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 תסריט ניהול מסמכים 


 http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Document_Management_clip.htmלינקלסרטון:

הערה:טקסטמודגשבצהובמורהעלביצועפעולה.

 (00:00-01:08)  הקדמה

מספקתאפשרויותרבותלתחזוקהוארגוןשלמסמכיםוקבציםנוספיםישירותבענן,ללאצורךפריוריטי

:לשמורעותקמקומי.משתמשיםרביםיכוליםלעבודעלעותקיחידשלהקובץ,כךש

 ביטאבלטוטלפוניםחכמיםכלאחדמהמשתמשיםיכוללגשתלקובץ,מכלמכשירקצה,כוללמחש 

 כאשרמשתמשמסויםעובדעלקובץ,הואננעללשינוייםשלמשתמשיםאחרים.כך,נשמרעותק

 יחידועדכנישלהקובץ,ללאביצועשינוייםסותריםבמספרעותקיםוהסתעפויותשונותשלו.

 ניתןלנהלהרשאותשונותלקבציםשוניםולתיקיותשונות 

 ירגונימחפשגםבתוכןשלהקבציםומציגאותםבתוצאותהחיפוש.מנגנוןהחיפושהא 

,ואפשרפשוטלקשרקובץכנספחלסוגיםרביםסייר קבציםבעזרתהכלישלפריוריטיניתןלנהלקבציםב

שלרשומות:לקוחות,תעודותכספיות,הצעותמחיר,תעודותמשלוח,כרטיספריטועוד.תהליךייבוא

תוהעבודהאיתםדומהבשתיהשיטות.נתחילמהצגהשלקישורקובץלרשומה.הקבציםלתוךהמערכ

 (01:09-02:44קישור קובץ לרשומה )

כאשרמקשריםקובץלרשומהבמערכת,הקובץנשמרבשרת,ומהשאנחנורואיםברשומההואקישוראל

קיםשלולחתוםעלהקובץ.נדגיםאתקישורהנספחלרשומהשללקוח.בדוגמאהזו,הלקוחדורשמהספ

,ונשלוףאתלקוחות,נפתחאתמסךלקוחות<קשרי לקוחותמתפריטהסכםאספקהומסמכיסודיות.

נעבור,נטעןלכאןכלקובץמהמחשבהמקומיעליואנחנועובדים.מסמכים ללקוחבמסךהבן.הלקוח

.אפשרלצרףמספרנספחיםיחד,דילצרףקובץמסויםכנספחונלחץעלהאייקוןכנתיב הקובץלעמודה

.ובחירתהפריטיםCtrlלחיצהעלמקשבעזרת

.תאריך העדכון האחרון,ו,שםהמשתמששעדכןאתהרשומהאוטומטית,נרשםתאריךהיצירהשלהקובץ

,אםלשנותאתשםהקובץ.אפשרמתמלאגםהואאוטומטית,יחדעםהשםהמקורישלהקובץנתיב הקובץ

כישינויזהלאישפיעעלהקובץעצמו.

לחיצהבקליקימניעלאייקוןהתיקיה,למשל,עלידינוכללהמשיךולקשרקבציםנוספיםלאותהרשומתלקוח

.ייבאובחירהבאפשרות

בלחיצהעל.Wordמופיעעכשיואייקוןשלסוגהקובץ,במקרההזה,נתיב הקובץ שימולבשבעמודה

.,נפתחאותוישירותמתוךהמערכתהקובץ

 (02:45-04:37עבודה עם קבצים )

.אוהנתיבשלו,בלילשנותאתשםהקובץלשמוראתהשינויים,ולאחרמכןנוכללעבודעםהקבציםכרגיל

הקובץמגובהבתיקייהזמניתבמחשבהמקומיבזמןשהואפתוח.לאחרשנסגוראתהקובץ,הואיסונכרן

.אוטומטיתעםהמערכת

,סטטוס.שימולבלעמודהאופןעלידיכלמשתמשעםהרשאהלמסךהקובץיכוללהיפתחבדיוקבאותו

יסטטוסיםאפשריים:,ונראהשלקבציםיששננפתחאתרשימתהבחירהבעמודה.Rשמציגהכרגע

-Read,מבחינתמשתמשיםאחריםהקובץהואRמשוחרר,וקריאהבלבד.כלומר,כאשרמופיעההאות
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Onlyלקריאהבלבד.כךאנומונעיםכפילויותועדכוניםסותריםשלקבצים.גםבמצבהזה,משתמשאחר,

