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 תסריט עיצוב מסכים 



  http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Form_design_clip.htm :לינקלסרטון

 .טקסטמודגשבצהובמורהעלביצועפעולה:הערה

 (00:00-00:00)הקדמה 

.גיםאתהאפשרויותהעומדותבפניהמשתמשלעיצובמסכיםעלמנתלעבודבצורהנוחהסרטוןזהמד

 .הזמנות לקוחנדגיםאתעיצובהמסכיםבעזרתמסך

שינוי בחירתהאפשרות,מיקוםהסמןבאחתהעמודותבמסךנשנהאתגודלהגופןבמסךעלידי,תחילה

בלחיצהעלקליקימניאותותפריטזמיןגם.ובחירהבגודלהמתאים,עיצובמהתפריטהעליוןגודל גופן

.בעמודה

 (00:00-02:10)צורות התצוגה 

תחנפהזמנות לקוחמסך.נצייןשלמסכיםיששתיצורותתצוגהשניתןלהחליףביניהןבלחיצתכפתור

,כדילעבורלתצוגהטבלאיתF4נלחץ.כלומרברגענתוןאנורואיםרשומהאחת,בתצוגתרשומהבודדת

.למשללאחרביצועשליפהלפילקוחאותאריך,המאפשרתלעייןבקבוצתהזמנותלקוחבוזמנית

.רשומהבודדתנתחילאתהעיצובבתצוגהשל.אפשרויותהעיצובהשונותמוגדרותבנפרדלכלצורתתצוגה

.המקלותעלההתמצאותבמסךהעמודותהשונותמעוצבותלפילשוניות,במצבתצוגהזה

 (02:10-02:00)עיצוב שדות בתצוגת רשומה בודדת 

ניותהחלוןשנפתחמציגאתכלהלשו.עיצוב שדותונבחרבהממוקםבסרגלהעליוןעיצובנלחץעלהתפריט

השדותהעיקרייםהמוצגיםעלהמסךגםכאשרעובריםמלשוניתללשוניתממוקמיםתחת.המוגדרותבמסך

.מוצגותמספראפשרויות,מלשוניתאומשדהלוחציםעלקליקימניבעכברכאשר.איזור כלליהלשונית

 (02:00-01:00)הסתר 

איזור ונסתיראתהעמודה,פרטי משלוחלמשל,נפתחאתהלשונית,כדילהסתירעמודהמסוימתבלשונית

דאדוםליXהעמודהעברהלסוףהרשימהומופיע .הסתרנלחץעלשםהעמודהבקליקימניונבחרב:במחסן

.ונראהשהעמודהנעלמהמהלשוניתאישורנלחץ.השםשלה

.אישורנלחץעל.באותואופןפרטי משלוחנסתיראתהלשונית.אפשרגםלהסתירלשוניותשלמות

שחזר ברירות מחדלעלנלחץ,לקדמותוכדילהחזיראתהמצב!נעלמהמהמסךפרטי משלוחהלשונית

.ונחזורלתצוגההמקוריתשלהמסך

 (01:00-05:00)העבר 

נרצהשהלשונית,לדוגמה.ניתןגםלארגןמחדששדותולשוניותבמסךבלחיצהעלכפתוריהחיציםמשמאל[

ראשיתנעבורללשונית.נרצהלשנותאתסדרהשדותבה,ובנוסף,ייהברשימתהלשוניותתופיעשנשיבוץ

שנלחץעלאו.מספרפעמיםעדשהלשוניתתגיעלמיקוםשרצינו ונלחץעלכפתורהחץהפונהמעלהשיבוץ

ורידאותהלמטהונ,(איזור כללימידאחרי)כךשהלשוניתתמוקםבמקוםהראשוןהחץהעליוןביותר

נפתחאותהבלחיצהעלהמשולש,כשהלשוניתממוקמתבמיקוםשרצינו.החץהפונהמטהבאמצעותכפתור

.מימין

ואףלהעביר,ישימושבכפתוריהחיציםלמעלהולמטהבדיוקכמובלשוניות"ניתןלשנותאתסדרהשדותע

נלחץקליק,איזור כלליללשוניתשיבוץתמהלשונילטיפולכדילהעביראתהשדה.שדותללשוניותאחרות
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כעתניתןלראות.אישורונלחץאיזור כללימרשימתהלשוניותנבחר.העברמהשדהונבחרימניבעכבר

