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  כללי –ישירות  .3

  למערכת כניסה .3.1

לביצוע המשתמש שם המשתמש קובע את רמת הרשאות  .עם הכניסה למערכת תתבקש להקיש שם משתמש וסיסמה

  .פעולות במערכת

  

  : החלפת משתמש .3.2

  :באופן הבא ) לעבור לעבוד עם קוד משתמש אחר(ניתן להחליף משתמש 

  . בתפריט גירסה" כניסה כמשתמש אחר"או לבחור באופציה , CTRL+Uלהקיש  –מתוך התוכנה 

  ".ישירות"ישום ולבחור ב " פתיחת ישום"לאחר מכן יש לבצע . בשלב זה יש להקליד שם משתמש וסיסמה

  

   מונחים .3.3

  .הספק הינו מזהה לחברה' מס. המערכת מאפשרת עבודה רב חברתית . חברה=  ספק

  .וכשים מוצריםממנו רספק =  ספק חיצוני

  קןד ספק במרכז הזמנות אחר ממנו מגיעות ההזמנות –ספק מקור 

 –או מחוץ לארגון , יוצאות, נכנסות –בתוך הארגון להיות מוקד יכולה . יחידה ארגונית המבצעת הזמנות – מרכז הזמנות

  .למשל אתר אינטרנט המבצע מכירות

מכירה מסויימת , קטלוג מסויים, אם זה פרסום פיזי –זמנות מגדיר את מקור הה –) מכונה גם קטלוג( – מקור פרסום

  ...באינטרנט

  

  : מצבי עבודה בתוכנה 

  

  : למסכי התוכנה שני מצבי עבודה עיקריים 

  

  .ומצב עדכון, מצב דפדוף

  

י לחיצה על "או ע ESC-יציאה מהמסך ב .כל הקלדה מבצעת שינוי במסך –המצב הרגיל  שאנו מכירים הינו  מצב עדכון

  .מבצעת שמירה של השינויים שבוצעו" יציאה"פתור כ

  

במידה וברצונך לאתר , לדוגמא. פ שדה המפתח שלה"לחפש רשומה עניתן . לא ניתן לשנות את תוכן המסך מצב דפדוףב

רק לאחר השלמת הקלדת המספר . 10025עליך להקיש במצב דפדוף בשדה קוד המוצר את המספר , 10025פריט מספר 

  .לרשומה המתאימהמגיעים , כולו

  

כאשר תכנית נמצאת  במצב  ).למניעת שינוי נתונים בשוגג(חלק מן התוכניות נפתחות  במכוון במצב דפדוף  :לבשים 

  CTRL+Mי  "ע" עדכון"ל" דפדוף"לפני החלפת הסטטוס מנתונים עדכון  בצעלא ניתן ל, "דפדוף"

  

  

  



 - 11 -מדריך למשתמש  " ישירות"

  

  

  

  : י המערכתתפריט .3.4

  : בתוכנה  סוגי תפריטים 3קיימים 

  

  :תפריטי גלילה  .3.4.1

  .כאשר קיים מקש קיצור לפעולה הוא ליד האפשרות בתפריט. בראש המסך, רגילים WINDOWSתפריטי 

  .בתפריט) אפורה(כאשר פעולה אינה זמינה במצב מסוים היא מופיעה כלא פעילה 

  

  :ראשיתפריט  .3.4.2

  "ישירות"יש לבצע פתיחת היישום  –שימושים לאחר החלפת משתמש : פתיחת יישום 

  .כאשר מעוניינים לבצע החלפת סיסמה למשל:גירת יישום ס

   Alt F4 : יציאה מהמערכת

  

  עריכה תפריט  .3.4.3

 F2    בטל

  ALT+Back  ביטול עריכה

  F5  חלוןפתיחת 

  F6  חלון תהרחב

 F3  שורה תקימח

  F4  שורה ירתצי

 Shift+Del    חיתוך

Ctrl +  L  חיפוש רשומה

 Ctrl+Ins    העתק

  Shift+Ins    הדבק

  

  

   רויותאפשתפריט  .3.4.4

  Ctrl + C    ת רשומותהוספ

  Ctrl + M    רשומות עדכון

  Ctrl +  Q    ברשומות דפדוף

   Ctrl +  L    חיפוש רשומה

  F8)..עד.. מ( Ctrl + R  תחום רשומות

 כשישלא מומלץ (     Ctrl + S מיון רשומות

  )הרבה רשומות

  Ctrl +  Q  ברשומות דפדוף

  

  

  

  : הפעלת תפריטי מערכת .3.4.5

שימושי כאשר רוצים לסגור בבת אחת את כל עץ . ה מבצעת ריענון והפעלה מחדש של תפריטי המערכתלחיצה על תפריט ז

  .או כאשר עץ התפריטים אינו מופיע על המסך, התפריטים
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  : הקשר תפריטי .3.4.6

וכן מאפשרים ביצוע העתקה , מאפשרים הגעה מהירה לכל התוכניות במערכת, זמינים בלחיצה על המקש הימני של העכבר

  . בקה של נתוניםוהד

הפעלת תפריטי  "כדדי להחזירו יש ללחוץ על . תפריט המערכת מן המסך" נעלם"לאחר הפעלת תוכנית מתפריט זה : הערה 

  ".מערכת

  

  :  תפריטי המערכת .3.4.7

  .מאפשרים גישה  לכל התוכנית ביישום, נמצאים במסך הראשי עם הכניסה למערכת

  

  .והמשתמש יראה  רק את התפריטים המורשים לו, כל  התפריטים במערכת הינם תלויי הרשאות

  

  

 שירותימקשי קיצור ומקשים חמים בתוכנת  רשימת .3.5
  

  תנאים נוספים  פעולה  טווח פעולה  מקש קיצור

CTRL+1 מסך איתור הזמנה  בכל היישום    

CTRL+3 כניסה ישירה להזמנה  –מסך איתור הזמנה   בכל היישום

  .שעל מספרה עומד הסמן

ספק כניסה להזמנה של 

  .ברירת המחדל במערכת

CTRL+2 כניסה למסך שאילתת מלאי  בכל היישום    

CTRL+4 מסך איתור הזמנה לפי אמצעי תשלום  בכל היישום    

CTRL+8 הרשאת גישה לדוחות  גישה מהירה לדוח הזמנות לפי תאריכים  בכל היישום  

CTRL+F5  במידה והסמן . כניסה למסך עדכון לקוחות  בכל היישום

  .לקוח הגעה ללקוח זה' מסעומד על 

  .הרשאת עדכון לקוחות

CTRL+F6 איתור מהיר של לקוח  בכל היישום    

CTRL+F9  שעון נוכחות(יציאת עובד / עדכון כניסת   בכל היישום(    

CTRL+U  לאחר הזדהות יש לבצע   כניסה כמשתמש אחר, החלפת משתמש  בכל היישום

ולבחור " פתיחת יישום"