,נראהאתשםהמשתמששנועלאתנעול ע"י.בעמודהיכוללפתוחאתהקובץולעייןבו,אךלאלשנותו

נרענןאת,הואמתעדכןבשרתומשתחררלשימושםשלמשתמשיםאחרים.נסגוראתהקובץהקובץ.כאשר

,ושהקובץמשוחרר.הקובץהשתנהסטטוסכדילראותשהרשומה

בילנעילתהקובץעלידיאותומשתמש.ברגעשהזמןהמירבינציין,כימנהלהמערכתיכוללהגדירזמןמיר

.עבר,משתמשיםאחריםשינסולפתוחאתהקובץיקבלוהודעהשהםרשאיםלשחרראתהקובץלשינויים

עםזאת,מומלץלנהוגבזהירותבמקריםכאלה,מכיווןשיכוללהיותשהמשתמשהמקוריעדייןעובדעל

הקובץ,ושעדכוניםמשמעותייםשהואביצעעודלאנשמרובשרת.אםמישהואחריפתחאתהקובץבזמן

שאותומשתמשעדייןעורךאותו,השינוייםשיבצעיישמרובתיקיהזמנית,אבללאיסונכרנואוטומטיתמול

המערכת.במקריםאלה,ניתןלייבאאתהקובץלתוךהמערכתידנית.

 (04:38-05:58ין רשומות )קישור קבצים ב

כפישאמרנו,הקבציםשקישרנולרשומהנשמרובשרת,ובתוךהרשומהאנולמעשהרואיםקיצורדרךאל

העותקהיחיד,בשרת.נוכללהעתיקקישוראלהקובץולהדביקאותוברשומהאחרת.לדוגמא,נעתיקאת

נפתחאתהרשומהאליהאנומעוניינים.נתיב הקובץבעמודהCtrl+Cלחיצהעלהקישורלהסכם,עלידי

ונדביקאתהקישור;נספחיםנעבורלמסךהבן.שאנושולחיםללקוחחשבוניתהמסלהעתיק,למשללתוך

.כאשרנעבודעלהקובץמרשומתהחשבונית,השינוייםיישמרוCtrl+V,בעזרתנתיב הקובץבעמודה

ברשומתהלקוח,ולהפך.

נצייןכיהסטטוסשנקצהלקובץבמיקוםמסוים,יוקצהאוטומטיתבמיקומיםנוספיםמהםניתןלגשתלקובץ.

נחזור ,ונגדיראתהקובץ"לקריאהבלבד"סטטוסבעמודהנדגיםבעזרתהקובץשצירפנוכרגעלחשבונית.

הקובץסטטוסלרענוןהמסך.נוכללראותשCtrl+M.נלחץלקוחות,בןשלמסךלמסך מסמכים ללקוח

,ומראהשכרגעהואנעוללעריכה.כלומר,ברגעשקובץנעוללעריכהבמקוםאחד,הואהתעדכןגםכאן

.דבכלמקוםאחרממנונפתחאותובלב-ייפתחלקריאה

 (05:59-06:44הוספת פריטים בעזרת "הדבק וייבא" )

להעתיק.למשל,נוכלפריוריטי,תוךכדייבואשלואלשרתנספחיםנוכללהעתיקקובץולהדביקובמסך

ישירות,הדבק וייבאבעזרתהפקודהולהדביקם,אומסיירחלונותookOutl-קבציםמתוךהודעותדוארב

.פריוריטיברשומהב

ללחוץעלהמקשכדילצרףצילוםמסך.כלשעלינולעשותהואהדבק וייבאניתןגםלהשתמשבאפשרות

enPrint Screכדילצרףאתצילוםהמסךלכלאחדממסכיהדבק וייבא ולאחרמכןלבחורבאפשרות

הנספחים.

