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 תסריט קיצורי דרך

 http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Shortcuts_clip.htm:רטוןלינקלס

 .טקסטמודגשבצהובמורהעלביצועפעולה:הערה

 (00:00-00:00)הקדמה 

יעילות,בקלות,סקיחשובבזמןאמתמאפשרתלגשתלמידעעפריוריטיבסרטוןזהנדגיםכיצדמערכת

אךהפעולותוהאפשרויותשנציגנכונותלכלהרשומות,הזמנות לקוחרובההדגמהתתמקדבמסך.ומהירות

סרטוןזהמיועד;ניתןלקבלהדרכהמפורטתלגבירישוםהזמנותלקוחבמערכתבסרטוןהמתאים.במערכת

,פריוריטיהמסךהואכליהעבודההמרכזיב.שוטפתלהדגמתקיצוריהדרךהזמיניםבמהלךהעבודהה

אלא;כאשרמתוךמסכיםאפשרלגשתבלחיצתכפתורלארקלמידעהנוגעלרשומההנוכחיתבמסך

.ועוד(BPM)תרשימיניהולתהליכים,תעודותכספיות,סוכנים,לרשומותשללקוחות

 (00:00-04:00)מבנה המסך 

ישלנונגישותלמידעמגוון,מרשומתההזמנה.הזמנות לקוחאתמסךנפתח,הזמנות< מכירות מתפריט

,המידעהמרכזיהנוגעלהזמנהרשוםבמסךהאב.כפישנדגים,שזמיןבאופןמיידיבמהלךרישוםההזמנה

עלהלשוניותהממוספרותלידשמותמסכיהבןתעבירלחיצה.ופרטיםנוספיםנמצאיםבמסכיהבןהשונים

.אותנואלמסכיםנוספים

נפתחאתרשימת.מהםמגיעיםהנתוניםבעמודה,מקושרותלמסכיםאחריםפריוריטיעמודותמסךרבותב

.לקוחותךהנתוניםשאנורואיםהםלקוחותהמוגדריםבמס.F6עלידילחיצהעללקוחהבחירהבעמודה

אךנוכל,נוכלפשוטלבחוראתהלקוח,בשלבהזה.להקלידחלקמשםהלקוחכדילצמצםאתהבחירהנוכל

.מתוךההזמנהלקוחותלעבורישירותלמסך,כלומר,drill downוכךלבצע,פעםנוספתF6ללחוץגם

,אנשיקשר,כתובת וטלפוןכמו,ואףלבדוקמידענוסףשרשוםלולחפשאתהלקוחלנוכלקוחות במסך

שםהמסךבואנונמצאיםמופיע,מסכי-שימולבכיבתיבתהניווטהבין.ואתריםשמוגדריםלמשלוחהסחורה

תוךשמירתהזמנות לקוחנחזורלמסך.הזמנות לקוח,ומעליושםהמסךממנוהגענו,לקוחות,כרגע

לרשומתהלקוחשימושיתגםבמקריםdrill downהאפשרותשל.F8לחיצהעלעלידי,השליפהשביצענו

עלמספרהלקוחF6לחיצהעם,במקריםאלה.יימתשלבדיקתפרטיםנוספיםעלהלקוחשלהזמנהק

.ללאצורךבשליפהנוספת,כשרשומתהלקוחכברפתוחהלקוחות תפתחאתמסך

 drillאםנבצע.רשימותהבחירהמציגותנתוניםמכללהחברות,חברתיים-כיבמסכיםהמוגדריםכרב,נציין

downאלא,לארקשנעבורלמסךהמתאים,תמתוךאחתמהעמודותהמכילותערךשהוגדרבחברהאחר

.ישירותלתוךהרשומהשהוגדרהבחברהאחרת

 (04:00-04:00)קישור מתוך הודעות עזרה 

נפתחכאשר,הצעת מחירבעמודה,אסמכתאותבלשונית.נוכללבססאתהזמנתהלקוחעלהצעתמחיר

סטטוסשמאפשרלפתוחשנמצאותב,נראהאתההצעותשמוגדרותללקוחהזה,אתרשימתהבחירה

נוכללהיעזרבמסךבןכדילקבל,אבל;נבחראותהכעת,אםאנחנוכבריודעיםבאיזוהצעהמדובר.הזמנה

אךאנולא,מופיעהכאןרשימהשלהצעותמחירללקוח.הצעות מחיר פעילותנעבורלמסך.מידענוסף

המסביראילוהצעות,נפתחמסךעזרה,סךבקליקימניעלשםהמ.בטוחיםאילוהצעותמחירנכללותכאן

כפישמוגדרבמסך,אנולמדיםשהצעותהמחירשמופיעותבמסךתלויותבסטטוסשלהם.מחירמופיעותכאן

הקלקהעלשםהמסךכלומר,שימולבששםהמסךמופיעבכחולומודגשבקו.סטטוסים להצעות מחיר

.נלחץעלשםהמסך.תעביראותנולמסךעצמו(מתוךהודעתהעזרה)

http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Shortcuts_clip.htm%22


  www.pr ior i ty-sof tware.com  

 Ver. 02 Cat.No. LB140021 29/04/15 2/5

 