  .ביישום ישירות

CTRL+F  כניסה למרכז הזמנות   מהתפריט הראשי בלבד    

    .וסיום עבודה, יציאה מהתוכנית  בתוך מרכז הזמנות CTRL+ צ 

במסך , בטלמרקטינג  CTRL+ צ 

ביומן , טיפולים

ובמקומות  , שיבוצים

נוספים בתוכנה שאינם 

מאפשרים יציאה 

  ESCבאמצעות כפתור 

    .וסיום עבודה, יציאה מהתוכנית
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 כללית האחזקתפריט  .4

  עדכון ה והוספמוצרים  .4.1

  

  , עדכון טבלת מוצרים  � אחזקה כללית :לתוכנית דרך ניתן להגיע

  ניהול מוצרים � טבלאות עיון בקבצים ופעולות מיוחדות: או דרך תפריט

 . default-כ יופיע ) 100(קוד ספק 

  .)ובחירת הספק הרלוונטי F5י פתיחת חלון "ניתן לבחור ספק אחר ע

כניסה  .י הקשת קוד המוצר או תאורו"מאתרים את המוצר הרצוי ע.  מגיעים למסך רשימת מוצרים". וצרלפי מ"בחר 

  ". מוצרעדכון  " כפתורתבצע בעמדך על מוצר מסוים ולחיצה על למסך פרטי המוצר ת

  (Ctrl+M)וכדי לעדכן נתונים יש לעבור למצב עדכון , הכניסה במצב דפדוף

   ".מוצר חדש"כפתור חץ על הל, של מוצר חדש הוספהלצורך 

 "”Esc -לאחר עדכון נתוני המוצר ניתן לצאת ב

  .""Page Down ניתן לעבור בין מוצר למוצר על ידי שימוש ב

  

  מסך פרטי המוצר .4.1.1
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  : הסבר שדות במסך פרטי המוצר .4.1.2

  

 . קוד המוצר האמיתי לצרכי ניהול מלאי ורכש:  קוד מוצר מוביל

 .מ"מעכולל , מחיר המכירה של המוצר

 כוכבים של חברות האשראי/מחיר בנקודות:  מחיר בנקודות

 דמי משלוח למוצר זה :דמי משלוח 

 מחיר לחברי מועדון לקוחות : מחיר מועדון 

 .ניתן לצפיה ולעדכון רק בהרשאה מיוחדת. מ"עלות המוצר ללא מע:  עלות

 ?האם המוצר מוגדר כמוצר נלווה :  מוצר נלווה

 גמול למוצר כנלווהסכום ת:  תגמול נלווה

יחידות הבונוס כפול ערך ' התגמול שהטלפן יקבל הינו מס. משמש לתגמול הטלפנים בעבור מכירת המוצר:  יחידות בונוס

 )ממסך עדכון פרמטרים כלליים את ערך יחידת הבונוס ניתן לעדכון(. יחידת בונוס אחת

 .משלוח באמצעותה ישלח המוצר/סוג תעודת הדרך :  אופן משלוח

  .דרך נפרדת עודת תשלא ניתן לשלוח אותם עם מוצר נוסף ונדרשת עבורם עבור מוצרים גדולים  – תעודת דרך נפרדת

 .דרך עודתלכל רמקול ת. רמקולים 2למשל עבור , תעודות דרך 2 ותאם נדרש – דרך. שתי ת

ויאפשר מניעת , תעודות הדרך סימון ערך מוצר חסר לגבי המוצר ישמש כחיווי בזמן חיוב ההזמנות והפקת:  מוצר חסר

ניתן לסמן מוצר כחסר ללא  קשר לנתוני המלאי האמיתיים של . הפעולה כאשר בהזמנה מוצרים המוגדרים כחסרים

 .המוצר

  .י הטלפנים"סימון המוצר לא יאפשר מכירתו ע:  לא לכלול בהזמנות

 .צר בחברהויתרת המ, נתון ממערכת המלאי:  יתרה חופשית

 .יתרת המוצר לאחר קיזוז הזמנות פתוחות שעדיין לא סופקו:  יתרה מחושבת

 ).במידה ומערכת הרכש פעילה(כמות הפריט ברכש :  כמות ברכש

 יתרת המלאי ממנה יופק דוח התראות רכש:  התראת רכש

" רמת הפסקת הזמנות"ומלא המוצר המחושב ירד מעבר לרמה המוגדרת בשדה " כן"במידה ומוגדר :   סגירה אוטומטית

 ")לא לכלול בהזמנות"י שינוי הנתון "ע(יסגר המוצר להזמנות נוספות 

 ראה הסבר קודם – רמת הפסקת הזמנות

. ללא קשר למלאי הקיים, ניתן להגדיר סגירת המוצר להזמנות לאחר מכירת כמות יחידות מסויימת:  סגירה לפי מונה

 ".ערך לסגירה"הכמות מוזנת בשדה 

 .ובץ התמונה של המוצרשם ומיקום ק :שם קובץ תמונה 

 :קטגוריות מוצריםפי המוצר לושיוך סווג :  1,2,3קטגוריות 

  

  :בתחתית המסך כפתורים .4.1.2.1

  

  : כפתורים המאפשרים כניסה למסכים נוספים בהם ניתן לעדכן פרטים הקשורים למוצר ' בתחתית המסך מס

ספק עדיף הנו הספק ממנו . עבור מוצר ניתן להגדיר יותר מספק אחד. פרטי הספק המספק את המוצר - "פרטי ספקים"

 .שאילתות/הספק המסומן כעדיף יהיה זה שלגביו יתייחסו דוחות. רוכשים סחורה כיום

                 .במסך זה ניתן להזין את נתוני המוצר לצרכי מערכת הרכש

  .נדרשתבהתאם לכמות התשלומים ה שונה מוצר מחירלניתן להגדיר  - "תשלומים"

משמש לזיהוי מוצר בזמן . במרכזי הזמנות החיצונייםהמזהה כפי שהוא מופיע גדרת מספר הפריט ה – "מרכז הזמנות"

  .קליטת הזמנות למערכת ממרכזי הזמנות חיצוניים
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 .ציון מיקום הפריט במחסני החברה "מיקומים"

  )ראה תמונה( . טיים לנושא משלוח והובלת המוצריםננתוני המוצר הרלוו -"נתונים לוגיסטיים"

  

  

  

  :"נתונים נוספים" .4.1.2.2

  

 .ו בהזמנהמניעת מכירת המוצר הזה לבד – מוצר אסור לבד בהזמנה

או הוספת מוצר זה להזמנה , ניעת הוספת מוצרים נוספים בהזמנהמ, מכירת המוצר הזה בלבד – מוצר מותר לבד בהזמנה

 .בה כבר יש מוצרים אחרים

 .יקטיביים בתעודות הדרךמיועד למניעת הדפסת מוצרים פ:  אין להדפיס בתעודות דרך

 .1לא ניתן לכלול בהזמנה יותר ממוצר מתנה אחד  בכמות . הגדרת המוצר כמוצר מתנה:  מוצר מתנה

