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 תסריט כלי עזרה 

 http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/LearningAids_clip.htmלינק לסרטון: 

 (1:14 – 0:00)הקדמה 

האפשרויות השונות זה נציג את הבסרטון . פריוריטי סופטוורשלום, ברוכים הבאים לסרטון הדרכה של 

, מופיעים מגוון סוגים של כלי עזרה. עזרה. בתפריט העליון פריוריטילקבלת הדרכה ועזרה בתוכנת 

אחד מכלי את אפשרויות העזרה השונות המובנות במערכת. , וכלים אלה להכירלמשתמשים חדשים מומלץ 

דף אחד שנפתח בלחיצה  –העזר השימושיים ביותר למשתמש חדש במערכת הוא לוח תפקידי המקשים 

 . פריוריטיעזר בו בימים הראשונים לעבודה עם יכאן, ושכדאי להדפיס אותו ולה

 

 רשימה של מגוון סוגי עזרהכדי לראות  עזרה מקוונותישות בתפריט, נוכל ללחוץ בקליק ימני ולבחור בעל כל 

הפעלה, שאלות  ונטיים, הוראותישות. הרשימה כוללת קישורים למגוון סוגי עזרה: סרטוני הדרכה רלולאותה 

 ישות הזו והתשובות אליהן, וכלי עזרה נוספים. בנוסף, ניתן לגשת לכל סרטוני ההדרכהפרטניות הקשורות ל

 .עזרהההמופיעה בתפריט  Priorityלמד שלנו דרך האתר שלנו או על ידי בחירה באפשרות 

 (2:06 – 1:14) סרטוני עזרה

, ולחיצה על נושא תביא להצגה של סרטונים רלוונטיים. שימו לב שיכול דפי הסרטונים מחולקים לפי נושא

להיות שמראה הדף יהיה טיפה שונה אצלכם, כי הדף דינמי ומשתנה כאשר אנחנו מעלים לכאן סרטון חדש. 

  תסריט הנלווה. עזר בילהלחיצה על הסרטון הרלוונטי תפתח אותו בדף חדש, בו אפשר לצפות בו; אפשר גם 

 לבחור לצפות בסרטון על מסך מלא. ובן כמאפשר 

כדי לקבל עדכונים כאשר עולים לערוץ שלנו  מומלץ להירשם. YouTubeאפשר לבחור לעבור לסרטון באתר 

 סרטונים חדשים.

 (3:08 – 2:06)עזרה מסכי 

, אחד מכלי העזרה השימושיים בעבודה השוטפת הוא מסך העזרה למסכים, תכניות, דוחות פריוריטיבתוך 

כדי לקרוא עזרה לעמודה בה אני נמצאת כרגע, כלומר עזרה  F1עמודות בתוך מסך. בתוך מסך, נלחץ ו

כדי לקרוא את טקסט העזרה של מסך בן מסוים, נלחץ כדי לקרוא עזרה למסך כולו.  Ctrl+F1לשדה; ונלחץ 

הישירות כדי לקרוא  באותו אופן, נלחץ קליק ימני על שם של פעולה מתוך רשימת ההפעלותעליו בקליק ימני. 

 מה היא עושה. 

כדי לקרוא את טקסט העזרה הכללי למסך, לתכנית או  "עזרה"מתוך תפריט אפשר ללחוץ קליק ימני ולבחור 

כאשר מריצים תכנית, לפעמים נראה חלון עזרה למעלה; ואם אני לא בטוחה מה עושה שדה קלט לדוח. 

 א את העזרה לשדה. כאן, ואקר עזרהאו על כפתור  F1על מסוים, אלחץ 

 FAQs (3:08 – 4:11) -שאלות ותשובות

יכול להיות שבמהלך העבודה השוטפת תתעורר שאלה נקודתית בנושא מסוים. אני יכולה, כפי שהראיתי, 

כדי לראות את כל השאלות והתשובות,  "עזרה מקוונת"ללחוץ על שם הישות בקליק ימני בתפריט ולבחור 

כדי לגשת אל דף  שאלות ותשובות, בנושא הזה; אבל יש עוד דרכים. מתפריט העזרה אפשר ללחוץ FAQ-ה

 , בו אפשר להקליד מילת חיפוש או לנווט בתפריט עד שמגיעים לנושא הרצוי. FAQ-חיפוש ה

אם אתם פותחים קריאת שרות באתר, שימו לב שאתם נדרשים להקליד פרטים הנוגעים לפניה; המערכת 

תשובות אפשריות הקשורות לפרטים שהקלדתם, וכך אפשר לקבל את התשובה לשאלה לפני שולפת 

 שפותחים את הקריאה.  

http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/LearningAids_clip.htm


 www.pr ior i ty-sof tware.com  

2/2 03/11/15 Ver. 03 Cat.No. LB120229 

 

  (  4:32 – 4:11) טולטיפים

טקסט קצר המופיע כאשר מרחפים עם  – טולטיפסוג נוסף של עזרה שזמין במהלך העבודה השוטפת הוא ה

סך, פעולה מתפריט האפשרויות, הסבר לאייקונים העכבר על אזור מסוים. זה יכול להיות שם של שדה במ

 השונים ועוד. 

 ( 5:14 – 4:32) הוראות הפעלה

לתהליכי העבודה הנפוצים  מלבד הכלים האלו, שמציגים עזרה נקודתית לישות מסוימת, ניתן לקרוא הנחיות

ת הוראות הוראות ההפעלה זמינות מחלון העזרה המקוונת. אפשר לזהות אבמערכת, בהוראות ההפעלה. 

   .PDF-ההפעלה לפי אייקון ה

נפתח את מרכז  עזרההמתפריט . פריוריטישל מרכז הלקוחות אפשר לגשת אל הוראות ההפעלה מ

 ונבחר בנושא הוראות הפעלה. , נלחץ על ספריית התעודהלקוחות, 

 (6:08 – 5:14)אשפים 

ה רחבה ומקיפה, הוא האשף. סוג נוסף של תיעוד, שמתעד לא רק תרחיש מסוים אלא מסביר נושא בצור

אשפי ההדרכה מקושרים לתפריט הרלוונטי, ואפשר לפתוח אותם משם. אפשר גם למצוא אותם בעזרת הכלי 

 לחיפוש ישות. 

שנשאר פתוח בזמן נפרד האשף נפתח בחלון . הניווט בתוך האשף נעשה על ידי לחיצה על הקישורים השונים

לביצוע השלבים של התהליך המפורט בו. ניתן גם לפתוח את  העבודה במסך עצמו, כך שאפשר להיעזר בו

המסכים, הדו"חות והתכניות המוזכרות באשף מתוך האשף עצמו. ניתן לחזור בכל שלב לתחילת האשף על 

 .ידי לחיצה על כפתור "בית" הממוקם בתחתית כל נושא

 (6:36- 6:08)מדריך לממשק משתמש 

 .עזרה, אליו ניתן לגשת מהתפריט העליון מדריך לממשק משתמשבבנוסף לכלי העזרה האלה, ניתן לעיין 

מסמך זה מתאר את המרכיבים הבסיסיים של עבודה עם המערכת, כולל פקודות ותפקידי מקשים, מבנה של 

 תפריטים, מסכים, דו"חות ותכניות; ועוד. 

 . פריוריטיכאן מסתיימת הסקירה של כלי העזרה הקיימים ב