זמינותגםמסיירהקבצים,כפישנדגיםמאוחריותר.הדבק וייבא-וייבא הפקודות

 (06:45-07:42העתקה לעומת שיכפול )

,נוצרקיצורCtrl+Cעללאחרת,למשלבלחיצהפריוריטיכאשראנומעתיקיםקובץמתוךרשומהאחתב

דרךלקובץהמקוריהשמורבשרת,אותואפשרלהדביקברשומהאחרת,כפישראינו.העתקתקבצים

מבטיחהשמכלמקוםבונפתחאתהקובץ,נעבודעלעותקיחידשלו.במקריםאחרים,אולינעדיףדווקא

נלחץבקליקימניכדילשכפלקובץ, (.טיפריורילשכפלאתהקובץ,וכךליצורעותקחדששלו)בכונןאובשרת

,לבצעשינוייםבקובץעצמוולשמורלשנותאתשםהקובץ.נוכלכעתשכפלעלשםהקובץ,ונבחרבאפשרות

אתהשינויים.כךניתןליצורמסמכיםאוקבציםאחריםככלשנצטרךישירותבענן,בלישנצטרךלשמורעותק

.סייר הקבציםזמינותלשכפולאוהעתקהשלקבציםגםבשכפל-והעתקמקומי.הפקודות
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 (07:43-09:13העתקת קישור למסמך )

בעזרתלחיצהבקליקימניעלאייקון,נספחיםנוכלגםלייצאקבציםשוניםשצורפולרשומותמסךבמסכי

Outlook,אובמסמךחיצוניכמוהודעתפריוריטי בתוךמסךטקסטשלשמור בשםהקובץובחירהבפקודה

נלחץעלהלחצןהימנישלהעכברעלאייקוןוהתיקיהונבחר.להעתקתקישורלמסמך,Wordאומסמך

ת.נדביקכעתאתהקישורלהודעCtrl+Y.שימולבשלפקודהזוישקיצורמקלדת,העתק קישור למסמךב

ונדביקאתהקישורלהודעהבלחיצהוניצורהודעתדוארחדשהOutlookנפתחאתדואראלקטרוני.לשםכך

.Ctrl+Vעל

.כדישהנמעניםפותחתעותקשלהנספחלקריאהבלבדיחדעםהקישורCtrlלחיצהעלעםקבלתההודעה

,שם,כפישראינו,אפשרלמנועחשבוניות מסיוכלולערוךאתהקובץהמצורף,עליהםלפתוחאותוממסך

זה,עדיףפשוטלשלוחקישורלרשומה.במקרהכמצבבושנימשתמשיםעורכיםאתהמסמךבמקביל

המתאימה.שיטהזומאפשרתגםלהגבילאתהגישהלקובץרקלמשתמשיםשישלהםהרשאהלרשומהזו.

מיילעםקישור-כדיליצורהודעתאיCtrl+Sונלחץחשבוניות מסנעבורלמסךהאבכדילעשותזאת,

.לרשומהזו

  (09:14-10:00הסרת קבצים )

.Ctrl+Delבחירתהקובץולחיצהעלאםרוציםלהסירקובץמרשומה,אפשרלעשותזאתבכלרגעעלידי

כיכלבסיירהקבציםכדילמחוקאתהקובץמהמיקוםהנוכחיבסייר.נדגישDeleteבאותואופן,אפשרללחוץ

יימחקמשרתלאעודקיימיםקישוריםנוספיםלקובץבמערכת,ברשומותאחרותאובסיירהקבצים,הקובץ

,והואימשיךלהיותנגישממקומותאלה.הקובץיימחקמהשרתכאשרנמחקאתכלהקישוריםאליופריוריטי

,נוכללראותמקומותאחריםבהםנשמרקישורים נוספיםבמסךהנכדבמערכת:ברשומותהשונות,ובסייר.