 .הגדרת צבע המוצר כפי שיופיע במסך ההזמנה:  צבע במסך הזמנה

 .אחוז התגמול הניתן לטלפנים ממחיר מוצר זה:  אחוז תגמול טלפנים

  .משמש להפקת דוחות, מוצרניתן להגדיר סוג ל:  סוג מוצר

 

  

  

  TBD עדכון טבלת ספקים .4.1.3

. מיצג את החברה בעלת התוכנה 100כאשר ספק מספר . לכל ספק יש קוד יחודי. במערכת אפשר להגדיר ספקים לפי הצורך

  !100כלומר בעל המערכת הוא ספק מספר 

  ,םעדכון טבלת ספקי  �   אחזקה כללית � הכניסה למסך מתבצעת דרך תפריט ראשי 

יש צורך ליצור קשר עם מחלקת התמיכה וההדרכה של  –במידה וזה ספק חדש . כעת יש להכניס את שם הספק המתאים

  .מערכות מידע פיננסיות להדרכה מתאימה"

  :טבלת הספקים והשדות השונים

  .פרטי הספק מופיעים בתחילת המסך

לפעמים יש ספקים שלא נרצה לחייב במערכת ? זה י ספק"האם נחייב במערכת עבור הזמנות שנעשות ע: לחייב עבור הספק

  .או דרך הספק, אלא במערכת אחרת, הזו

או  –יהיה המסוף שלו , איזה מסוף אשראי מאלו המוגדרים במערכת, במידה ויש חיוב עבור הספק: מסוף שבא מחדל

  .לספק יחיד יכולים להיות מספר מסופים. מסוף ברירת המחדל
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ישנו במערכת עוד מקום שבו . של הלקוח בעת קליטת ההזמנה CVV2קלוט ולעדכן את האם יש צורך ל: CVV2קליטת 

  .יש צורך להיעזר במרכז התמיכה בכל הגדרת מסוף אשראי חדש במערכת –נקבע את הצורך הזה ולכן 

  5Jם ידנית או אוטומטית בעזרת פרוטוקול יהאם החיובים נעש: J5-עבודה ב

  .ההזמנה יופיע בעת ביצוע הזמנות לספק הזההאם מסך אישור : אישור בזמן הזמנה

. ז.יש אפשרות לא לחייב להכניס את מס ת. בזמן חיוב אשראי. ז.בגלל הצורך של ת, יש אילוץ כזה: .ז.לא לאלץ קליטת ת

  .הלקוח לספקים מסויימים

  .ישנם ספקים המבקשים שבכל הזמנה יהיה רק מוצר אחד: מותר יותר ממוצר אחד בהזמנה

  .או שכל המוצרים הם במחיר סופי, אפשר לתת הנחה ללקוח במוצרים של ספק זההאם : נחהמותר לתת ה

  .יש צורך להעביר את תזרים הכספים של ספק זההאם : העברת תזרים

  : ישנם שני סוגים עיקרים: סוג חשבונית מחדל

  ,חשבונית קבלה-חק

  כרים"בעיקר עבור מל –קבלה בלבד -קב

  ם נחייבהא :עבור כל הזמנה ב ספקוחי

  TBD: סכום הגרלה

  TBD: ח"חשבון הנה' מס

, כדי שאפשר יהיה להשתמש במסמכי המשלוח של הדואר, מספר החשבון של הספק בדואר ישראל: דואר חשבון' מס

  .ובהנחות דואר מרוכז

  

  נתונים נוספים של הספק : נתונים

  מספר ההזמנה הבאה שתיכנס לספק הזה: ההזמנה הבא' מס  

  TBD מספר הזמנת המקור הבאה שתיכנס לספק הזה: ור הבאהזמנה מק' מס  
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  TBD: העברה לישראכרט' מס

  .עבור מערכות התומכות בהגרלות לוטו ופייס: פייס/ לוטו 

  .מספר המנוי של הספק לדואר שליחים: מנוי דואר שליחים

  TBD: א"תת מנוי ת

   TBD: תת מנוי חיפה

  מספר הלקוח של הספק בדואר: מס לקוח דואר

  TBD: דואר SMSוח משל

  מספר הלקוח של הספק בדואר שליחים: מס לקוח שליחים

  של הספק עבור זיכויים במסבלזיכוי קוד המסב : קוד ארגון מסב לזיכוי

  קוד המסב לחיוב של הספק עבור חיובים במסב: קוד ארגון מסב לחיוב

  

  TBDבמרכז המסך מופיעה טבלה של הספקים האחרים שעובדים עם הספק הזה 

  ,שם ספק, ספק קוד: שדות הםה

לא ליצר , תעודת משלוח לחשבשבת, א"חיוב שב, מחיר ממחירון, הפקת חשבוניות:  Check  :Yes/No שדות נוספים מסוג

מספר חשבון ספק , קליטה כחוייב, 8אסור סטטוס , מותר יותר ממוצר אחד, להעביר אחר מסירה לנהג, תנועות מלאי

  .ח"העברת תזרים להנה, ח"בהנה

  

  

  

  

  

   עדכון טבלת מרכזי הזמנות .4.1.4

  עדכון טבלת מרכזי הזמנות�  עדכון טבלת מרכזי הזמנות

  ...וכו, יחייבו אשראי או לא, האם ידפיסו חשבונית או תעודת דרך, טבלה זו מאפשרת לקבוע איך יתנהגו מרכזי ההזמנות

  ."ישירות"ללא התיעצות עם מרכז התמיכה של תוכנת , לא מומלץ לעדכן טבלה זו

  

  

   TBD עדכון טבלת סיבות ביטול הזמנה .4.1.5

   TBD עדכון טבלת סיבות חיוב .4.1.6

  TBD עדכון טבלת סוגי תלונות .4.1.7

  TBD עדכון טבלת יעדים לטיפול בתלונה .4.1.8

  TBD עדכון טבלת יעדים לחיוב .4.1.9

 

  הגדרת ועדכון טלפנים - עדכון טבלת טלפנים .4.1.10
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מוגדרים  במערכת באופן , הטלפנים החדשים, לליבאופן כ. בתחילת העבודה ומידיי פעם יש צורך להגדיר טלפנים חדשים

וכל זאת כדי , או לסנן לקוחות, כך שלא יוכלו להוציא מידע מתוך המערכת, זכויות הגישה שלהם מוגבלות ביותר. חלקי

  .למקסם את יעילות העבודה שלהם

הם נדרשים , מרקטינגורק בכניסה למסכי ההזמנות או הטל, ללא סיסמא –לכן הטלפנים נכנסים למערכת בשם טלפן 

  . ב את העמלות ושעות העבודה שלהםלחשוגם , לראות את ביצועהםכדי שאפשר יהיה  –להכניס את הקוד והסיסמא שלהם 

  

 עדכון טבלת טלפנים  �אחזקה כללית

  