 (04:00-00:44)מעבר בין מסכים פתוחים 

שימולבלתיבה–אךלאיצאנומהרשומהשלהזמנתהלקוח.סטטוסים להצעות מחיראלמסךעברנו

סטטוסים והזמנות לקוח–מופיעיםבושנישמות.ךבפינההשמאליתהתחתונהשלהמסמסכים פתוחים

או,אפשרלעבורביןהמסכיםבקליקעםהעכבר.עםהדגשהשלשםהמסךבואנונמצאים,להצעת מחיר

מופיעחלוןעםשמותהמסכים.ואזחץלמעלהאולמטהCtrlנלחץ:בעזרתהמקלדת,אםמעדיפים

נאתראת,סטטוסים להצעת מחירבמסך.בעזרתהחציםנעבורביניהם.טהראשייחדעםהתפרי,הפתוחים

ריחוףעםאך,להעמודותשמותהעמודותמופיעיםבקיצורבגללרוחבמצומצםש.הצעה פעילההדגל

אםנעבורעםהסמןבתוךהעמודותנראהאתשםהעמודההנוכחית.מגלהאתשםהעמודההמלאהעכבר

בה,תציגאתהשורההנוכחיתבתצוגתרשומהבודדתF4לחיצהעל,כמוכן.מסכי-בתיבתהניווטהבין

נשלוףאתכלהסטטוסים.ילחזורלתצוגהטבלאיתכדF4נלחץשוב.אפשרלקרואבקלותאתשםהעמודה

שימולבגםלעמודה.כדילראותאילוהצעותמחירתופענהבמסךהבן,המסומניםבעמודההצעהפעילה

ונראהכילאמספיקשהצעה,בעמודהזוכדילקבלמידענוסףלעמודהF1נלחץ.לאפשר לפתוח הזמנה

.כדישנוכללבססעליהאתההזמנה,אלאגםכזההמאפשרלפתוחהזמנה,תהיהבסטטוסהמסומןכפעיל

.נחזוראלהזמנתהלקוח

 (00:44-00:60)שינוי רשומה אחרת במהלך טיפול ברשומה קיימת 

כלומרלאניתןלשנותכאןאת,המסךהואלקריאהבלבד.נחזוראלרשימתהצעותהמחירהפעילותללקוח

אםההצעה.םעליהםעמודותלקריאהבלבדמופיעותבצבעאפורכאשרהסמןממוק.פרטיהצעתהמחיר

נוכללעבוראל,למשלטיוטא,עליהאנומעונייניםלבססאתההזמנהבסטטוסשלאמאפשרפתיחתהזמנה

ולחזורלהזמנתהלקוחבלחיצהסטטוסאתהלשנותלה,עלמספרההצעהF6לחיצתהצעתהמחירעלידי

נפתחאתרשימתהבחירהאם.השתנהסטטוסנראהשהנחזוראלמסךהאבשלההזמנהכאשר.Escעל

