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 והתקנת חבילת שרות  הנוהל ביצוע עדכון תוכנ

  18גרסה  Priority Proל 
 

 . 18 גרסה Priority Proשמחה להכריז בזאת על הוצאת  פריוריטי סופטוורחברת 

עדכון התוכנה יכלול התקנה של החידושים והתיקונים בהתאם לגרסה ולמודולים הקיימים. חובה לבצע את שדרוג הגרסה 
 כתנאי לקבלת שירות עתידי בטיפול בתקלות תוכנה. 

 .18.3 -ו 18.2 ,18.1 ,081. חידושים לגרסההרשימת גרסה ניתן למצוא בבפירוט מלא של השיפורים 

והתקנת חבילת השרות כרוכים בהשבתה של מערכת פריוריטי למספר שעות, ומומלץ לבצע אותם בסוף יום השדרוג 
 העבודה.

  שים לב:

  פריוריטיכספיים. על מנת למנוע אי נעימויות של הרגע האחרון מומלץ להיכנס להרצת השדרוג מותנית בהעדר חובות 
(. מנהל המערכת < תחזוקת מערכת < התקנת רשיונות)נתיב: רענון רישיון להריץ את התכנית ובממשק חלונות 

אריך יש לוודא שהת .רשיון הרצת שדרוגים בתוקף עדבסיום ההרצה יופיע דו"ח שבחלקו התחתון מופיע תאריך 
 הרשום שם הוא תאריך עתידי.

  כדי לבדוק  פריוריטי סופטוורמשתמשים עם רשיון מחסנאי או רשיון מעקב אספקות, יש לפנות למחלקת התמיכה של
 האם יש לבצע תיקונים ברשיון לפני התחלת השדרוג.

  מתאים למה שיש  , כנראה שהרשיון הקיים ברשותך לאמנהל מערכתאם בסיום הרצת התכנית מופיע רק תפריט של
( ולראות איפה רשיונות<  מנהל המערכת)בנתיב:  הצגת רישיון מותקן. כדי לתקן זאת, יש להפיק את הדו"ח במערכת

 קיימות חריגות כדי לתקן אותן:

o  הרשאות מערכת למשתמשאם החריגות הן בגלל מספר משתמשים לא מתאים, יש להיכנס למסך 
משתמש את הסימון של הדגל  סירולה( משתמשי מערכת<  תחזוקת מערכת<  מנהל המערכת)בנתיב: 

 מהמשתמשים המיותרים. פעיל

o  מנהל המערכת)בנתיב:  חברותאם החריגות הן בגלל מספר חברות לא מתאים, יש להיכנס למסך  >
לחלק  חברת שכראו  חברת פרויקטיםולהסיר את הסימון בדגל  (טיפול בחברות<  תחזוקת מערכת

 יתאים לרשיון.  מהחברות, כך שמספרן

o אם החריגות הן בגלל מסכים מוגבלים או מסכים הפתוחים ל-API מסכים עבור רשיון , יש להיכנס למסך
פתוח ( ולהסיר את הסימון בדגל רשיונות<  תחזוקת מערכת<  מנהל המערכת)בנתיב:  APIמוגבל/

 )בהתאמה( לחלק מהמסכים, כך שמספרם יתאים לרשיון.  APIפתוח לרשיון או  לרשיון מוגבל

 ה קודם להורדת קובץ השדרוג, יש לוודא שהאתרים הבאים מופיעים ברשימת- Trusted Sites :המוגדרת בדפדפן 

 ftp.eshbel.com://ftp 

 hbelsaas.comftp://ftp.es 

 https://backoffice.eshbel.com 

 מודול  משתמשיActive Directory: .יש לפנות למחלקת התמיכה לפני השדרוג לקבלת הנחיות מיוחדות 

  פועלת על מסד נתונים  פריוריטיאםOracle מומלץ לבצע את העדכון בליווי של איש/אשת ,DBA גיבוי המערכת, ליווי :
 ההתקנה וטיפול בבסיס הנתונים לאחר סיומה. 