.שהשדהעברלאזורכללי

 (05:00-00:22)איחוד תיבות 

עלות והשנייהב,מחיר כוללהאחתמתחילהב.ותנבחיןבשתיקבוצותשלשד.מחיריםבלשוניתנתבונןכעת

לסוףהקבוצההראשונהכךשהקבוצההשנייהעלות קניהנדגיםכעתכיצדניתןלהעביראתהשדה.קניה

.רווח בפועלתתחילב

עלות ומחיר כוללניתןלראותשלידשניהשדות.מחיריםונלחץעלהלשוניתעיצוב שדותנפתחשובאת

נזכירשאנורוציםלהעביראת.הריבועמצייןשכלאחדמהשדותמתחילקבוצהחדשה.מוצגריבועקניה

נבחרקודםאת.רווח בפועלכךשהקבוצההשניהתתחילבשדהמטבעמתחתלשדהעלות קנייההשדה

כעתנבחר.עלםניתןלראותשהריבוענ.אותה תיבהובקליקימנישלהעכברנבחרבעלות קנייההשדה

נלחץאישורלצפייה.רווח בפועלהריבועעוברכעתלשדה.תיבה חדשהונלחץעלרווח בפועל בשדה

.בתוצאות

 (00:21-00:15)הלשונית שלי 

הממוקםנלחץעלצורןהתיקייה.ניתןגםליצורלשוניתאישיתבמסךולהעביראליהאתהשדותשרוצים

כעתנעבירמספר".לשוניתשלי"ל נשנהאתשמה.לשוניתחדשהנוספהלסוףרשימתהלשוניות.למשמא

.לשונית שליונעביראותול,סוכןנבחרבשדה,אסמכתאותנפתחאתהלשונית,תחילה.שדותללשוניתזו

כברפרויקטמאחרוהלשונית.לשונית שליונעביראתכלהשדותבהלפרויקטנבחרבלשונית,לאחרמכן

נעביראתומעקב ביצוענבחרבלשונית,לבסוף.Xאינהבשימושהיאהועברהלסוףהרשימהומופיעלצידה

.כדילראותאתהתוצאותלשונית שליכעתנפתחאתה.לשונית שלילסטאטוסהשדה

והלשוניתעברה,ונלחץעלכפתורהחץהעליוןת שלילשונינבחרב.במקוםהרצוילשונית שלינמקםאתה

אינהפרויקטניתןלראותשהלשונית .ונביטבתוצאותאישורנלחץ.איזור כללימידלאחר,לראשהרשימה

.מופיעהיותרבמסך

 (00:10-00:10)פצל שורה 

ושם,הסוכן'מס:שורהזומורכבתלמעשהמשניחלקים.לשונית שליבסוכןנתבונןכעתבשורהעםהשדה

עיצוב שדותחלוןב.הסוכןיופיעוכלאחדבשורהנפרדת'ניתןלפצלאתהשורהכךששםהסוכןומס.הסוכן

נלחץעל.המצייןששורהזוכוללתבתוכהנתוניםנוספיםלידשורתהסוכןישמשולש.לשונית שלינלחץעלה

ולאחרסוכןנבחרב,כדילפצלאתהשנייםלשורותנפרדות.ונראהשהנתוןהנוסףהואשםהסוכןהמשולש

אישורנלחץ,.תאור פרויקטופרויקטבצעזאתעבורנ.ניתןגםלמזגשנישדותלשורהאחת.פצלמכןב

..לשונית שליונביטבתוצאותב

 (00:12-00:00)הקפאת עמודות : תצוגה טבלאית

.והשדותמסודריםכעמודות,בתצוגהזואיןלשוניות .ותבתצוגהטבלאיתכעתנבחןאתהאפשרויותהקיימ

הודותלנעץהאדום,תמידנשארתמוצגתמימיןלקוח'כאשרנעיםביניהםניתןלראותשעמודתמס

כדיאיש קשרושם לקוחנוספותכמוניתןלהקפיאעמודות.טווחשלעמודות"להקפיא"שמאפשרלקבעאו

לעמודהנגרור את הנעץ האדוםכדילעשותזאת.שתוצגנהבאופןקבועכאשרנעיםביןשארהעמודות

כעתשלושהעמודותהראשונותמקובעות.איש קשרהעמודה,במקרהשלנו-האחרונהאותהנרצהלהקפיא

.כאשרנעיםביןשארעמודותהרשומה



  www.pr ior i ty-sof tware.com  

 Ver. 06 Cat.No. LB120005 29/04/15 3/4

 