..ונבחראותה,נראהשההצעהשעודכנהמופיעהברשימה,הצעת מחירבעמודה

 (00:40-01:60)רישום נתונים במסך אחר ושמירתם למסך הנוכחי 

,סוכנים,לקוחות–הנתוניםהמופיעיםנלקחיםממסךאחר,כאשרפותחיםרשימתבחירהבאחתהעמודות

נניחשתנאיהתשלוםשמופיעיםברשימהאינםתואמיםלתנאיםעליהםסוכם.תנאי תשלום,אובמקרההזה

נעבוראלF6בלחיצהחוזרתעל.עםהלקוחואנורוציםלהגדירתנאיתשלוםחדשיםתוךכדירישוםההזמנה

,תשלוםקוד תנאי :ונמלאאתהפרטים,כדילפתוחרשומהחדשהCtrl+Enterנלחץ.תנאי תשלוםמסך

הזמנות כדילחזוראלמסך.נרשוםאתמספרהחודשיםולידה,שוטףנסמןאתהעמודה,התאורשלהם

תנאי,עכשיו.F8נלחץ,כלומרהזנתהערךהרשוםבשורהעליהממוקםהסמן,תוךשמירתהבחירהלקוח

לעמודהבעתידויופיעובכלרשימותהבחירה,במערכתוגדריםוהםגםמ,התשלוםהחדשיםנרשמובהזמנה

.זו

 (01:61-00:40)מסכי נכד 

ןאךנית,במסךמופיעיםכלהפריטיםהרשומיםבהצעתהמחיר.פירוטי הזמנה,נעבורלמסךהבןהראשי

.אולהוסיףפריטיםחדשים,למחוקלגמריאתהפריטמההזמנה,לשנותכמויותאומחירים:לשנותם

חלק.המספקיםמידעלכלאחדמהפריטים,נוכללעבורלאחדממסכיהנכדהרבים,מכלשורהמפורטת

.אךחלקםמציגיםנתוניםמגווניםממקומותאחריםבמערכת,להזמנההנוכחיתממסכיהנכדקשוריםישירות

שמתעדכןעםכל,מציגסיכוםבינייםשלכלהמחיריםבהזמנההנוכחית,כ הזמנה"סהמסךהנכד,למשל

.ההזמנהסטטוסואת;ועםשינוישלכמויותומחירים,שורהשמוסיפיםאומוחקים

תנועותמלאישלהפריטשקשורות,במקרההזה–מציגמידעהקשורלהזמנהמעקב תנועותגםהמסך

.להזמנההזו
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כלומרהמידעשלו,מציגאתהמלאישלהמוצרבמחסניםהשוניםבמערכתמלאי למוצרמסך,לעומתזאת