  ולא בעזרת רשיון  אפליקציות ברישיוןהגדרת משתמשים לאפליקציות מתבצעת במסך , 18.3החל מגרסה(API .)
 .לחצו כאןלהוראות כיצד להגדיר משתמשים מורשים לאפליקציה, 

  הסתיימה התמיכה ב 17.3החל מגרסה-Windows XPומעלה 18.0א ניתן יהיה להיכנס למערכת בגרסה . ל 
 Windowsנתמך יותר )ומטה לא  Windows Server 2008גם  .Windows XPבתחנות בהן מותקנת 

Server 2008 R2 עדיין נתמך.)    

  הסתיימה התמיכה ב18.0החל מגרסה ,-SQL Server 2005 יש לוודא שמותקן .SQL Server 2008 R2 
 ומעלה.

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Pri18_ReleaseNotes_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Pri18_1_ReleaseNotes_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Pri18_2_H%20ReleaseNotes.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Release%20Notes%2018_3_H.pdf
ftp://ftp.eshbel.com/
ftp://ftp.eshbelsaas.com/
https://backoffice.eshbel.com/
priority:priform@LICAPPS::.:tabula.ini:1
priority:priform@LICAPPS::.:tabula.ini:1
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/faq/FQ19000303-1.htm
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/faq/FQ19000303-1.htm
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 התמיכה בתבניות וורד מסוג  הסתיימה 18.0גרסה החל מdot יש ליצור את התבניות מחדש בתור .

 .dotxתבניות 

 יש לוודא שה18.2לפני השדרוג לגרסה  :ללקוחות שעובדים מול סופט סולושנס ,- service   סופט של

 עודכן על ידם. סולושנס

 

 לקוחות מערכת השכרל: 

o  ממרכז הלקוחות 2017עדכוני שכר יוני , יש להוריד ולהריץ את הקובץ 18.0לאחר שדרוג לגרסה 
 .שימו לב!!! המערכת לא תעבוד באופן תקין ללא הרצת קובץ העדכוןשל פריוריטי סופטוור. 

o  ממרכז  עדכוני שכר ממשק מעסיקים לאחר הרצת השדרוג, יש להוריד ולהריץ קובץ עדכון
צריכים להריץ את הקובץ  18.2 –ול  18.1-של פריוריטי סופטוור. לקוחות המשדרגים ל הלקוחות

 שוב לגרסה זו גם אם התקינו את קובץ העדכון לממשק מעסיקים בגרסה הקודמת.

 . בנספחללא גישה לאינטרנט, ראו הנחיות לביצוע השדרוג  פריוריטיללקוחות עם התקנת  לקוחות ללא חיבור לאינטרנט:

, וגרסות מערכות ההפעלה ובסיסי הנתונים, מתאימות לשדרוג דרישות החומרהשרוג יש לוודא קודם להרצת השד חשוב!
 .18לגרסה 

 
 

 . גיבוי המערכת1

 שדרוג, חובה לבצע גיבוי מלא של המערכת.הלפני הרצת 

  (.מנהל המערכת < תחזוקת מערכת < תחזוקה שוטפת)נתיב: ביצוע גיבוי יומי יש להריץ את התוכנית 

 . שדרוג בשרת ניסיון2

 יש לבצע את תהליך השדרוג על שרת הנסיון לפני הביצוע על שרת האמת.  חשוב! .1

 שינוי שרתסמך להעתקת נתונים מהשרת האמיתי לשרת ניסיון נפרד, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות במ .2
 באתר האינטרנט של מרכז הלקוחותשב תעודהספרית מהמתאים למערכת הרצויה. ניתן להוריד את הקובץ 

Priority."תחת הנושא "התקנות , 

ביצוע השדרוג, יש לעבור על ההתאמות הפרטיות שבוצעו ולבדוק כי הן פועלות באופן תקין. לדוגמא, אחרי  .3
מומלץ להדפיס מסמכים ודו"חות שהותאמו באופן פרטי כדי לוודא כי לא השתנו. בנוסף, כדאי לבדוק מסכים 

 הכוללים עמודות שהותאמו )בתצוגה טבלאית ותצוגת רשומה יחידה(.

