתונים של מכשירים וחוזי שרות
ממערכת חיצונית אל משטח הטעינה בפריוריטי ,לבדוק ולתקן אותם במידת הצורך ,ולהעביר אותם לבסיס
הנתונים של המערכת .למידע נוסף...



ניתן כעת לנהל מעקב אחר הלקוחות שהחזיקו במכשיר מסוים ,בעזרת העמודות החדשות מס' לקוח ,שם לקוח
שנוספו למסך לוג תנועות מכשירים .העמודות החדשות מס' ספק ושם ספק יתמלאו במקרה של רכישת
מכשירים.

בינלאומי
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המערכת תומכת מעתה גם ברישום שעות בפורמט  AM/PMבעבודה באנגלית אמריקאית.



מעתה קיימת תמיכה בממשק למס"ב האמריקאי – ( NACHAקיים רק עבור משתמשים בארה"ב):
 oבאמצעות הפריטים שבתפריט החדש  ,NACHA Interface- Payablesניתן לבצע תשלומי העברות
o

בנקאיות לספקים.
באמצעות הפריטים שבתפריט החדש  ,NACHA Interface-Receivablesניתן לחייב לקוחות בהוראת
קבע .
למידע מפורט יותר ניתן לקרוא את רשימת החידושים באנגלית.



העמודה עיר ומדינה (קוד המחוז) ,המופיעה במסכים שונים הורחבה ,ומעתה ניתן לרשום בה גם את שם המחוז
עבור הארצות בהן רוצים להציג את שמות המחוזות בהדפסות השונות.



המסך החדש קבועי ארץ (בן של ארצות) מאפשר להפוך קודי בנק של לקוחות וספקים לעמודות רשות בכל
התעודות הכספיות הכוללות פרטי בנק ,במקרה של חברה הממוקמת בארץ שבה אין צורך ברישום קודי בנק
במערכת.
ההתקנה הבינלאומית של פריוריטי אוחדה עם ההתקנה האמריקאית ,ומעתה תהיה התקנה אחת אחידה
באנגלית .בהתאם לכך ,בתכנית הוספת חברה בוטל הקלט סוג אתחול ויש לרשום את שם המדינה בה ממוקמת
החברה ,במקום.



ותכנות ותחזוקת מערכת


כלי חדש למפתחים –  , Web SDKשמאפשר פיתוח ממשקים חדשים למערכת הפריוריטי באמצעות שפת
התכנות .JavaScript



באמצעות המסך החדש לוג שינויים ,בן של הגדרת משימות ל ,TTS-ניתן לעקוב אחר השינויים שבוצעו בהגדרת
המשימות ל.Tabula Task Scheduler-



בעזרת המסך החדש הרשאות עובדים לפי חברות (בן של נתונים לחברה נוכחית ,נכד של כרטיס עובד) ניתן
לבחור חברות שרק בהן יהיה המשתמש רשאי לעיין בפרטי עובדים .כדי לאפשר לעובד לעיין בנתוני העובדים
המשויכים לכל החברות במערכת ,ניתן לסמן את העמודה החדשה עובדי כל החברות ,במסך נתונים לחברה
נוכחית (בן של כרטיס עובד).



מעתה ,אם נותנים לקבוע המערכת  PRIVUSERSאת הערך  ,1גם משתמשים מקבוצת ההרשאות tabula
יכולים לעדכן את העמודות ניהול קבוצת משתמשים ,ניהול כלל המשתמשים ,ניהול חברות ,ניהול הרשאות
והרצת שדרוגים ,במסך הרשאות מערכת למשתמש (עד כה רק המשתמש  tabulaהיה רשאי לעדכן עמודות
אלה).

שונות


למשתמשים במסך משלוח דואר ,ניתן כעת לצרף עד  500קבצי נספחים למסך הבן נספחים.



קבוע התכנון החדש , FixFrozenקובע כיצד לטפל בפק"עות הנמצאות בהקפאת תכנון (מסומנות בדגל הקפאת
תכנון במסך פק"עות) ,בעת הכנת תכנית עבודה באמצעות  MRPתעשייתי .למידע נוסף...



העמודות החדשות שם משתמש חלונות ,סיסמת משתמש חלונות ,דומיין ו SOAP Action-שבמסך הגדרות
לשליחת  ,SMSתומכות במשלוח  SMSדרך  ,Web Serviceבמקרה שמשתמשים בספק פנימי ,שמתחברים אליו
דרך הרשת הארגונית.
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מידע נוסף להרחבה
מחולל יישומונים (אפליקציות)


באמצעות המסך החדש מחולל יישומונים ,ניתן להגדיר את שם היישומון הרצוי והשפה שלו .במסכי הבן והנכד
ניתן להגדיר את המסכים ואת העמודות אליהם ניתן לגשת באמצעות היישומון.