כאשרגםהכמות,מציגנתוניםשלהזמנותרכשוהזמנותלקוחזמינות מוצרמסך.מחסניםמגיעממסך

–"מסךנין"למעשה,שימולבלמסךהבןשלמסךזה.שרשומהלמוצרבהזמנההנוכחיתנלקחתבחשבון

כמו,גםבמקרההזה.בומוצגותהתעודותעליהןמבוססהחישובשלזמינותהמוצר,פרוט –זמינות מוצר 

הזמנתרכשאוהזמנת:תעביראותנואלהתעודההמתאימהלמספרהתעודהעF6לחיצהעם,בכלמסך

.לקוח

וצרחשבוניותלחיובהמ:בחיתוךמולהמוצרוההזמנההאלה,מסכיהנכדהנוספיםמספקיםמידענוסף

הזמנות,הצעותמחיר,מחיריםאחריםשניתנולמוצרבמחירונים,הצעותמחירבהןמופיעהמוצר,בהזמנה

,ואףטקסטפרטנילשורהניצולתקציב;השוואהמולמכירותקודמותשלהמוצרללקוחהזה;ותעודותנוספות

בכלמסךתציגF5לחיצהעל.שמופיעבצמודאליהבהדפסהכאשרבוחריםפורמטהדפסהעםתאורמורחב

.אתרשימתמסכיהבןשלו

 (00:46-66:61)הפעלות ישירות 

להריץבהפעלהישירהאתנוכלמתוךשורתההזמנה,אםמדוברבמוצרמורכב.נחזוראלשורותההזמנה

עץ מוצר לשורת במסךהנכדולראותאתהתוצאותבאופןמיידיבניית עץ מוצר לשורת הזמנההתכנית

.ציפיתלהזמנהספלשנותכמויותשלמוצריהבןנוכלגם.הזמנה

רשימתההפעלותייחודית.פעולותרבותנוספותזמינותבלחיצתכפתורמרשימתההפעלותהישירותבמסך

.בניית עץ מוצר לשורת הזמנהראינוהרגעאתהרצתהתכנית.והיאשונהבמסךהבןובמסךהאב,למסך

ואפשרלהפעילאותן,מההמלאהשלההפעלותהישירותלמסךהנוכחינפתחתהרשיCtrl+F5בלחיצהעל

,שובבהקשרשלעץמוצר,או,אפשרלהריץתכניתהמספקתהסברלהנחותשניתנולמוצרבשורה.משם

.והעלותשלולפיעץהמוצר לבצעחישובשלמחירהמוצר

.רשימתההפעלותהישירותמאפשרתגםלעבורלמסכיםאחריםבלחיצתכפתור,מלבדהרצהשלתכניות

F6אפשרללחוץפעמיים:בשניאופניםכרטיס פריטאפשרלעבוראלמסך,בשורותשלהזמנות,למשל

אפשרותנוחהאםהסמןממוקםבאמצעהשורהולא–אולעבורלמסךבהפעלההישירה,ט"מקבעמודה

המערכתשולפתאוטומטיתאתהפריט,כלומר,נפתחעלרשומתהמוצרהמתאימהכרטיס פריט.בתחילתה

מידעעל,למשל,זמינותלנוכאןכרטיס פריטבמסךכלהאפשרויותהרגילותשלעבודה.שרשמנובהזמנה

.מחירהפריטבמחירוניספק

 (66:61-66:04)ניווט בין מסכי 

ממסךהבןשלכרטיס פריטכדילראותשהגענואלמסךהבןשלמסכי-נוכללהיעזרבתיבתהניווטהבין

נלחץעליו,מספרפעמיםכדילחזוראלמסךהאבשלההזמנהEscבמקוםללחוץעכשיועל.הזמנות לקוח

.עםהעכברישירותבתיבה

כמוהאפשרותלהדפיס,נראהשרשימתההפעלותכוללתאפשרויותרבות,הזמנות לקוחבחזרהבמסך

המאפשרלהזמיןאתהמוצריםשבהזמנת,הזמנת רכשאולעבורמתוךהזמנתהלקוחאל,ישור הזמנהא

.תוךכדישרושמיםאותה,הלקוחמהספקשלנו

 (BPM( )66:00-64:40)תרשים ניהול תהליכים 

מעברלתרשיםניהולהתהליכיםבהפעלהישירהאפשרותשימושיתנוספתהזמינהבמסכימערכתרביםהיא

אךלאברורלנומהההבדלים,סטטוסנניחבמקריםבהםאנומעונייניםלשנותלהזמנהאתה,מהמסך

עלידיבחינת:ונבדוקאתמאפייניהסטטוסיםהשונים,BPM,להתהליכיםנפעילאתתרשיםניהו.ביניהם
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הסברמורחבעל.מאפייניםלחיצהבקליקימניעלשםהסטטוסובחירהבועלידי,המעבריםביןהסטטוסים