תחת שם המשתמש שלו. כך ניתן לבדוק את  פריוריטישגרתיים בהעבודה האת תהליכי כל משתמש יבצע  .4
 תקינות המערכת בהרצת תהליכים עיקריים, יחד עם תקינות ההרשאות של המשתמשים.

לביצוע השדרוג בשרת האמת מומלץ להשתמש בקובץ השדרוג שהורד והורץ בשרת הנסיון, ולא להורידו שים לב! 
 שוב. 

 רוג. הרצת השד3

 הוראות מקדימות 3.1

 יש לדאוג שכל המשתמשים יצאו מהמערכת. .1

 ויישומי אופיס. פריוריטיבשרת, יש לסגור את כל חלונות  .2

 בשרת  services-ברשימת ה service Tabula Task Scheduler-יש לעצור את ה .3
 (.Control Panel > Administrative Tools > Services )נמצאת ב:

 ומעלה. NET Framework 4.5.יש לוודא שבשרת האפליקציה מותקנת גרסת  .4

 כדי להוריד/להתקין את השדרוג: 3.2

שלו  כרטיס עובדבממשק חלונות בשם משתמש שבפריוריטי יש להתחבר פיזית למחשב השרת ולהיכנס ל .1
 .Priorityמוגדרת כתובת מייל איתה ניתן להיכנס לאתר 

 :הערות

 על המשתמש להיות שי( יך לקבוצת ההרשאות של המשתמש הראשיtabula). 

https://www.priority-software.com/he/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
https://www.priority-software.com/he/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
https://www.priority-software.com/he/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
https://www.priority-software.com/he/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
https://www.priority-software.com/he/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Pri_Hardware_18_H.pdf
http://www.priority-software.com/he/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
http://www.priority-software.com/he/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/
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  בהתקנותWindows Server 2008 R2  ומעלה, אוWindows7 יש להיכנס לתוכנה בקליק ימני על צורן ,
 .Run as Administratorהתוכנה ובחירה באפשרות 

 . עזרה < שדרג מערכת מהסרגל העליון יש ללחוץ .2

בתשומת לב רבה, ולוודא שכל הפריטים טופלו במלואם. לאחר תופיע רשימת בדיקה. יש לעבור על הרשימה  .3
אישור הרשימה, תתבצע התקשרות למרכז הלקוחות לקבלת הקובץ המתאים. ייתכן כי ההתקשרות תארך 

 מספר דקות.

ניתן לבחור לשדרג כעת או לשמור את הקובץ על השרת להרצה במועד אחר. אם נבחרה האפשרות לשמור  .4
 ג תופעל על ידי לחיצה כפולה על שם הקובץ ממחשב השרת.את הקובץ, הרצת השדרו

של קובץ השדרוג. לאחר מכן ייפתח  unzipאם בחרת לשדרג כעת, יש להמתין מספר דקות בזמן שמתבצע  .5
 חלון עם שם משתמש ראשי. יש להקליד את סיסמתו.

אין צורך להמתין , תוכנית השדרוג החלה למעשה לרוץ, ו"Executing the upgrade"עם הופעת ההודעה  .6
 יותר ליד המחשב.  

 סיום השדרוג 3.3

 :יש לוודא שהתקבלה הודעת סיום לשדרוג, בנוסח“Priority upgrade succeeded”. 