.קישורלקובץ.במסךתופיעגםהרשומההנוכחית,במקרההזה,חשבוניתמס

 (10:01-10:57קישור נספחים למסך ראשי )

חיםלמסכיבן.עםזאת,יש,ברובהמקרים,נבחרלצרףנספפריוריטיכאשראנומצרפיםנספחיםלמסכי

לצירוףקבצים.לרוב,שדותאלהמיועדים,הכולליםאייקוןתיקייהכרטיס פריטמסכיםראשייםמסוימים,כמו

זההלתהליךהצירוףכרטיס פריטלצירוףתמונה,למשלצילוםאושרטוטשלהפריט.תהליךצירוףתמונהל

.נוכלללחוץבקליק.התמונהשצרפנומופיעהכעתבמקוםאייקוןהתיקייהץכלשהולכלרשומתמסךשלקוב

למקםעלהתמונהכדילפתוחאתהקובץ,בדיוקבאותואופןבואנופותחיםכלקובץמצורף,אושנוכלפשוט

כדילעייןבתמונההמוגדלתבחלוןהנוכחי.מעלצורןזכוכיתהמגדלתאתהסמן

לאחרשראינוכיצדעובדיםעםקבציםברשומות,נדגיםאתהעבודהעםסיירהקבצים.

 (10:58-12:04סייר הקבצים )

מאפשרעבודהעלקבציםהמאוחסניםבשרתהראשיהמרוחקבכליהעובדכמופריוריטיסיירהקבציםשל

(,אבלעםמערכתההרשאותהסטנדרטיתשלWindowsהקבציםהמוכר)למשל,סיירקבציםשלסייר

,סייר הקבציםלדוגמא,נוכללשמוראתכלחומריהמכירותושיווקשלנובתיקיהאחתב.פריוריטיתוכנת

קיצוריולתתלההרשאהרקלאנשימכירותומנהלימכירות.בנוסף,לצורךהיעילותהתפעולית,אפשרלצרף

דרךאלקבציםנבחריםכךשייפתחומתוךרשומותלקוח,הזמנות,מוצרים,ועוד.

,נוכללעייןבתכולה.בלחיצהעלתיקיהכלשהיבחלוןהשמאליסייר קבציםנבחרבפקודהקובץ מתפריט

לבצעשלה,המוצגתבמבנההיררכי.פירוטהקבציםוהמחיצותמוצגבחלוןהימני.הפעולותהשונותשניתן

.הפעולותהאלוזמינותגםאםנלחץעריכהוקובץ באמצעותהסיירמופיעותתחתהתפריטיםהעליונים

בקליקימניבמקוםריקכלשהובחלוןבקליקימנישלהעכברעלקובץאותיקיהבאחדמשניהחלונות,או

.הימני
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 (12:05-12:27יצירת תיקיה )

נדגיםיצירהשלתיקיהחדשהוקביעתההרשאותעבורה.ההרשאותניתנותלפיקבוצותההרשאות

נלחץהמוגדרותבמערכת,לרובלמחלקותהשונותבחברה.נתחילביצירתתיקיהחדשה.כדילעשותזאת,

יצהעלשםבלח.כעת,תיקיה חדשהנבחרבאפשרות,ובתפריטשנפתח,בקליקימניעלהתיקייההראשית

ל"שיווק".התיקייה,נשנהאתשמה

 (12:28-15:13הגדרת הרשאות לתיקיה )

כאשריצרנואתמחיצת"שיווק",אוטומטיתהוקצולנוהרשאותניהולמלאותלתיקיה.כעתנוכללהגדיר

לחץנהרשאותלמשתמשיםאחרים,ולקבועמייכוללראותאתהתיקייהולשנותאתתוכנּה.כדילעשותזאת,

.הרשאותבקליקימניעלשםהתיקייה,ונבחרבאפשרות

בחלוןשנפתחמוצגיםסוגיההרשאותשהוקצולקבוצותהרשאותשונותעבורהתיקייההנוכחית,כאשרכל

הבלבד,כלומרהמשתמשיםעםהרשאהזויכוליםלראותמייצגתקריאR.אותמייצגתרמתהרשאותשונה

מייצגתכתיבה,כלומר,הרשאותלביצועשינוייםבפריטיםWמהמוצגבתיקיהאךלאלגשתלתוכןשלה.

!מייצגתניהול,כלומר,הרשאותלקריאה,כתיבהולניהולההרשאותעבורקבוצותאחרות.Aשבתיקיה.

