
  www.pr ior i ty-sof tware.com  

1/6 28/07/15 Ver.01 Cat.No. LB150409 

 

 17.1מהדורה  Priority-חידושים ב 

 ממשק משתמש

 שיפורים לממשק המלא:

  ערכת נושא ל במסכים את הממשק)תחת תפריט האפשרויות( נוספה אפשרות לשנות עיצוב בתפריט
 חדשה עם צבעים בהירים יותר. 

  שליחת קישור לרשומהו מחיקת רשומההאייקונים במסכים כוללת כעת קיצורים לשורת.  

 :חידושים בדף הבית 
o  הישויות בדף הבית הופרדו מהתפריט האישי. ניתן לעצב את דף הבית בלי להשפיע על

 התפריט האישי, ולהפך.
o הישות, ומתוך , מתוך חיפוש אייקון חדש בדף הבית ניתן להוסיף ישויות לדף הבית באמצעות

 התפריט הראשי.
o המציגה את התעודות  ,עדכונים אחרונים ,מתחת להפעלות האחרונות נוספה קטגוריה חדשה

, כל עוד מדובר בתעודות הנמצאות בסטטוס המוגדר עשה המשתמש שינוי ןהאחרונות שבה
  . לכל תעודה רשום סוג התעודה, מספרה, ופרטים רלוונטיים.כנכלל בנושאים לביצוע

o וע מערכת חדש קבLatestUpdates  מגביל את מספר התעודות שיופיעו תחת העדכונים
   .האחרונים

o ב הישויות בדף הביתניתן לסדר מחדש את  - כלי עיצוב נוספים-drag and drop, להסיר ו
 אותם בגרירה לפח.

o הימנית מציגים בפינה )כגון הזמנות לקוח, הצעות מחיר, משימות, וכו'( תעודות  אריחים של
לטיפול המשתמש. לחיצה על המספר שאת מספר התעודות מסוג זה  של האריח העליונה

 ., בסינון לפי סוג התעודהתפתח את רשימת הנושאים לביצוע של המשתמש

 לישות. ישירות הוספת ישות לדף הבית ופתיחת סייר הרשאות - אפשרויות חדשות בחיפוש הישות 

  דש, כך שניתן לחזור אליהן לאחר פתיחת תעודה.במסך חכעת חיפוש נפתחות התוצאות 

 :שיפורים בסייר ההרשאות 
o  סייר ההרשאות עבר מתיחת פנים, ומציג את ההרשאות לכל ישות בצורה ויזואלית

 ואינטואיטיבית.
o .הסייר מציג כעת חיווי של ישויות שבהן עדיין לא הוגדרו הרשאות 
o ת, מהתפריט או מחיפוש הישות.ניתן לפתוח את סייר ההרשאות ישירות לישות מסוימ 

 נוכחות ושכר

  ,פתיחת הסכמי  התוכניתכאשר מתחילים לעבוד עם מערכת השכר או פותחים חברת שכר חדשה
 .הסכמי העסקה בחברה המבוססים על חוקי העבודה חתיפתל נוחמהווה כלי  העסקה

  שיפורים לפתיחה של רשומה בנתוני שכר לעובד ישירות מתוך כרטיס עובד בעזרת ההפעלה הישירה
 ניתן כעת להגדיר במסגרת התוכנית נתוני שכר בסיסיים לעובד. - פתיחת נתוני שכר לעובד

  בדיקת חפיפת פירוט שעות יומידו"ח בקרה חדש. 

  הגדרות שכר מסך של לוג שינויים למסךנוסף. 

  :מנגנונים חדשים לדיווח למדען הראשי 
o .תמיכה ברישום דיווחי שעות למדען לפי שעון נוכחות הכולל קודי פעילות 
o להשתמש בפורטל הנוכחות כדי לדווח שעות למדען הראשי. הדיווח כולל מנגנון  אפשרות

 שייך את כל השעות שאינן קשורות למדען הראשי לפעילות מנהלות כללית בלחיצת כפתור.שמ

 מאפשר לנהל מעקב אחר חריגות של עובדים מהדרישות הקבועות  מנגנון חדש לאכיפת חוקי עבודה
 בחוק. המנגנון כולל:
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o  ,עדכון מדרגות מס התוכנית  בהרצתמתעדכן ש, עבודהחוקי  –הגדרת התראות מסך חדש
 .וקבועי שכר

o  יומית, שבועית מעסיקים יכולים להגדיר מגבלות על מספר השעות הנוספות של עובדים ברמה
 וחודשית, מעבר להגדרות הקבועות בחוק.