  

  .שרות הוספת רשומות מהתפריט הראשייש לבחור באפ, לשם הוספת טלפנים

  :ולכל טלפן להגדיר

וכאן , לעיתים טלפן יוצא לחופשה –? פעילהאם הוא , סיסמא, קוד נומרי, שם טלפן, יסה למערכתקוד הכנ – קוד טלפן

 –רגיל :ושפת העבודה, שלו הנסיעותעלות , שלו לשעה השכר, שלו מההזמנות התגמול.  % נסמן באופן זמני שהוא לא פעיל

   .תרומותאו , אנגלית, נשאר ריק

  

, למחסניםהאם יש לו גישה , הוא יכול לתפקד מרכזי הזמנותבאילו : ל טלפןיש להגדיר גם הרשאות מתאימות עבור כ

   .הוא מוגדר משמרות טלמרקטינגובאילו 

   :גם האם נחסום לוו, חסימות נוספות חשוב להגדיר לו גם, כמו כן

  , Cntr+1 חסימת  –צפיה בהזמנות , רכש ומחסנים, טלמרקטינג, משלוח מייל ללקוח, קניינים

  .הרשאת אחראיוהאם ניתן לו , Cntr+F5מקש חם  - דפדןף בלקוחות , Cntr+F2מקש חם  – םחסימת מוצרי

  

  TBD טבלת כרטיסי אשראי .4.1.11

  TBD ח"כרטיסים בהנה.עדכון מס .4.1.12

  TBD טבלת נתוני תשלומים ושערי ריבית .4.1.13
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  TBD עדכון טבלת סוג שרות רשות הדואר .4.1.14

  TBD עדכון טבלת תעריפי רשות הדואר .4.1.15

  TBD הזמנותעדכון טבלת תעריפי מרכז  .4.1.16

  TBD עדכון טבלאות תרגום לאנגלית .4.1.17

 TBD עדכון פרמטרים כלליים .4.1.18

   TBD יצירת קטלוג .4.1.19

  

  

  

  

 "ישירות"דוחות בתוכנת  .5

  ות עיקרייםדוח .5.1

   

   )604דוח ( ח הזמנות מלא"דו .5.1.1

  הזמנות מלא - 604ח "דו � דוחות ושאילתות

  : זה לפי חתכים שונים כמפורט  ניתן להפיק דוח .דוח זה מאפשר הצגה מפורטת של נתוני ההזמנות במערכת

  

  : הזמנות מלאפרמטרים לדוח  .5.1.1.1

  ).ללא פירוט, סיכומי הזמנות בלבד(סיכומי , )אותיות קטנות(מלא , צר:  סוג הדוח

  ספקי מקור שרק לגביהם יופק הדוח' אפשרות לבחירת מס:  בחירת ספקי מקור

  .ח"לות אותם יכללו בדואפשרות לבחירת מוצרים שרק הזמנות הכול:  ח"בחירת מומרים לדו

  .כל ההזמנות, רק הזמנות שלא חויבו ,רק הזמנות שחויבו:  סטטוס חיוב הזמנות

  תחום תאריכי הזמנות

  .ניתן לקבוע רק כאשר טווח התאריכים הינו ליום אחד – טווח שעות

  טווח מספרי הזמנות

  טווח מקורות פרסום

  טווח סכומי הזמנות

  )ח של המוצריםתאריכי משלו( טווח תאריכי איסוף

  י טלפן מסויים"הזמנות שנתקבלו ע: קוד טלפן 

  

מעבר בין ההזמנות על גבי הצג ניתן לעשות באמצעות . להעבירו לקובץ או להדפיסו במדפסת, ניתן לצפות בדוח בצג

PageUp/Down .ח"תחתית הדו/החיצים נועדו להביא אותך לראש.  

  

  .לרוב תאריך זה יופיע כברירת מחדל ולא יהיה צורך לשנותו. 2999/1231/משמעו  - 99/1231/התאריך : לבשים 
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  חשבוניותדוח  .5.1.2

  חשבוניות ח"דו �חשבוניות 

. ומדפיס את כל החשבוניות או סוכם אותן, דוח זה נותן פירוט לספק ומרכזי הזמנות מסוימים על כל סוגי החשבוניות

  :נותן את הפירוט לפי ח"דוה

  , או מספרי חשבוניות/תאריכי ו .1

  ,או מספרי הזמנות/תאריכי ו .2

  חשבוניות בין סכומים מסוימים .3

  סוגי או כל כרטיסי האשראי  .4

  , נפתחת טבלה ובה יש להכניס את מרכזי המכירות המסויימים: עבור מרכזי הזמנות מסוימים או כולם .5

  , עבור טלפן מסוים או כולם .6

  .עבור לקוח מסוים או כולם .7

 :לשם בחירת המוצרים> Tab<יש להקיש  –ם לכל מוצר או סיכו, עבור מוצרים מסוימים או כולם .8

  .נקבל דוח נוסף עם סיכום מכירות המוצרים שבחרנו, במקרה כזה

  , חשבשבת-עבור העברה מסוימת שבוצעה ל .9

  

  . ישנה גם אפשרות לקבל אותו למאגר הזמני, יש אפשרות לקבל דוח מפורט או סיכומי

  . יש אפשרות לקבל אותו לאקסל

  .זיכוי קבלה –זק , זיכוי, קבלה, חשבונית, חק חשבונית קבלה: סוג חשבוניות

  .תחום הזמנות, תחום חשבוניות, תאריך חשבוניות: תחום לפי

  חשבוניות שבוטלו, חשבוניות מקור, העתקי חשבוניות:  סטטוס חשבוניות

  

  

   TBD דוח הזמנות לפי תאריכים .5.1.1

  TBD .בכל מצב במערכת, CTRL+8  -קשה על י ה"ע ח הזמנות לפי תאריכים"דוהפקת ניתן לקפוץ למסך 
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   )608דוח ( - מכירות למוצר ספקח "דו .5.1.2

  מכירות למוצר ספק - 608ח "דו � דוחות ושאילתות

  הצגת ריכוז מכירות לפי מוצריםזה מאפשר דוח  .1

מן יש לס –אך ניתן לבקש פירוט הזמנות לכל מוצר , ברירת המחדל בדוח הינה הצגת שורת מכירות אחת לכל מוצר .2

  "כולל פרטי הזמנות"
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 חשבוניות/ חיובים/ בדיקת הזמנות -דוח הזמנות חשודות  .5.1.3

  חשבוניות/ חיובים/ בדיקת הזמנות� דוחות בקרה � דוחות ושאילתות

סכומי המוצרים : למשל. מספר דבריםהדוח בודק . שיש צורך לבדוק אותן, זה נותן מידע על הזמנות חשודות במערכת דוח

  .ומתריע על טעויות או חוסר דיוק, חיוביםמול סכום ה – מול סכום החשבונית –זמנה מול סכום הה-