 (00:00-00:50)העבר 

נגרוראתכותרתהעמודהשנרצה:ישנהגםדרךפשוטהלמקםמחדשאתהעמודותבתצוגהטבלאית

.להעבירלמיקוםהרצוי

איש קשרהנעץהאדוםממוקםלידהעמודה.נוכללראותאתהשינוישעשינוגםכאןעיצוב שדותאםנפתח

שחזר כדילחזורלעיצובהמקוריפשוטישללחוץעל.איש קשרמופיעהאחריהעמודהתאריךוהעמודה

.ברירות מחדל

 (00:52-00:00)שנה שם 

בדיוקכמושראינו,לשנותשםאולהזיזשדותמעלהומטהקיימותבתצוגהטבלאית,האפשרויותלהסתיר

,עיצוב שדותנפתחאת.בהדגמהשלשינוישםשדהעיצוב שדותרעלנסייםאתההסב.בתצוגהבודדת

.נשנהאתהשםכרצוננוונלחץאישור.שנה שםנלחץקליקימניבעכברעלשדהמסויםונבחרב

ולחזורבחזרהלעיצובהמקורי,תמידניתןלבטלאתהעיצובשלאותהצורתתצוגה,זכרושבכלצורתתצוגה

.חדלשחזר ברירות מבבחירת

 (00:00-00:00)שינוי רוחב עמודה 

כדילאפשר,העמודותצרותיחסית.לאתמידניתןלראותאתכלהנתוניםבעמודהמסוימת,בתצוגהטבלאית

נראהמספראפשרויותלהרחיבעמודהמסוימתכךשכלהתוכן.לראותמספררבשלעמודותבבבתאחת

.שלהיוצג

העמודהנשארתמורחבתעדאשר.Shiftוללחוץעל,ןעלהעמודההאפשרותהראשונההיאלמקםאתהסמ

.בלילשנותאתהעיצוב,פעמי-כךנוכללראותאתהתוכןבאופןחד.נעבורלעמודהאחרת

מקםאתהסמןעלהקוהמפרידמשמאללכותרתהעמודהנ.נוכלגםלשנותאתרוחבהעמודהעלבסיסקבוע

נמקםאתהסמןעלהקוהמפרידשלכותרת,אםנרצהלראותיותרעמודותבוזמנית,אושמאלהונגרוראותו

.הגדרהזונשמרתגםלאחרשנצאמהמסך.ונגרוראותוכךשתהפוךלצרהיותר,עמודהרחבה

 (00:00-22:10)צביעת רשומות ועמודות 

אליתביןקבוצותשונותשלערכיםשקיבלוכךשנוכללהבחיןבצורהויזו,נוכללצבועקבוצתרשומותמסוימת

,סוכןבעמודה.שרית,נשלוףאתהזמנותהלקוחבהםמטפלתסוכנתהמכירות,לדוגמא.רשומותמסוימות

.נצבעאתכלההזמנותשלשריתבאדום.קבע צבע< צביעת רשומות נלחץקליקימניונבחרבאפשרות

שימולב.ונראהשגםהןנצבעונעבורביןהרשומותהשונות.צבעהפונטהשתנהבכלההזמנה–לבשימו

.עיצובשאפשרותצביעתהרשומותזמינהגםמהתפריטהעליון

סומנתהעמודהמ.קריאה בלבד/הדגשת שדות חובההגדרהנוספתששווהלהזכירבתפריטזההיא