כדי לשלוח למשתמשים קוד  QRהמכיל את הגדרות היישומון ,ניתן להריץ בהפעלה ישירה מהמסך את התכנית
שלח קישור ליישומון .המשתמש סורק את הקוד במכשיר הנייד שלו כדי לטעון את ההגדרות.



כדי לעדכן הגדרות ביישומון קיים ,ניתן להריץ בהפעלה ישירה מהמסך את התכנית רענן יישומון.



כדי שמשתמשים יוכלו לגשת למערכת דרך היישומון ,עליהם להיות מוגדרים כבעלי רישיון  APIאו רשיון API
שטח ,במסך הרשאות מערכת למשתמש.



עדכון של רשומות באמצעות היישומון מנצל את טרנזקציות ה API-של המשתמש .ניתן לבדוק את מכסת
הטרנזקציות והניצול שלהן באמצעות הדו"ח הצגת רישיון מותקן.
להנחיות להתקנת מחולל היישומונים לחץ כאן.
חזור...

עדכון מקדמי העמסה לעלויות עקיפות


התפריט כולל את התכניות ,המסכים והדו"חות החדשים הבאים:
 oבעזרת המסך הגדרת פרמטרים לטעינה ,ניתן להגדיר פרמטרים לטעינת נתונים מקבצים חיצוניים ,המכילים
נתונים אודות עלויות שונות (לדוגמא ,חשבון טלפון של עובדים).
 oבעזרת התכנית טעינת קובץ למשטח לחישוב מקדמים ,ניתן לטעון עלויות עקיפות מקובץ נתונים חיצוני אל
תוך המסך משטח לחישוב מקדמי העמסה.
 oכדי לבדוק את הנתונים שנטענו למסך ,ניתן להריץ את הדו"ח בדיקות תקינות נתוני משטח העמסה.
 oכדי לנקות את המשטח לחישוב מקדמי העמסה ,ניתן להריץ את התכנית ניקוי המשטח לחישוב מקדמי
העמסה.
 oבעזרת התכנית עדכון מקדמי העמסה לפי סכום ,ניתן לחשב מקדמי העמסה למרכזי רווח ,על פי הסכומים
הרשומים במשטח.
 oניתן להריץ גם את התכנית עדכון מקדמים לפי דיווחים לפרויקט ,כדי לחשב מקדמים של עלויות עקיפות על
פי יחס השעות שדווחו לפרויקט .במקרה זה יש למלא קודם את המסך עלויות עובדים.

פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה חישוב אוטומטי של מקדמי העמסה עבור עלויות עקיפות.

חזור...
הסבת נתוני מכשירים וחוזה שרות


המסך החדש הגדרת קובץ טעינה מאפשר להגדיר את מבנה הרשומות בקובץ המקור.



בעזרת התכנית טעינת מכשירים וחוזי שרות למשטח ניתן לטעון נתונים על חוזי שרות ומכשירים מקובץ נתונים
חיצוני למשטח הטעינה ,במסך משטח טעינה – מכשירים וחוזי שרות.



כדי לבדוק את הנתונים במשטח הטעינה ,ניתן להפיק את הדו"ח בדיקת נתוני משטח.



בעזרת התכנית טעינת מכשירים מהמשטח למסד הנתונים ,ניתן לטעון את נתוני המכשירים ממשטח הטעינה
למסד הנתונים במערכת .במקרה של טעויות במהלך הטעינה ,ניתן להציג אותן בדו"ח טעינה – דו"ח שגיאות.
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בעזרת התכנית טעינת חוזים מהמשטח למסד הנתונים ,ניתן לטעון את נתוני חוזי השרות ממשטח הטעינה
למסד הנתונים במערכת .במקרה של טעויות במהלך הטעינה ,ניתן להציג אותן בדו"ח טעינה – דו"ח שגיאות.



כדי למחוק את הנתונים ממשטח הטעינה ,ניתן להריץ את התכנית ניקוי משטח ההסבות.

חזור...

שונות


אם ייצור הפק"ע התחיל ,הקבוע  FixFrozenמאפשר לקצר את משך הפק"ע ,ע"י שינוי של תאריך התחלת
הייצור בתכנית העבודה ,כך שישקף את הזמן הנדרש לסיום היצור בפק"ע.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה הרצת תוכנית  MRPתעשייתי ותכנון רכש.
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