.מוסברבסרטוןאחרBPMעבודהעם

 (64:40-64:00)בדיקת המצב הכספי של הלקוח 

אשראי נעבורלמסךהבן.נוכללבדוקאתהמצבהכספישלהלקוחאצלנו,בכלשלבבמהלךרישוםההזמנה

שימולבגםכאןלמסכי.שלהחובותשלהלקוחאלינו,נכוןלעכשיו,המציגחישובעדכני,ואובליגו של הלקוח

המחאותדחויותשלהלקוח,תעודותשלאחויבו,הזמנותפתוחות:הנכדהרביםהמפרטיםאתחובותהלקוח

מסכי:זמיןממסכימערכתרבים,המציגאתהאשראיוהאובליגושלהלקוח,אותומסךבן.ועוד,אלינו

.ועודהגדרות כספים ללקוחות,פרויקטים,קריאות שרות,הצעות מחיר,קבלות,חשבוניות

 (64:01-60:40)מחולל שאילתות שאילתות ו

תעודות נניחשבמסך,לדוגמא.כימכלמסךבמערכתאפשרלבצעשאילתאמורכבתלשליפתנתונים,נציין

נעבורלמצבשאילתאבלחיצה.למוצרמסוים,אנומעונייניםלשלוףרקשורותשלתעודותמשלוחשלא חויבו

כדי.אושילובביניהן,נוכללשלוףלפיכלאחתמהעמודותבמסך.לפיהקריטריוניםהאלהונשלוףF11על

נוכללהגדירטווחתאריכים,במחולל.להפעילאתמחוללהשאילתותנוכל,לבצעשאילתאמורכבתיותר

הסברמורחבעלמחוללהשאילתותניתןבמקום.כדילשכללאתהבחירהעודיותרולהיעזרבאופרטורים

אמסכישאילת,משטחיעבודה;אונכד,בן,מסכיאב–אתמחוללהשאילתותניתןלהפעילבכלמסך.אחר

ואףלהגדירכשאילתתברירתמחדלנוכללשמורלשליפותעתידיות,אתהשאילתאשהגדרנו.ייעודייםועוד

 .נחזוראלההזמנה.שתבוצעאוטומטיתבכלכניסהלמסך

 (60:46-60:44)התפריט האישי 

,פריוריטיאךבעבודההשוטפתב.ברממנולמסכיםאחריםומע,עדעכשיוהתמקדנובעבודהעםמסךאחד

,כדילהקלעלהעבודההשוטפת.חות"תכניותשונותודו,אנועובדיםפעמיםרבותעםמספרמסכיםשונים

געפתוחעלהמסךכר,למשל.מומלץלהוסיףישויותשאנומפעיליםלעיתיםקרובותלתפריטהאישישלנו

,נאשר.הוסף לתפריט האישיונבחר,הזמנות לקוחנלחץבקליקימניעלכותרתהמסך.הזמנותהתפריט

כלנו,באותואופן.ועכשיואפשרלפתוחאותוישירותמשם,ונראהכיכותרתהמסךהתווספהלתפריטהאישי

תכניותלעדכוןשעת,למשל.חותואףתפריטיםשלמים"דו,תכניות,מסכים:להוסיףכלישותאחרתלתפריט

.אםבחברתנונהוגלדווחשעותכניסהויציאה,הכניסהוהיציאהמהמערכת

המקובצותתחתתפריטזהבתפריט,תהיאהשימושברשימתההפעלותהאחרונותאפשרותשימושיתנוספ

.האישי

Drill Down (60:44-60:41) 

