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 הקמת מוצרתסריט 
 

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

 (3:36 – 0:00) הקמת מוצר חדש

כמה ונראה , מוצר חדש במערכת. בסרטון הזה נראה כיצד להקים פריוריטי סופטוורשלום, כאן מאיה מ
 אפשרויות לתחזוקה שוטפת של המוצר.

בו גם ו. זהו המסך הבסיסי ביותר לטיפול בפריט, טיס פריטכר כנס למסךינ מוצרים<  ניהול מלאימתפריט 
 נקים פריט חדש. 

טקסט ארוך יותר למוצר הזה לרשום אפשר למוצר.  אוריתונקבע , מק"ט בעמודהאת מספר הפריט נגדיר 
אור מוצר יבפורמט "עם ת מדפיסים בהדפסה של תעודות כאשר הוא יופיע ו טקסט –מוצרים במסך הבן 

 מורחב". 

מחירונים ה. תמונה זו תופיע למשל בהדפסות של ילקשר תמונה של המוצר בלחיצה על אייקון התיקינוכל 
 , וגם בהדפסת של תעודות בפורמט שכולל תמונה.בהם כלול הפריט

 . פרטים נוספיםנעבור ללשונית  

יחת פתב לברירת המחד .אחרים למוצרים O -ו למוצר נרכש R, למוצר מיוצר Pנגדיר המוצר  טיפוסאת 
 . לא נשנה אותה.Rמוצר חדש היא 

 ןאבל אפשר לשנות אות יח'ערך ברירת המחדל  את אוטומטית מקבלות מפעליחידת ו קניה/מכירה תיחיד
ניתן לקבל עזרה מפורטת יותר על כל עמודה בלחיצה על ליחידות הרצויות כל עוד לא יצאנו מהרשומה. ידנית 

F1. 

 את הסימון. נסיר מוצר לא מנוהל מלאי. אם המנוהל מלאימוצר מסומן אוטומטית כ

  .מנוהל מס. סידוריים הדגלאת  סמןלמוצרים שמשייכים להם מספר סידורי, סריאלי, נ

למשל למק"טים גנריים שלא  ,בתעודות השונות בהן הוא מופיעהמוצר אור יתרוצים לאפשר שינוי של אם 
 .אורישנוי תהדגל נסמן את מנוהלי מלאי, 

 .כלליים פרטיםנעבור ללשונית 

, שיופיע בהדפסות באנגלית, וברשימות חיפוש לפי מוצרה לש לועזיהאור יתרשום את האם רוצים, אפשר ל
  .שם לועזי

כדי לפתוח את רשימת הבחירה, ומחיקת  F6נלחץ על מקש  .משפחת מוצרנוכל לשנות את שיוך המוצר ל
נעבור למסך  F6נוספת על מקש  ברירת המחדל תציג את הרשימה המלאה של המשפחות הקיימות. בלחיצה

 .כרטיס פריט, כאן נוכל להגדיר משפחת מוצר חדשה. נחזור למסך משפחות מוצר

 , אוטומטית מתמלא המק"ט שרשמנו, ונוכל לשנותו לפי הצורך.ברקודבעמודה 

 .ספק מועדףנוכל גם לציין 

 שלו. עלות התקן ואת מחירון הבסיסנקבע את מחיר הפריט ב מחיריםבלשונית 

להקצות למוצר פרמטרים שונים עליהם החלטנו מראש  אפשר פרמטרים נוספיםופרמטרים בלשוניות 
 .סוג חומר 1למשל הגדרנו לפרמטר ושניתנים להגדרה לפי בחירתנו. 

הזה בתעודות השונות, במסך שתקפוץ בזמן שמשתמש בוחר את המוצר הודעה אוטומטית אפשר להגדיר 
 .הודעה בהקלדת מק"טהבן 
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. כל מוצרי הבן כדי להגדיר את הפריטים מהם הוא מורכב מוצרי בןניכנס למסך הבן , מיוצרוצר אם המ
 נוכל לקשר אותם למוצר האב.כדי ש ,צריכים להיות מוגדרים במערכת

 (4:27 – 3:36הגדרות כספים למוצר )

 אפשר להגדיר נתונים נוספים של המוצר במסכים נוספים:

. שימו לב שפרטי המק"ט הגדרות כספים למוצרמסך ונעבור בהפעלה ישירה למק"ט נעמוד על העמודה 
תתווסף בחישוב עלות ש אחוז עלות היבואו סוגאת  הגדרות יבואקבוע בלשונית נוכל ל התמלאו אוטומטית.