o  מגדיר האם לנהל מעקב אחר חריגות משעות העבודה הסכמי העסקהדגל חדש במסך 
 . בהסכםלעובדים 

o  שעות העבודה  –שהוגדרו במסך החדש חריגות של עובדים מהגדרות מציג דו"ח חדש
 .ת נוספותהיומיות, שעות מנוחה, עבודה ביום מנוחה, ומגבלות שעו

 :אפשרויות חדשות בחישוב שעות נוספות 
o  השכר בהגדרת אפשרויות חדשותDailyOvertime -  בעבודה עם משמרות, תמיכה בהגדרה

 של חישוב שעות נוספות למשמרות גם במקרה של שינוי ביממה.
o  :השכר חדש הגדרתמערכת נוכחות בלבד OvertimeOffset שעות  לחשבכיצד  קובעת

שהוגדרה  )"גלובליות" או "מאושרות"(נוספות ה שעותהמכסת מ שחרגושל עובדים נוספות 
  .להם
  עובד ברמת הסכם ההעסקה או העובד הבודד. אם ש"נ גלובליות לקיזוז ניתן להגדיר

שעות הנוספות בתחשב תהמערכת , אלה מעבר לשעותשעות נוספות גלובלי עבד 
 המוגדרות.ותקזז מתוכן כמספר השעות הגלובליות 

 ברמת הסכם ההעסקה או העובד הבודד. אם העובד עבד ש"נ מאושרות  ניתן להגדיר
שעות מעבר לשעות הנוספות המאושרות, המערכת לא תתחשב בשעות אלה בחישוב 

 המשכורת. 

 כולל רק את פרטי החברה. כמו כן, ניתן ניתן להפיק כאשר הוא  כרטיס עובד - 101טופס  את המסמך
 פס לעובדים בדואר אוטומטי.לשלוח את הטו

 :פריקת נתונים 
o לצורך העברת נתוני כרטיסים מגנטיים של  רומת -פריקת נתוני כרטיס מגנטי  ממשק חדש

 .עובדים לשעוני נוכחות של חברת רומת תקשורת
o ניתן כעת לפרוק גם נתוני מחלקות פריקת נתוני נוכחות למיכפלב. 
o לולית ומיכפל: בפריקה של רכיבים כמותיים, שיפורים בממשקים יוצאים לתוכנות שכר שיק

תמיכה בפריקה של הכמות בלבד, כך שהתעריף לשעה יתמלא מתוכנת השכר אליה מייבאים 
 .את הנתונים

 עבור העובדים  126מציג במרוכז נתונים מתוך טופס  ריכוז דין וחשבון לעובדים שהועסקו דו"ח חדש
 .בחברה

 וכז נתוני שכר ונוכחות לעובדים במסגרת שנה מסוימתמציג במר ריכוז שנתי לעובד דו"ח חדש. 

  מיועדת לעבודה עם ש ,הכנת משכורות חודשיות לכל העובדיםתכנית חדשהTabula Task 
Scheduler לפי קבוצות שכר( בחברות המשתמשות בהרשאות לפי נתונים(. 

 כספים

  :קבוע כספים ניתן לשנות את תקופת הדיווח למע"מ בעזרת תמיכה במע"מ דו חודשי
 חודשי.-המגדיר האם הדיווח הוא על בסיס חודשי או דו TransSumsToVAT חדש

  חדש כספים קבועPrepaidExpDays  באמצעותו ניתן להגביל את טווח הימים אחורנית לריצה של
 .העברת תשלומים דחויים לח. שוטףהתוכנית 

 שנחתמו דיגיטלית.גרפית  האינדיקציממוחשבים כוללים כעת ם סמכימ 

  חדש  כספיםקבועPostdateDays  באמצעותו ניתן להגביל את טווח הימים אחורנית לריצה של
 .רישום המחאות דחויות שנפרעוהתוכנית 

  באמצעותה ניתן לבטל פתיחה של תקופה כספית שנעשתה ביטול פתיחת תקופהתוכנית חדשה ,
 .בשוגג

 ספק אחר שיזוכה  בה ניתן להגדיר חשבון לזיכוי נוספה עמודה הגדרות כספים לספקים במסך
 .כברירת מחדל בחשבוניות הנפתחות לספק זה
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 בו ניתן להגדיר טקסט קבוע שיופיע לקוחות , בן שלטקסט לחשבוניות של הלקוח מסך חדש ,
 בחשבוניות ללקוח מסוים.