  !מונע טעויות של טלפניםהדבר 

  : פרמטרים לדוח הזמנות חשודות .5.1.3.1

  .הוא ברירת המחדל 100ספק . עבור איזה ספק נבקש את הדוח: קוד ספק

  :מקוד עד קוד הזמנה

  החק חשבונית קבלה או קבל: סוג חשבוניות בדוח

  :כולל הזמנות מוקפאות

  :גם הזמנות עם חשבונית זיכוי

  

  א"דוחות שב .5.2

  א"חיובים בשב דוח .5.2.1

  דוחות � א"שב

תאריכי חיוב או , הזמנות: לפי מספר קריטריונים, והתנועותאת כל סוגי העסקאות , זה מפרט לספק ומסוף מסוים ח"דו

או  בל את התנועות שקיבלנו רק מקובץ שידור מסויםואפשר גם לק. יש אפשרות לקבל דוח מפורט או סיכומי .סכומי חיוב

  .לתוך קובץ אקסל –העברה מסוימת 

  : א"חיובים בשבמסך כניסה לדוח  .5.2.1.1
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   :א"חיובים בשבפרמטרים לדוח  .5.2.1.2

  .הוא ברירת המחדל 100ספק . עבור איזה ספק נבקש את הדוח: קוד ספק

  .הוא אפשריכל אחד מהמסופים . נבקש את הדוח מסוףעבור איזה : מסוף שבא

  .אם מבקשים להוציא דוח רק לקובץ שידור מסוים: קובץ שידור

  .מתמסוי העברהאם מבקשים להוציא דוח רק ל: מספר העברה

  בור חתך הזמנות מסויםעבמידה ונרצה לקבל דוח רק : עד הזמנה.. מהזמנה

החל מניסיון החיוב הראשון , מיםבמידה ונרצה לקבל דוח רק עבור חתך תאריכים מסוי: תאריך חיובעד .. תאריך חיובמ

  .תאריך ההתחלתי של הדוחמהבמערכת 

  .מסוים סכומיםבמידה ונרצה לקבל דוח רק עבור חתך : סכום חיובעד .. מסכום חיוב

  .או רק סיכום של כולם, ה במערכתהזמנכל שורה ל פירוט שלשכולל אם מבקשים להוציא דוח : ?דוח סיכומי בלבד

עסקאות , עסקאות תשלומים, תאו עבור עסקאות רגילו, עבור כל סוגי העסקאות, את הדוח אפשר לקבל: סוגי עסקאות

  .ישראכרט קרדיט עסקאות קרדיט או עבור

  .זיכויים+  חיובים: כל סוגי התנועות או עבור, זיכויים בלבד, עבור חיובים בלבד, אפשר לקבל את הדוח: סוגי תנועות

  .קובץ אקסל ךיכום לתונותן את הס: כפתור – סיכומי לפי קובץ

  

  : דוגמא לדוח מפורט - א"חיובים בשבדוח  .5.2.1.3

  

  

  

  א להזמנות"תנועות שבדוח  .5.2.1

  .Asciiאפשר לקבל המידע לקובץ  לפי מספר קריטריונים, א"שב תנועותההזמנות מול את כל , זה מפרט לספק מסוים ח"דו

   ,םתאריכיו הזמנותתחום מספרי  .1

   .מרכזי הזמנות מסוימים .2

   ,חויבו או לא חויבו, כולם: חיובי הזמנות ססטאטולפי  .3

  .ח גם הזמנות שבוטלו"או להכניס לדו , תקין או לא תקין, כולם: א"חיובי שב סלפי סטאטו .4

  . ולבחור ספקים מתוך טבלה> Tab<ואז להקיש  –לבחור ספקים יש אפשרות  .5

  .ולבחור אותם מתוך טבלה> Tab<ואז להקיש  –יש אפשרות לבחור מקורות פרסום  .6

 

  :דוגמא לפלט הדוח
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  א"שבהשוואת חשבוניות לחיובי דוח  .5.2.2

  דוחות � א"שב

ומדפיס את כל , ל כל סוגי החשבוניות מול חיובים או זיכויים בשבאע מיםמסוי רכזי הזמנותלספק ומדוח זה מבצע בדיקה 

, או מספרי הזמנות, יותמספרי חשבונאו /תאריכי ו פילנותן את הפירוט  ח"דוה. א"הפעולות שלא בוצעו מולן פעולות שב

   .ישנה גם אפשרות לקבל אותו לקובץ אקסל, יש אפשרות לקבל דוח מפורט או סיכומי .או כל כרטיסי האשראיסוגי ולפי 

  

  

  

  : א"בשב השוואת חשבוניות לחיוביפרמטרים לדוח  .5.2.2.1

  

  .זיכוי קבלה –זק , זיכוי, קבלה, חשבונית, חק חשבונית קבלה :סוג חשבוניות

  .תחום הזמנות, תחום חשבוניות, תאריך חשבוניות :תחום לפי

  חשבוניות שבוטלו, חשבוניות מקור, העתקי חשבוניות : סטטוס חשבוניות

  .לאיזה ספק המידע מבוקש : לספק

  .או כולם –לאיזה מרכז הזמנות  : למרכז

  : מתאריך עד תאריך חשבונית

  : ממספר עד מספר חשבונית

  : מהזמנה עד הזמנה
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  .או כולם, אחד הסוגים : מסוג לכרטיסי אשראי

  או סיכומי : דוח מפורט

  .הדוח יופק לתוך אקסל :דוח אקסל
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  במערכתות הזמנטיפול ב .6

  הזמנהב צפייה .6.1

   ".1"ובו זמנית על הספרה  "”Ctrlר ההזמנה על ידי הקשה על  ותיאכניסה למסך 

  .CTRL+1)בהמשך (

המעבר (במידה והזמנה חיצונית למערכת  -מקורי מספר הזמנה , פנימי מספר הזמנה , ניתן לאתר הזמנה על פי שם הלקוח

"בין שדות אלו על ידי   ("Tab ,מספר תעודת דרך או קוד לקוח, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות של הלקוח 

   .)המעבר לשדות אלו על ידי העכבר(

טלפון  מספר לפילקוח גם אפשרות לאתר  נתנות -דבל קליק/ F5לקוח  פתיחת חלון על ידי כאשר עומדים על השדה קוד 

  ).עוד על מסך זה יוסבר בהמשך(

  

  .פרטי ההזמנה מסךלכניסה ל  ”פרטים"על הכפתור י  /לאחר איתור ההזמנה הרצויה הקש

  .מופיעים כפתורים המאפשרים צפייה בפרטים נוספים הקשורים להזמנה הזמנהבחלקו התחתון של מסך פרטי ה

  

  השדות במסך ההזמנה .6.1.1

הלן פירוט של הכפתורים והשדות הנוספים ל, אחד מהכפתורים במסך מאפשר צפיה בפרטים נוספים של ההזמנה כל