 . המוצר

של עלות מוצרים אלו על מוצרים  אופן ההעמסהגדיר במסך זה את נ עבור פריטים שמשמשים פריטי העמסה
 .בתיקי יבוא/יצוא חריםא

מה שיקבע איזה חשבון  ,משפחת הנהלת חשבונותבמסך זה אפשר לשנות גם את הקישור של המוצר ל
 .ט זה בתעודות השונות"ב בעת שימוש במקמרכז רווח יחויוהוצאות /הכנסות

 (5:12 – 4:27מאפיינים נוספים למוצר )

 וממנו נעבור למסך כרטיס פריטלמסך וט בין מסכי", או בלחיצה על הנתיב למעלה, בתיבת "ניו Esc-בנחזור 
 .מאפיינים נוספים למוצר

סטיה מותרת בעמודה  .שיופיע כברירת מחדל בכל תעודות המכירה סוג אריזהבמסך זה נוכל לקשר למוצר 
המותרת יחסית לכמות  הסטיה אחוז את ת סחורה, נוכל לקבוע לגבי תעודות משלוח ותעודות קבללהזמנה

, ההזמנה 95למשל, אם נרשום כאן  ,בכמות או באחוזים הזמנה סף סגירת כאן גם אפשר להגדיר .שהוזמנה
 .100%-ממנה, ולא את כל ה 95%תיסגר אוטומטית אם סיפקנו 

 (5:41 – 5:12מחיקה / שינויים אוטומטיים של מוצרים )

 :ת מוצריםתחזוק < מוצרים < ניהול מלאיתפריט שימושיות שפותחים מכניות אזכיר שתי ת

o  למחוק מוצרים שלא קושרו לאף רשומה אחרת במערכת. תמאפשר מחיקת מוצריםהתוכנית 
o  בו  מאפשרת לשנות יחידות מוצר, יחידות מפעל או את שתי היחידות שינוי יחידות מוצרוהתוכנית

 .1שינוי אפשרי רק אם יחס ההמרה בין היחידה החדשה למקורית הוא הזמנית. 
 

 (7:37 – 5:41ם )מעקב אחר מוצר קיי

כדי לעקוב אחרי נתונים חשובים למוצר. נציג  כרטיס פריטלאחר שהמוצר כבר הוקם במערכת, ניעזר במסך 
 כמה דוגמאות שימושיות למוצר קיים. נעבור למצב שאילתא ונשלוף מוצר שהוכן מראש:

יתן לראות את הצפי נ זמינות מוצרמציג את יתרות המלאי במחסנים השונים. במסך מלאי למוצר מסך הבן 
למלאי של הפריט, שמתחשב במלאי הנוכחי ובהזמנות הרכש והלקוח הפתוחות. אפשר לראות את פירוט 

כניסות -ו תנועות מלאי אחרונותהתעודות במסך הנכד. מידע על תנועות המלאי האחרונות מוצג במסכי הבן 
את מספר הימים שיוצגו בהם. יש עוד . בעזרת קבוע לוגיסטיקה המיועד לכך, אפשר לקבוע אחרונות למלאי

מגוון מסכי בן שעוזרים בדרכים שונות לנהל את המוצר; בלחיצה בקליק ימני על כותרת המסך נקבל עזרה 
 מפורטת לגביו.

, כל משתמש יכול מחולל כרטסת מוצרים. בדו"חות מוצריםגם להפיק הרבה סוגי דו"חות מתפריט אפשר 
להפיק , דו"חות תנועות מלאיים שונים של המוצר ולהפיקם; ובתפריט להגדיר דוחות כרצונו לפי פרמטר

המציג למעשה  תנועות ומלאי למחסןציג דוח אחד שימושי במיוחד והוא דוח נ. דו"חות מפורטים, או מסכמים
 ועדכון כמויות בעזרת ספירת מלאי, ,יתרת פתיחה, כניסות למלאי ויציאות ממנוכרטסת של תנועות המוצר: 

 אריכים מבוקש ולמחסנים נבחרים.לטווח ת

   עזר באשפים השונים.י. למידע נוסף, ניתן להפריוריטיכאן מסתיימת ההדגמה של הקמת מוצר ב

 