  לחשבון , שמאפשרת רישום תשלומיםחשבונות ראשייםבמספר חברה / זהות תמיכה בהגדרת 
 (, ללא צורך בהגדרת חשבון ספק מקביל.פרטי חשבון הבנקנתונים ב, לפי )בהעברה בנקאית/מס"ב

  מאפשרת להגדיר חשבון הכנסות הגדרות כספים ללקוחות  במסךחשבון הכנסות עמודה חדשה
 ברמת הלקוח.

  ( מאפשר להגדיר אתר לקוחות)בן של אתרים של הלקוח במסך  חשבוניות-כתובת ראשיתדגל חדש
 לקבלת חשבוניות מרכזות, חשבוניות חו"ל, וחשבוניות עסקה.לקוח מסוים כאתר ראשי 

  הרחבת המנגנון של רישום מרכזי רווח בהזמנות רכש על סמך תעודות קודמות במערכת )דרישות
 רכש, הצעות מחיר מספק, הזמנות לקוח, הזמנות מסגרת(.

  שסומנו ם חשבוניות עסקה מספקי בהכנת תשלומים על פיכעת  תומכת הכנת תשלומיםהתוכנית
 .סימון חשבוניות לתשלוםבמסך 

  חדש לקליטת נתונים מתוכנות אחרות שיוצאו בתור קובץ במבנה  ממשקנוסף  שממשקים להנח"תחת
 הממשק מאפשר להסב נתוני חשבונות, תנועות יומן, מוצרים, וספירות מלאי. אחיד.

 (WMSניהול מחסנים )

  לפירוט משימת )במשימות ליקוט ואריזה( קיימתאפשרות לקשור שורת משימת מחסן לתעודת אריזה .
עם קישור לכותרת תעודת אריזה. בהכנת התעודות, במקום לפתוח  לאחד עם אריזה מחסן נוסף שדה

המערכת  ,תעודת אריזה חדשה, התכולה המדווחת תתווסף לאריזה הקיימת. אם אין ערך בשדה
 תיצור תעודת אריזה חדשה. 

 שלב: "מלאי עם הפרש קטן  נוסף ,אסטרטגיות ליקוט מסך בן של ,וטתנאים לאלגוריתם הליק במסך
אם רוצים שהמערכת תציע ללקט מהאיתור עם ההפרש הכי  מהדרישה לפני מלאי עם הפרש גדול".

קטן מהדרישה, יש להפוך שלב זה לפעיל. אם רוצים להשתמש במלאי עם הפרש גדול קודם, יש לסמן 
 .הפוך את הדגל

 יצירת גל רענון )למלאיים לרענון בעת הרצת תמיכה בבחירת מוצר(. 

 קבוע חדש PSurplusRcv   מאפשר להגדיר האם כמות חורגת שהתקבלה במסגרת משימת מחסן
( ונרשמה במסופון, תקושר בתעודת קבלת הסחורה מספק להזמנת הרכש RCVקבלת סחורה )

 .האחרונה של המוצר, או לחלופין תירשם ללא קישור להזמנת רכש

 ברישום מספרי מכשירים חדשים במשימות מסוג  תמיכהMOV. 

 .נוסף תרשים ניהול תהליכים חדש לניהול מכולות 

 הפצה ומעקב אספקות

 :עבודה ברמה של שורות הזמנה 
o קבוע חדש SOrdDelivery  קובע האם הפצה תהיה של הזמנות שלמות או לפי כל שורת הזמנה

 בנפרד.
o  אוטומטי וידני.תמיכה בשיבוץ של שורות הזמנות באופן 

  ( ניתן כעת להגדיר את השעות ביום בהם מקבל הלקוח משלוחים.לקוחות)בן של  ימי הפצהבמסך 

  ניתן כעת לציין את שעת ההגעה הצפויה אל הלקוח. המערכת  מסמכי מעקב אספקותבפירוט של
 תשתמש בשעות ההפצה המוגדרים ללקוח כברירת מחדל, אך ניתן לשנותן.
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 ומלאימכירות, רכש 

 מאפשרת לציין תאריך  הזמנות לקוח של מסך מעקב ביצוע בלשונית ת. אספקה עמודה חדשה
 .אספקה להזמנה כולה, שמועתק אוטומטית לשורות חדשות בהזמנה

  קבוע לוגיסטיקה חדשSProjNegOrd  מאפשר לקבוע האם להתחשב בהזמנות עם כמויות שליליות
 בעת חישוב הכנסות ורווחיות לפרויקטים.