  :י לחיצה עליהם"שנפתחים ע

 והזנת פניות לקוחות עדכניות, ריותוצפייה בפניות היסט, )טיפולים( כניסה למסך שירות הלקוחות להזמנה זו:  טיפולים

  .)הלקוחות למסך זה במסכי שירות פירוטראה (

  ).במידה וקיימת(צפייה בהערה להזמנה :  הערה

   .במידה וקיימת, פרטי כתובת מקבל ההזמנה: הלקוח  צפייה בכתובת חלופית של:  חלופית
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מחיר ', מחיר יח, כמות, שם, תצוגה של רשימת המוצרים המוזמנים הכוללת את קוד הפריט -פרוט המוצרים  : מוצרים

  .טלפן והזמנת מקור,תאריך איסוף הפריט ,לקוחכמות שסופקה ל, כולל

  :ממסך זה ניתן להיכנס למסכי משנה ולצפות ב. כניסה למסך המאפשר הצגת פרטים נוספים להזמנה :פרטים

  .קשורים לאישור זהה םפרטיהא וכל "נפתח מסך של תנועות שידור לשב: אישורי כרטיסי אשראי

  .הקשורות להזמנה מסך הכולל בתוכו פירוט של ההמחאות: המחאות

  .עם פירוט הזמן ושם המשתמש כל הפעולות שביצעו המשתמשים שקשורות להזמנה: )לוג(  - ארועים יומן

  .פעולות שיבוץ ההובלות או הפגישות שקשורות להזמנה: לוג שיבוצים  

 .ניתן גם להפיק תדפיס פרטי ההזמנה ממסך זה: הפקת תדפיס

SMS הודעות שליחת : הזמנהSMS ללקוח,    

  .ופירוט המוצרים הקשוריםההזמנה  ביטולהנתונים של -באם ההזמנה בוטלה: נתוני ביטול

  .צפיה בפרטי כרטיס הלקוח הקשור להזמנה : כרטיס לקוח

  .ים שנשלחו ללקוח-SMS-פירוט ה: SMSרשימת 

  .רשימת כל הקבצים הקשורים להזמנה: קבצים להזמנה

  .כל הפגישות הקשורות להזמנה :פגישות

  .כל נתוני השאלונים הקשורים להזמנה: ניםשאלו

  .להדפיס העתק חשבונית מחלון זהם לצפות בחשבונית וניתן ג. פירוט חשבוניות החיוב והזיכוי בהזמנה:  חשבוניות

   .פרוט תנועות תזרים המזומנים להזמנה:  תזרים

  .להזמנהזיכוי כרטיסי אשראי / חיוב פרוט תנועות :  א"שבתנועות 

  .פרוט תעודות הדרך להזמנה:  תעודות דרך

  בתעודההצגת המוצרים שנשלחו  -פריטיםכפתור  

  .מאפשר התחברות לאתר האינטרנט של רשות הדואר וצפייה בפרטי המשלוח -פרטי משלוחכפתור 
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  .ובסטטוס המסירה של התעודות, ניתן לצפות גם בקישור תעודות המשלוח לנהגים. פרוט תעודות המשלוח להזמנה: ש"תמ

 .פרוט תנועות המלאי הקשורות להזמנה: אימל

  .כניסה למסך עדכון נתוני הזמנה המפורט בסעיף הבא :הזמנה עדכון

  

  

  :עדכון פרטי הזמנה  .6.2

  

המאפשר עדכון רוב ייפתח מסך נוסף  בלחיצה על הכפתור. עדכון פרטי הזמנה רק לבעלי הרשאה מתאימהמסך הכניסה ל

בתחתית עמוד פרטי " מוצריםעדכון "זמנה יתבצע באמצעות הקשה על כפתור עדכון המוצרים לאותה ה . פרטי ההזמנה

   .ההזמנה

  :מגבלות בעדכון הזמנה  .6.2.1

  

במידה  .כעיקרון ניתן לעדכן את כל פרטי ההזמנה כל עוד ההזמנה לא חויבה ולא הופקו לה חשבוניות או תעודות משלוח

זאת מאחר וחייבת , עדכן פריטים ונתוני תשלום בהזמנהיתן ללא נ, תעודות משלוח/ או שהופקו חשבוניות , וההזמנה חויבה

  .ניתן לעדכן הזמנה שחויבה בהרשאה מיוחדת .להיות התאמה בין המוצרים בהזמנה לבין החשבונית
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  עדכון פרטי מוצרים בהזמנה/ הוספה של מוצרים או מתנות להזמנה  .6.2.2

  

בחלק התחתון ן מתוארים פרטי ההזמנה לפני השינוי ובחלק העליו, יפתח מסך המחולק לשנייםבכניסה לעדכון מוצרים 

כמו . לצורך בחירת המוצרים מקטלוג המוצרים 5Fניתן יהיה להוסיף מוצר על ידי הקשת קוד הפריט או על ידי הקשה על 

  .ולבטל מוצר קיים, ניתן לעדכן נתוני מוצרים קיימים כן

  .רת מוצר חדשה עבור המוצר החדש במקומויש לבטלו וליצר שו, במידה ומעוניינים בשינוי מוצר קיים

  .בכדי לאשר את הפעולה "בצע"יש ללחוץ על כפתור , לאחר הקלדת המוצר או בחירתו מתוך רשימה

  

  .העדכונים שהוזנו לא עודכנו בהזמנהכדי ש "בצע"על   ללחוץחובה ) בשונה מרוב מסכי המערכת(במסך זה 

  .מנה וכל שאר הפרטים נכוניםבדקי שוב אם העדכון אכן מופיע בהז/כעת בדוק

  

  הסרה של מוצר כלשהו מההזמנה  .6.2.3

  

י על ידי החצים למעלה או /בחר -חזור על הפעולות כמו בהוספת מוצר אך במקום להקליד את שם המוצר הרצוי להוספה

  .כדי לאשר את פעולת המחיקה " בצע"כדי למחוק את שורת המוצר הקש על   3Fי על /למטה את המוצר הרצוי והקש

  

  כ ההזמנה"עדכון סה .6.2.4

  

כ עלות הפריטים "ייתכן וסה .ושל דמי המשלוח מתבצע חישוב חוזר של ערך המוצרים בהזמנה נתוני המוצריםבזמן עדכון 

יש לעדכן את סכום ". סך כל התשלומים אינו תואם את סכום ההזמנה"במצב כזה תופיע התראה ו, בהזמנה ישתנה

או , )כ באשראי"בדרך כלל יש לעדכן את הערך בשדה סה(י התשלום בהזמנה ולאמצעבהתאם למוצרים התשלום בהזמנה 

  .עדכון המוצרים ךלחליפין לחזור ולעדכן את מחירי המוצרים במס

  

  : הזמנההפשרת / הקפאת כפתור  .6.2.5

  

  . לחיצה על כפתור זה מאפשרת הקפאת ההזמנה

  .'הפקת חשבוניות ומסמכי משלוח וכו, יובאך במצב זה לא יתבצעו בה פעולות כגון ח, הזמנה מוקפאת אינה מתבטלת