פירושהללאX-התיקיותשלה,אךלאלשנותן;ו-גתניווט,כלומראפשרותלסיירבתוךהתיקייהותתימייצ

הרשאותכלל.ההרשאותהנוכחיותהועתקואוטומטיתמהתיקייההראשית,ונוכללשנותןלתיקיהשאנחנו

יצרנו.

החדשה,שיהיהזמיןלכלסוכניבדוגמאשלנו,אנומעונייניםלרכזחומרפרסומיתחתתיקיית"שיווק"

נוודאהמכירותומנהליהמכירותשלנו;ולהגדירהגדרותשונותלשניאזורים:אזורהמרכז,ואזורהצפון.

.הרשאותנלחץקליקימניעלשםהתיקיהונבחר.שבתיקייתהשיווק,למנהלהמכירותישהרשאותניהול

ניתןהרשאותניווטלעובדיםבאזורהמרכזואזורכן,,ניהול.כמוAנבחרלתתהרשאותבתפריטשפתח,

,אישורנלחץ.כךהםיוכלולנווטבתוךהתיקיה,ולפתוחאתהתיקיותאליהןניתנהלהםהרשאה.הצפון

והרשאותאלהתיכנסנהלתוקף.

.תיקיהזויורשתאוטומטיתאתךתיקיית"שיווק",שלחומריםשיווקייםניצורתיקיהחדשהבתוכעת

הרשאותניווט.נלחץ–ההרשאותשלתיקייתשיווק,כלומר,למנהליםישהרשאותניהול,ולאזוריםהשונים

,ואותוהדברשלאזורהצפוןלכלמחלקתהמכירותונגדירהרשאותקריאהבקליקימניעלהתיקיההחדשה,

.כלומר,המנהליםוסוכניהמכירותבשניהאזוריםהאלהיוכלולראותאתלמחלקתהמכירותשלאזורהמרכז

.תכולתהתיקייה,אךלאלשנותאותה

ירותלמחלקתהמכנגדירהרשאותכתיבה.הפעם,נגדירעודתיקיהתחתתיקיית"שיווק",בשםאזורצפון

.נחזורעלהתהליך,כאשרנגדיראתהגישהשלמחלקתהמכירותבמרכזלתיקיהזוונחסוםלגמרי,הצפונית

התיקיות-.כך,אפשרליצורהיררכיהמסועפתשלהרשאותלכלתיקיהותתיאתהתיקיהשלאזורהמרכז

שלה.

 (15:14-15:38הוספת פריטים לסייר הקבצים )

נלחץבקליקימניעלההרשאות,נראהכיצדלהוסיףפריטיםלתיקיות.כדילעשותזאת,לאחרהגדרת

נאתר.בתיבתהדושיחשנפתחה,ייבאנבחרבאפשרותומהתפריטשנפתח,התיקייה"חומריםשיווקיים"

.פריוריטיעלמנתלייבאאותואלשרתאתהקובץהרצויונלחץעליולחיצהכפולה

 (15:39-17:25הוספת פריטים לסייר בעזרת "הדבק וייבא" )

לייבאקבצים,ואףתיקיותשלמות,מסיירחלונות,עלנוכלסייר הקבצים כפישראינובמסךהנספחים,גםל

.כלתכולתן

יםמהסיירלתוךמסכיהבןהשוניםבמערכת.לדוגמא,נניחשאנורוציםלצרףכמהניתןלהעתיקמסמכ

הזמנות ניכנסלמסךכדילהעתיקם.Ctrl+Cנבחראתהקבציםונלחץמהחומריםהשיווקייםלהזמנתלקוח.
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כדילהדביקאתהקבצים,Ctrl+Vונלחץנספחים,ונעבורלמסךהבןונשלוףהזמנותבסטטוס"טיוטא"לקוח 