.כדישעמודותאלהלאתופענהבהדגשהמיוחדתבמסךלהסיראתהסימוןאךאפשר,כברירתמחדל

;צבועהעכשיו,שהיאעמודתחובה,ונראהשעמודהזו,נחזיראתהסימון.כברלאמודגשתלקוחהעמודה

.מופיעותבאפור,כמות פריטיםכמו,בעודהכותרותשלעמודותשהןלקריאהבלבד

טבלאיתורשומה:יחולובשתיצורותהתצוגה,לצביעהשלרשומותועמודות,שתיהאפשרויותשהראינו

.בודדת

 (22:10-21:05)עיצוב מסכי בן 

יםלעבודהיותרחלקםחיוני לרובהמסכיםישמגווןשלמסכיבן.נדגיםעכשיואפשרויותלעיצובמסכיבן

.נראהכיצדכליעיצובזהעובד.גםמסכיבןאפשרלהזיזאולהסתיר,בדומהלעיצובשדות.מאשראחרים

נלחץבקליקימניבעכברמהמסך.כלמסכיהבןמופיעיםברשימה.עיצוב מסכי בןנבחרבעיצובמהתפריט

..תמיקוםמסכיהבןאונשתמשבחיציםכדילשנותא.הסתראותונרצהלהסתירונבחרב
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 (21:00-21:50)עיצוב הפעלות ישירות 

חותומסכיםאחריםשניתןלהפעילםישירות"דו,אלוהןתוכניות.הפעלות ישירותניתןלעצבגם,לסיום

עיצוב נבחרבעיצובבתפריטהפעלות ישירותישמגווןשלהזמנות לקוחךבמס.מהמסךבואנחנונמצאים

נבחרבאחתההפעלותהישירותמהרשימהונסתיראותהאונשנהאתהמיקוםשלה.הפעלות ישירות

.כרצוננו

 (21:52-25:50)הרשאות עיצוב 

כדאי,ולאניתןלפתיחה"פורא"אםאנחנומנסיםלפתוחאתכליהעיצובמהתפריטהעליוןאבלשםהכלי

משתמשי < תחזוקת מערכת < מנהל המערכת מנתיבהרשאות מערכת למשתמש לפתוחאתמסך

כדישהאופציהתהיהעיצוב מסכים ותפריטיםולסמןאתהעמודה;לשלוףלפישםהמשתמש,מערכת

.זמינה

אךעשוייםגםלשנותאתהעיצובלכל,שלהמשתמשהבודדהעיצוביםשהדגמנובסרטוןישפיעועלהגדרה

משתמש,הגדרותהעיצובשלמנהלהמערכת.אםהמשתמשמוגדרכראשהקבוצה,קבוצתההרשאות

tabulaמתפריט,מנהלהמערכתגםיכוללהריץתכניתלהעתקתעיצובמסכים.יחולועלכללהמשתמשים,

בתפריטאפשרויותנוספותשפתוחותבפנימנהלהמערכתנמצאות.מסכים< מחוללים < מנהל המערכת 

וניתןלקרואעליהן,עיצוב מתקדם במסכים< עיצוב מתקדם < תחזוקת מערכת < מנהל המערכת 

.בהרחבהבמדריךלממשקמשתמש

.שלהאפשרויותהשונותלעיצובמסכיםכאןמסתיימתההדגמה

 

 

 