או צורך בבירור מול , למשל עקב חוסר במוצרים(ניתן להשתמש בהקפאת הזמנה על מנת לעצור את הטיפול בהזמנה 

  ).הלקוח

  .לחיצה על כפתור זה כאשר ההזמנה כבר מוקפאת מחזירה את ההזמנה לסטטוס רגיל

  

  :  הלקוחות רישום למועדון .6.2.6

ומחשבת מחדש את ערך המוצרים ) מוגדר במערכתבמידה ו(זה מבצעת רישום הלקוח למועדון הלקוחות לחיצה על כפתור 

  .לחיצה נוספת תבצע את הפעולה ההפוכה .חבר מועדון) להנחות(בהזמנה בהתאם למחירי 
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  ביטול הזמנה במערכת .6.3

  

וכן כדי שלא , ל אוטומטי בהזמנות אלוכדי למנוע המשך טיו, כעיקרון נדרש ביטול הזמנות שלא הושלמו או בוצעו במערכת

  .תופענה בדוחות המערכת כהזמנות לא מטופלות

  .רצוי מאוד לא להשאיר הזמנות כאלו במצב פעיל

  

  .את ההזמנה במסך עדכון הזמנה" להקפיא"וניתן , אין צורך לבטלה, במידה ומדובר בעצירה זמנית של ההזמנה

  

  : ביטול ההזמנה יכול להתבצע בשתי רמות 

  

 .ותופק חשבונית זיכוי מלא, במידה והלקוח חוייב יזוכה במלוא הסכום. ההזמנה תבוטל לגמרי :ביטול הזמנה מלא 

לא כל החיובים בהזמנה , חלק מהמוצרים נשארים אצל הלקוח. ההזמנה אינה מבוטלת לגמרי :ביטול הזמנה חלקי 

  .על חלק מהסכום הלקוח יזוכה בחלק מהסכום ששילם ותופק חשבונית זיכוי, מבוטלים

  

  

  : ביטול הזמנה מלא  .6.4

  

הפקת חשבונית זיכוי במידת , א במידה וההזמנה חוייבה"ביצוע זיכוי בשב, תוכנית זו מאפשרת ביטול מלא של ההזמנה

  .ואפשרות להחזרת המוצרים בהזמנה למלאי במידה ויצאו. הצורך

  

 :תחשבוניו :כניסה לתפריט

 פקת חשבונית זיכויהזמנה מלא והביטול :  לתוכנית  ומשם

 . יופיעו פרטי ההזמנה. <TAB>לחיצה על , הכנסת מספר ההזמנה למקום המתאים בקוד ההזמנה

 .שדה זה הינו שדה אינפורמטיבי בלבד. ולבחור את סיבת הביטול, ולהקליק שם סיבת הביטול: יש להגיע לשדה

סימן שההזמנה לא חויבה . לאופיע שם אם מ. א"מלמד אותנו האם ההזמנה חוייבה בשב" הההזמנה חויב: "השדה

  .א"בשב

 "כן"י סימון "ע, במקרה כזה ניתן לזכות את ההזמנה תוך כדי תהליך הביטול. סימן שההזמנה חויבה, כןבמידה ומופיע 

 ".א"לזכות בשב"בשדה 

נה פעולה בלתי שהי, זהו אישור סופי של פעולת הביטול – "כן"ולסמן   "לבטל את ההזמנה:  "לבסוף חובה לבחור בשדה

  .הפיכה

  

המוצרים , )במידה והייתה חשבונית חיוב(תופק חשבונית זיכוי , ההזמנה תבוטל. יחל תהליך הביטול,  לאחר אישור הביטול

  .ותתבצע החזרת מוצרים למלאי במידה ונתבקש, א במידה והתבקש"יתבצע זיכוי בשב, בהזמנה יבוטלו

  

  

  הפקת חשבונית זיכוי –ביטול הזמנה חלקי  .6.5
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התוכנית מפיקה חשבונית זיכוי ומאפשרת ביצוע זיכוי . בתוכנית זו נשתמש כאשר הלקוח מבטל חלק מן המוצרים בהזמנה

  .א במידה וההזמנה חוייבה"בשב

  

  :תחשבוניו :כניסה לתפריט

 הפקת חשבונית זיכוי -חלקי ביטול :  לתוכנית  ומשם

  .יהחשבונית ממנה תופק חשבונית הזיכו' יש להזין את מס

ניתן לזכות את ההזמנה תוך כדי , כןבמידה ומופיע . א"מלמד אותנו האם ההזמנה חוייבה בשב" הההזמנה חויב: "השדה

  ".א"לזכות בשב"בשדה  "כן"י סימון "ע, הפקת חשבונית הזיכוי 

" לא"עדיף להשאירו כ. קובע האם חשבונית הזיכוי תודפס בכל מקרה ביציאה מהמסך"  הדפסה אוטומטית"השדה 

  . ולהדפיס את החשבונית בהמשך

  .יש לזכור שחשבונית שהודפסה לא ניתן לשנות

  

  . מסף פרטי חשבונית הזיכוי: מביאה אותנו למסך הבא " בצע"לחיצה על 

מטרתנו היא להשאיר במסך רק את המוצרים שעליהם מתבצע . במסך זה יופיעו כל המוצרים שהיו בחשבונית המקורית

  .ונותיר רק את השורות עליהם יש לבצע זיכוי, שורות של המורים שנשארים בהזמנהולכן נמחק את ה, זיכוי

  :דגשים ' מס

יש להשאיר את שורת המוצר ולכתוב בשדה הכמות את הכמות , במידה ומתבצע זיכוי לגבי חלק מהכמות למוצר מסויים

  היורדת מההזמנה

, ט בשורת חשבונית הזיכוי את התאור"ן לשנות את המקנית, ללא החזרת מוצרים, במידה ויש לבצע זיכוי כללי להזמנה

 .ואת הסכום

  

  .התשלומים' אופן ביצוע הזיכוי ומס, ביציאה משורות החשבונית ניתן לעדכן את סכום הזיכוי באשראי

  .א במידה והתבקש"ותבצע את הזיכוי בשב, תדפיס את חשבונית הזיכוי" הדפס"לחיצה על כפתור 

  

  ה גמישקליטת קובץ הזמנות במבנ .6.6

  

התוכנית מעדכנת את , שמרכז את ההזמנות, CSV –תוכנית זו מאפשרת  קליטה מלאה של הזמנות דרך קובץ אקסל 

אם מספר השדות , ויש לנקות שדות לא רלוונטים. שדות 50התוכנית יודעת לקלוט לכל הזמנה עד , ההזמנות במערכת

  .בקובץ עובר את החמישים

  .בלבד לכל הזמנה ניתן לקלוט מוצר אחד

במידה וניקלטו נתונים . וביצוע בדיקה לפני קליטה אמיתית של הקובץ, יש להקפיד על קבלת נתונים מתאימים לכל שדה