רשומותאו,מעברלמסכים,כלומר,drill downראינוכימעמודותרבותבמסךובמסכיהבןשלואפשרלבצע

.נראהכעתדוגמאותנוספותלכך.מגיעהמידעבעמודהמקומותאחריםמהם

Drill Down : (60:41-60:00)מסכי טקסט 

.שיח פנימי-דונעבוראלמסךהבן.לרשומותאחרותבמערכתגםמתוךמסכיטקסטdrill downניתןלבצע

כפתורבלחיצת.הזמנתהלקוח,מסךזהמשמשלתכתובתביןעובדיהחברההקשורהלרשומההנוכחית

נעבוראל:נדביקאתמספרהמשימהבתוךמסךהטקסט,כעת.ונרשוםטקסטכלשהונוסיףתאריךושעה

,שיחבהזמנתהלקוח-נחזוראלמסךהדו.כדילהעתיקקישורלרשומהCtrl+Yונלחץיומן משימותמסך

כילהזמנהקייםמסךבןהמפרטאתכלהמשימותהקשורות,נציין.Ctrl+Vנדביקאתהקישורבעזרתו

ההדבקהשלקישורלמשימהמסיומתיכוללעזוראםרוציםלהפנותאתתשומתלבושלהעובד.אליה

מתוך.תפתחאתהמשימהבמערכתולחיצהעליוהקישורמודגשבקותחתוןובצבעכחול.למשימהספציפית
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אפשרותזושימושית.Ctrl+Sלחיצהעלמיילעלידי-אפשרלשלוחקישורבאי,ומתוךכלרשומה,המשימה

.פריוריטימתוךהמיילתפתחאתהמשימהבלחיצהעלהקישור.לתקשורתביןעובדיהחברה

Drill Down :(60:00-61:04)חות "דו 

מופיעלקוחות –הזמנות פתוחות ח"בדו,לדוגמא.חות"מסוגיםשוניםשלדוdrill downנעבורלראות

חתעביראותנולרשומה"לחיצהעלכלאחדמהקישוריםבדו.פירוטשלההזמנותהפתוחותללקוחותהשונים

ולחיצהעלמספר;פריוריטייפתחאתההזמנהבלחיצהעלאחדממספריההזמנה,למשל.המתאימה

אךנוכלגםללחוץעלכלמיניסוגינתוניםכדילראותאת.הלקוחתפתחאתרשומתהלקוחבמערכת

יחידות מוצרכדילעבוראלמסך"'יח",נוכלללחוץעלהגדרתהיחידות,למשל:הגדרותשלהםבמערכתה

.מטבעותכדילעבוראלמסך,ח"ש,אועלהמטבע;ולראותאתההגדרותשם

,מרמתהמידעהמסכמתdrill downניתןלבצע,BIחות"ודוDashboardsוכמ,חותמנהלים"גםבדו

,מנהלמכירותDashboardנפתחאתאם,לדוגמא.אלהפרטהבודדהמרכיבאתהנתון,הכלליתביותר

מציגחלוןצףעםהמספריםמעלאחדהגרפיםריחוףעםהעכבר.נוכללראותמגווןסוגיםשלנתונימכירות

,ח"בתוךהדו.BIח"דו,במקרההזה–תפתחפירוטנוסףלחיצהבאותומקום.מהםהאזורהזהמורכב

וממנו,חמפורטברמתהרשומההבודדת"פותחתדולחיצהעלאחדהסכומים.drill downנמשיךונבצע

הסבר.כמושראינוקודם,עלידילחיצהעלמספרההזדמנות,פריוריטיאפשרלראותאתפרטיהרשומהב

.חותמנהליםניתןבסרטוןהמתאים"מפורטעלדו

לתוךמסכימערכתורשומותספציפיותאפשרלבצעגםמתוךלוחהשנהשלdrill downכי,נצייןעוד

.עלידילחיצהעלקישורהיפרטקסט,וגםמתוךאשפיהעזרה,פריוריטי

.פריוריטיכאןמסתיימתההדגמהשלקיצורידרךהזמיניםבעבודהבמערכת

 : למידע נוסף

 סרטוןניווט 

 סרטוןכליעזרה 

 סרטוןBPMניהולתהליכיםעסקיים– 

 סרטוןBIבינהעסקית– 

 סרטוןמחוללשאילתותושליפתנתונים 

 סרטוןהזמנותלקוח 

 מדריךלממשקמשתמש 

 

 

 