אם לא הוצגה הודעה זו, או אם ההרצה הסתיימה בדו"ח שגיאות, יש לצרף את הדו"ח לקריאת שירות, ולא לעבוד בתוכנה 
 .מחלקת התמיכהעד לקבלת הנחיות מ

 .4הערות חשובות הנוגעות לשדרוג ניתן למצוא בעמ' 

 וובי . שדרוג חבילת לייט ו/או ממשק4

 הוראות מקדימות 4.1

  יש לוודא שבשרת האפליקציה מותקנת גרסת.NET Framework 4.6 .ומעלה 

 .משתמשי ממשק לייט: יש להתקינו מחדש  

 אם שרת ה-IIS  מותקן בתחנת העבודה, יש להריץ את התכניתUpdate Priority Executables  מרשימת התכניות
 (. All Programs > Priorityשתפריט "התחל" של מערכת ההפעלה )תחת 

 ה שרת יש להפסיק את פעולת-IIS .עד לסיום התקנת שרת האפליקציה 

 לייט )שרת האפליקציה(:/ווביכדי להתקין ממשק  4.2

מנהל  )נתיב: התקנת שרת אפליקציהולהריץ את התוכנית  tabulaכמשתמש  פריוריטייכנס ליש לה .1
 (. המערכת < תחזוקת מערכת < הגדרות לאינטרנט < תחזוקת שרת אפליקציה

 לייטלמי שעובד עם חבילת  ממשק לייטהתקנה המתאימה: יש לבחור ב אפשרויות התקנהבמסך הקלט  .2
  .וובילמי שעובד בממשק ה ווביממשק לייט וממשק או בממשק חלונות, 

 התקנת שירות החיפוש 4.3

נוסף חיפוש ארגוני חדש המקל על איתור תעודות ומסמכים במערכת. על מנת שהחיפוש החדש  17גרסה החל מ
כדי להתקין את שירות החיפוש, יש לבצע את ההוראות . בשרת האפליקציה , יש להתקין שירות חיפושיעבוד

 .כאןהמפורטות 

 סיום ההתקנה בשרת האפליקציה 4.4

 יש להפעיל מחדש את שרת ה-IIS . 

 התקנה בתחנות 4.5

כתובת האתר באינטרנט דרך הכתובת הרשומה בעמודה בכל תחנה ש להיכנס למערכת לאחר השדרוג, י .1
 (.התקנת שרת אפליקציהשל התוכנית  קליטת פרמטרים)בחלון 

, Firefoxאו  Internet Explorerבאמצעות הדפדפנים בהתחברות למערכת בתחנה : 17.3למשדרגים מגרסה שלפני 
 .בתחנה. יש לפעול על פי ההנחיות בדף Priorityיופיע דף הנחיות להתקנת הקליינט של 

 אין צורך בהתקנה מחודשת של הקליינט. Chromeבדפדפן  :ההער
 

, בכניסה הראשונה למערכת יש להפעיל Mozilla Firefoxלמשתמשים המתחברים למערכת באמצעות דפדפן  .2
המופיע בחלקו העליון  Allow. בכניסה הראשונה למערכת, יש ללחוץ על כפתור Priorityשל  plugin-את ה

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Search%20Engine%20Inst17_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Search%20Engine%20Inst17_H.pdf
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בתפריט שנפתח. לאחר מכן, יש לרענן את הדף ולהיכנס  Allow and Rememberשל המסך, ואז ללחוץ על 
 למערכת שוב.

 לאחר הכניסה למערכת, מומלץ להוסיף את הכתובת לרשימת הקישורים המועדפים )במקום הקישור הקיים(. :הערה

 . הערות חשובות5

 תומכת בדו"חות בפורמט  פריוריטיHTML  ,תמיכה בהדפסות בפורמט הישן. ללקוחות עם פיתוחים אין בלבד. לפיכך
שכן תיתכנה תקלות בהפקת דו"חות  ,HTML פרטיים עבור פורמט הדו"חות הישן, מומלץ לעבור לדו"חות בפורמט

 בפורמט זה.