 נוספו עמודות המציגות תאריכים צפויים להשלמת  – מחולל דו"חות הזדמנויות מכירהשיפורים ב
 .שלבים בתהליך המכירה

 הזמנת פנקס, קוד משלוח, תאור קוד משלוח, סעיף מחולל דו"חות הזמנות לקוחעמודות נוספות ב :
 .תקציבי ותאור סעיף תקציבי

  פעיל. מחירון כזה לא יוצג ברשימות בחירהניתן כעת להגדיר מחירון כלא מחירונים במסך.  

 המאפשרת לרשום את מספר התיק של הלקוח  מספר תיק במע"מ נוספה עמודה הזמנות לקוח למסך
 .בהזמנה, ושיועתק אוטומטית לחשבונית הנפתחת על סמך ההזמנה

  קוד ו מספר אריזותנוספו העמודות  פירוט הצעת מחיר מספקו ללקוח פירוט הצעת מחירלמסכים
 .אריזה

  המגדירה ברירת מחדל לאספקה של המוצר  ,זמן אספקה בימיםנוספה עמודה מוצרים לספק למסך
 על ידי הספק.

  שורת הזמנת ו הזמנת מסגרת נוספו העמודות (הזמנות רכש)בן של פירוט הזמנת רכש למסך
 .. באמצעות עמודות אלה ניתן לקשר כל שורה בהזמנת הרכש להזמנת מסגרת שונהמסגרת

 סוג ההזמנה המוגדר פה יהווה ברירת מחדל בהזמנות  .סוג הזמנה נוספה עמודה ספקים למסך
 הנפתחות לספק זה.

  מאפשר  פירוט – החזרות סחורה מלקוחופירוט  –משלוחים ללקוח חדש במסכים  מע"מאילת: דגל
 לסמן שורות מסוימות כחייבות במע"מ או פטורות ממנו.

 ,של מכשיר מספר טבועניתן כעת לציין  ברישום של קבלת סחורה מספק. 

  מאפשר להגדיר טקסט קבוע לתעודות קבלת סחורה  טקסט קבוע –קבלת סחורה מספק מסך חדש
נוסף ערך חדש המגדיר כיצד לטפל בטקסט הקבוע  PCopyPOrdTxtמספק. לקבוע הלוגיסטיקה 

 במקרה של הערות שמגיעות מהזמנת רכש עליה מבוססת תעודת קבלת הסחורה.

  מאפשר להגדיר טקסט קבוע שיופיע בתעודות העברה טקסט קבוע  –העברות בין מחסנים מסך חדש
 טקסט זה יופיע בהדפסה של תעודת ההעברה. בין מחסנים.

  או כמות מפעל בתעודות מלאי בהן יחידת קניה/מכירה שונה מיחידת המפעל, אפשרות לעדכן כמות
שעור בתנועות המלאי מבלי שהשדה המקביל יתעדכן )בדומה למה שקורה אם הפריט מסומן בדגל 

 יחידות הלצמד שעור המרה לא קבועמסומן הדגל  המרת יחידות( במידה שבמסך המרה לא קבוע
 .בשורת התעודה

 שטח )מסופונים( מכירות

 הלקוח ממנו בוצעה ההחזרה. ברישום של תעודת החזרה, הסוכן יכול לציין את אתר 

 שטח )מסופונים( שירות

 .נוספה אפשרות לטכנאי לציין האם לחייב את הלקוח בעבור שעות העבודה והחלקים בקריאה 

  היררכיית מ ולהתעלם ,0%לשורה של  כפות הנחהלבדיווח של שעות עבודה וחלקים, הטכנאי יכול
 ההנחות במערכת. 

 יפול המגיע ללקוח בקריאת שרות.הטכנאי יכול כעת לציין את סוג הט 
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 שונות

  סווגי לקוח לא פעילים לא יופיעו לא פעילנוספה עמודה סווג נוסף ללקוח וסוגי לקוחות במסכים .
 ברשימות בחירה. 