נרחיבאתהעמודהלרוחבההמלא,אויותרנכון,קיצורידרךאלהמיקוםשלהםבשרת,לתוךהמסך.אם

.המופיעבסיירנתיב הקובץזהיםלנראהשנתיביהקובץבמסך

.נוכללראותאתההרשאותשהוקצולנולתיקיהאוהקובץהנבחרים,אםנסתכללרגעבצדמסךהסייר

.אםהקובץסייר הקבציםעםזאת,חשובלזכורשהרשאותאלהחלותרקעלהמיקוםהנוכחישלהתיקייהב

שיםשישלהםגישהלרשומהבמסךיוכלוגםלפתוחאת,כלהמשתמפריוריטיקושרלרשומהאחתאויותרב

–פריוריטי.כדילעייןברשימהשלכלהרשומותבסייר הקבציםהקובץ,ללאתלותבהרשאותשהוקצולהםב

נלחץבקליקימניעלהקובץהמבוקשאליהןמקושרקובץמסוים,פשוט–סייר הקבציםאותיקיותנוספותב

.קישורים נוספיםרבאפשרותונבח

 (17:26-17:53נעילת קבצים )

,הואננעלכפישראינובעבודהעםקבציםהמצורפיםכנספחיםלרשומות,כאשרקובץנמצאבשימוש

פיעבעמודהשלויוסטטוסלשינוייםשלמשתמשיםאחרים,ומסונכרןאוטומטיתכאשרסוגריםאותו.ה

.אםהקובץנעולעלשמנו,נוכללשחרראותועלמיכרגעעובדאיתונעול ע"ילבדוקבעמודה.אפשרסטטוס

.שינוי סטטוסידילחיצהבקליקימניעלהקובץובחירהב

 (17:54-18:31ייצוא פריטים מסייר הקבצים )

ולשמרםבכונןהמקומיאובכונןהרשת,נוכללהעתיקםלסיירסייר הקבציםאםנרצהלייצאקובץאותיקיהמ

קליקימניעלהפריטהרצוי,ומהתפריט.לחלופין,נוכלגםללחוץCtrl+V-וCtrl+Cלמשלעלידי,חלונות

.OKהרצויה,ונלחץ.בתיבתהדושיח,נמקםאתהסמןעלהתיקיהSaveשנפתחלבחורבאפשרות

 (18:32-19:31ניהול תיקיות ויצירת קישורים מועדפים )

יצרנותיקיותלאחרשיצרנומספרקבציםותיקיות,אולינרצהלארגןאותםבצורהמסודרת.לצורךההדגמה,

נוספותבסיירעםקבציםשונים.נוכללהעבירפריטיםבסיירעלידישימושבפקודותהבסיסיותשל"העתק"

.נוכלגם,אועלידילחיצתקליקימניבתוךהסיירעריכהו"הדבק",שזמינותלשימושבתפריטהעליון

אפילופשוטמזה,נוכלללחוץעלכלקובץאו.Ctrl+V-וCtrl+Cקיצוריםהרגיליםלהשתמשבמקשיה

.נוכללהשתמשבכלאחתמהאפשרויותהאלהבשבילולגרוראותםלמיקוםהמבוקשסייר הקבציםתיקייהב

.לארגןקבציםברשימההנמצאתבצדשמאלשלהמסך

.אפשרויותנוספותמועדפיםלהוסיףקישורלתיקיותבהןאנומרביםלהשתמשברשימתהקישוריםהנוכלגם

.עלאחדהקבציםאוהתיקיותבמועדפיםבלחיצהעלקליקימנילטיפולבמועדפיםזמינות

 (19:32-19:52עיצוב סייר הקבצים )

אולמייןאתהפריטים,לדוגמא,נוכללגרורעמודותלמקוםאחרנוכלגםלעצבאתהמראהשלסיירהקבצים:

בלחיצהעלהתפריטהעליון.אפשרויותנוספותמופיעותלפיכלאחתמהעמודותהמוצגותסייר המופיעיםב

.תעיצוב < עיצוב עמודו

 (19:53-20:11יציאה מסייר הקבצים )

.כלהגדרותהעיצובשהגדרנותישמרנהקובץמהתפריטיציאה מהסיירנבחרבאפשרותכדילצאתמהסייר

.סייר הקבציםלפעםהבאהשנפתחאת

.פריוריטיכאןמסתיימתההדגמהשלכליםלניהולמסמכיםב
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 נוסף: למידע 

 מדריךלממשקמשתמש 

 סרטוןשיתוףרעיונותוקבוצותדיון

 

 

 