 השרת בסיום השדרוג, להיכנס אליו  באמצעות שרת טרמינל, יש לאתחל את פריוריטיאם משתמשים מתחברים ל
 .פריוריטי, ולהפעיל את תוכנת Administratorכמשתמש 

  לקוחות המשתמשים במודולWMS מנהל המערכת )נתיב: רענון רישיון , לאחר סיום השדרוג, יש להריץ את התוכנית
 (.< תחזוקת מערכת

 בסיום השדרוג, להיכנס אליו כמשתמש  המסופונים יש לאתחל את שרת, העושים שימוש במסופונים לקוחות
Administrator פריוריטי, ולהפעיל את תוכנת. 

  משתמשים בסנכרון יומנים עם ו 17.2-המשדרגים מגרסה הקודמת ל לקוחותעלGmail הגדרות , להריץ מחדש את
 .סנכרון יומנים

 18.1גרסה ל מגרסה קודמת בשדרוג( לקוחות שאחסנו נתונים בזיכרון המערכת :F9)  צריכים לשמור את הנתונים
 מחדש לאחר השדרוג.

 ( דו"חות מנהלים)תחת  פורטלטים: מומלץ להקצות הרשאות לישויות בתפריט 18.1גרסה ל מגרסה קודמת בשדרוג
 לאחר השדרוג.

  התבצע שינוי באופן הטעינה של דפי בנק של בנק לאומי. במקום להיטען לפי מספר הדף, התנועות  18.1בגרסה
 בדומה לבנקים אחרים. ,י התאריך שלהןנטענות לפ

  כספים < מכירות )כספים(  )נתיב: חישוב אשראי ואובליגואת התוכנית  להריץיש , 18.3לאחר השדרוג לגרסה

    לכל הלקוחות. (< אשראי ואובליגו של לקוחות

  ים להעלאה במערכת סיומות קבצים שמותרניתן להגדיר  18.3כדי לשפר את ההגנה על המערכת, החל מגרסה

מנהל המערכת < תחזוקת מערכת < נתיב: ) סוגי קבצים מורשים להעלאהעל פי דרישות חברתכם במסך 

(. ניתן יהיה להעלות למערכת רק קבצים עם סיומות המופיעות הגדרות לאינטרנט < תחזוקת שרת אפליקציה

 במסך זה. 

 ריוריטינספח: הנחיות שדרוג ללקוחות ללא חיבור אינטרנט בשרת פ

 עדכון קובץ הרשיון

הורדת קובץ  , ולבחור באפשרותPriorityממחשב עם חיבור לאינטרנט, יש להיכנס למרכז הלקוחות באתר  .1
 . רישיון

 .Priorityבדף שנפתח, יש לרשום כתובת מייל וסיסמה של המשתמש המורשה להיכנס לאתר  .2

 בדף הבא שנפתח, יש לבחור בשמירת הקובץ על מחשב השרת. .3

 ממחשב השרת, יש להריץ את הקובץ בלחיצה כפולה על שם הקובץ. .4

 בתום ההרצה יוצג דו"ח. יש לוודא ששורת הדו"ח האחרונה מציגה תאריך הרצת שדרוגים בתוקף. .5

 התקנת קובץ השדרוג

 כדי לקבל את קובץ השדרוג, יש לפנות למח' התמיכה.  .1

)שדרוג  2)גיבוי המערכת(,  1ומות בסעיפים קודם להתקנת השדרוג, יש לבצע את ההנחיות המקדימות הרש .2
 )הוראות מקדימות( לעיל. 3.1 -בשרת נסיון(, ו

 להתקנת השדרוג, יש להריץ את הקובץ בלחיצה כפולה על שם הקובץ ממחשב השרת.  .3
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. אם לא הוצגה ”Priority upgrade succeeded“בתום השדרוג, יש לוודא שהתקבלה הודעת סיום בנוסח: .4
אם ההרצה הסתיימה בדו"ח שגיאות, יש לצרף את הדו"ח לקריאת שירות, ולא לעבוד בתוכנה הודעה זו, או 

 עד לקבלת הנחיות ממחלקת התמיכה.

 ואילך. 4יש לעבור להמשך ההנחיות הרשומות לעיל מסעיף  .5