  מחולל דו"חות משימות -נוסף מחולל דו"חות חדש תחת ניהול קשרי לקוחות. 

  ,דרישות רכש, תקציבים מיוחדים, ומהדורות ניתן לסמן כלא פעילות רשימות מאשרים להזמנות רכש
 תכנון בפרויקטים.

  הצעות מחיר, חשבוניות ספק,  :נוספה למסכי הפירוט של התעודות הבאות סה"כ מחירעמודה
 .חשבוניות חיוב ספק, חשבוניות עסקה, ותעודות משלוח

 מציג את הפריטים ברשימת הזווד שכבר נופקו לצורך ייצור פק"עות  זווד שנופק לפק"ע דו"ח חדש
 נבחרות.

 מוצרים, אנשי כגון ישויות )שלל מציג שינויים שבוצעו בתקופה מסוימת ב לוג שינויים כללי דו"ח חדש
 (.עודמשימות, ו קשר,

 SDK-תחזוקת מערכת ו

 קישור זמני  לקטרונימנגנון חדש מאפשר למשתמשים ששכחו את הסיסמא שלהם לקבל בדואר א
 . מנגנון זה דורש התקנה של שרת אפליקציה.לשינוי הסיסמא

 שיפורים נרחבים ב-Task Scheduler: 
o השליטה ב-Scheduler היא כעת באמצעות מסך ב-Priorityגם בממשק חלונות ,. 
o  כדי לעדכן אותו.תוכנית קובץ המשימות מעודכן ישירות ע"י המסך, כך שאין צורך להריץ 
o וספו אפשרויות רבות לשליטה בתדירות הריצה של משימות.תוה 
o בתחילת/סיום משימות.למשתמש  ניתן להגדיר משלוח דואר אלקטרוני 
o .ניתן לציין לכל משימה את החברות במערכת בהן היא תרוץ 
o לתכניות עם קלט, ניתן לציין משתמש שלפיו יקבע הקלט המשמש בהרצת התוכנית ע"י ה-

Scheduler. 
o מציג את המשימות המוגדרות ב דו"ח חדש-Task Scheduler. 

 מסך, דו"ח , או לבודד ניתן כעת להפיק את הדו"ח לתפריט - הרשאות לפי ראש קבוצה שיפורים לדו"ח
 ספציפית.  או תוכנית

  מאפשר לבדוק את ההרשאות של קבוצת  השוואת הרשאות למשתמשים בין חברותדו"ח חדש
 משתמשים לישויות במספר חברות.

 ניתן כעת להעתיק שאילתות למספר משתמשים בבת אחת - העתקת שאילתות שיפור לתוכנית. 

 אפשרות להציג בדו"ח רק חוקים פעילים - חוקים בניהול תהליכים דו"חשיפור ל. 

 :תכניות חדשות להעתקת חוקים במערכת 
o מאפשרת להעתיק חוקים עסקיים וחוקים במחוללהעתקת חוקים עסקיים ומחולל נתונים , 

 הנתונים שהוגדרו אצל משתמש אחד למשתמש אחר.
o חוקים ב לשנות את המשתמש למשתמש אחר, מאפשרת בניהול תהליכים משתמשים חלפתה

 תרשימי ניהול תהליך )משמש במקרים של עזיבת עובד, למשל(.בשהוגדרו 

 חדש  מערכת קבועEXCELBLANKCELL את אופן ההעתקה של בממשק חלונות , מאפשר להגדיר
 .Priorityאל תוך  Excel-תיבות ריקות ב

 חדש  מערכת קבועPERFMONITORING  מאפשר לקבוע האם לשלוח נתוני ביצועים של ממשק
 מלא אל שרת ניטור הביצועים.

 תמיכה ב-REST APIתכנותי המקל על מפתחים בבניית אפליקציות ותוכנות המתממשקות  , סטנדרט
 , יש לרכוש רשיון מתאים.REST. לעבודה עם Priorityעם 
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 התאמת המערכת לדרישות רשויות המס בחו"ל

 תעודות עלרטרואקטיבית לחתימה  חתימה דיגיטלית פורטוגל: נוספה הפעלה ישירה. 

  :פריקת נתונים כספיים ל התוכניתמקסיקו-SAT עודכנה בהתאם לדרישות החדשות של הרשויות. 

 