  .ויש צורך לפנות מיידית למרכז התמיכה של התוכנה, אין אפשרות לתיקון קל, זיבליים

 וואלהם התוכנה מקבלת הזמנות מאתר למשל א. ישנה אפשרות לקליטת הזמנות שמגיעים ממספר מוקדים בתבניות שונות

,   וואלהיש אפשרות ליצור תבנית אחרת עבור . ששולח טופס בפורמט אחר גרופוןומאתר , ששולח טופס בפורמט מסויים 

  .כך שלא נצטרך להגדירן כל פעם מחדש, לשמור את התבניות. גרופוןואחרת עבור 

  

  אופן העבודה .6.6.1

  ...ראה בהמשך, באם זו פעם ראשונה ניצור תבנית חדשה, הקליטה תבנית  סוגיש לבחור תחילה את 

  .או לפי ספק, לפי האתר. יש לבחור את מרכז ההזמנות שמימנו מגיעות ההזמנות

  .יש להכניס את שם הקובץ שנרצה לקלוט ולבחור אותו
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  ...וכו, רווח, TAB, שיכול להיות פסיק, CSV-חשוב להקליד גם את סוג המפריד של שדה ה

מופיע לכל שדה כזה נכניס את העמודה שבה . ואז ניכנס למסך שבו מפורטים השדות השונים בהזמנה. בצעור נבחר בכפת

אם השם , A – נרשום תחת השדה המתאים, בעמודה הראשונה למשל אם שם המשפחה מופיע, השדה בקובץ האקסל

  ...וכו, B: השניההפרטי מופיע בעמודה 

באם לא . כתיבת ערכים לתבנית –נבחר ב , ם ראשונה שאנו קולטים מהמקור הזהאם זו פע, לאחר שמילאנו את כל השדות

  .שילוב לקובץ הזמנות: נבחר ב, ווידאנו את נכונותן, ורק לאחר שעברנו על ההזמנות. קליטת קובץ -אז נבחר ב

רה כזה נבחר במק. לא נצטרך להקיש את כל השדות מחדש, כמובן שאם כבר יצרנו בעבר תבנית למקור הזמנות מסויים

  .וכל השדות יתעדכנו אוטומטית, נבחר את שם התבנית – קריאת ערכים מתבניתבכפתור 

  

  

  :ץהצגת קוביופיע לפנינו מסך , לאחר קליטת הקובץ

  

  הצגת קובץמסך  .6.6.2

 וליד כל שדה כזה, יסומנו בצבע כתום םהבעייתייכל השדות , מצד ימין תופיע טבלה עם כל שדות ההזמנות שבדרך להיקלט

בכל , ליד כל הזמנה כתומה שנרצה לקלוט למערכת Vיש לסמן ... האם לקלוט את ההזמנה הזו או לא: תופיע תיבת בחירה

  .זאת

שפגעו בקליטה  םהבעייתייכאן ניתן לראות מהם השדות . שנקלטומצד שמאל תופיע הרשומה של ההזמנה עם כל הפרטים 

  .החלקה
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  .קליטת ההזמנות במערכת .6.6.3

שילוב לקובץ : היגיע הזמן לשלב את ההזמנות במערכת ואז נבחר ב. םכל ההזמנות והשדות הבעייתיילאחר שעברנו על 

  .הזמנות

יש  –ושם יצויינו כל ההזמנות שניקלטו " פירוט הזמנות שניקלטו ממרכז הזמנות חיצוני"שבו יצוין  , יפתח דף הדפסה

  .אפשרות להדפיס את הדף

יש להפעיל תוכנית לקליטת כל הלקוחות , ואם יש צורך. ללא יצירת כרטיס לקוח ייקלטושההזמנות , חשוב מאוד לשים לב

  .החדשים

  

  

   :יצירת תבנית – קליטה ראשונה .6.6.4

  , בפעם הראשונה שניקלוט הזמנות מתוך קובץ בפורמט מסויים, יש אפשרות ליצור תבנית

  .בנית והמקור שלהניצור בחלון החדש שורה חדשה עם שם הת. "תבנית הקליטה"קליק כפול על השדה 

נכניס את כל השדות של מיספרי העמודות של קובץ , וניכנס למסך הקליטה של השדות, לאחר שנכניס את שם הקובץ

  ".קליטת ערכים לתבנית" רק אז נבחר את הכפתור שנמצא בתחתית המסך . ההזמנות

  .וכל השדות שקלטנו ישמרו בתבנית ספציפית
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  מודול שרות הלקוחות .7

  

  "שרות לקוחות"יות הרלוונטיות לנושא שרות הלקוחות נקראות מתפריט רוב התוכנ

  

  :לקוח  טיפולפתיחת  .7.1

  .להזמנה טיפולכדי לפתוח " טיפולים"על כפתור " ”Enterי /ממסך עדכון פרטי הזמנה הקש

  :ייפתח החלון הבא" טיפולים"על כפתור " ”Enterלאחר שהקשת 

  

  .הגורם אשר אחראי לטיפול בתלונה והערת ביצוע -יעד לטיפול ו ,)ייגזר ממנה אשר דרך הטיפול( טיפוליש להזין את סוג ה

ובהמשך ניתן יהיה להפיק דוחות בקרה ומעקב בהתאם ליעד , יעד הטיפול הינו הגורם המטפל התלונות מסוג זה בחברה

  .הטיפול

לפתיחת חלון " 5F"י על /הקש, "יםפריט"י על כפתור /לחץ . אליהם מיוחסת התלונה  מוצריםיש להזין גם את ה, אם נדרש

  ".”Enterהאפשרויות ובחר את המוצרים  הרצויים על ידי הקשת 

את יעד החיוב " ”Enterי על ידי הקשת /ובחר, לפתיחת חלון האפשרויות F”5"הקש " יעד חיוב" ונדרש ניתן להזין במידה ו

  .המבוקש

  

  :דוגמא

שמוכיח שהמשלוח נשלח , רך מופיע בהזמנה ביחד עם תאריך האיסוףומספר תעודת הד" אבדן מוצר: "הוא טיפולאם סוג ה

  ".רשות הדואר"יעד החיוב יהיה   -ימים 10לפני 

  "  אבדן מוצר:  "סיבת החיוב תהיה

  דמי המשלוח  + מחיר המוצר   :סכום לחיוב יהיה

   אחראי המשלוחים בחברה  :יעד טפול יהיה

  עדיין לא הגיע ללקוח - 12345678ימים בתעודת דרך מספר  10לפני  אבקשכם לבדוק מדוע מוצר שנשלח: הערת ביצוע

  

  . עד שתתקבל תשובה מרשות הדואר) על מסך אדוםוצג בצבע י" (פתוח" טיפולמסוג זו ישאר כ טיפול

  : לקוח  טיפולעדכון טיפול ב

  ".טיפולים" לכפתור לאחר קבלת התשובה יש להיכנס חזרה לאותה הזמנה 
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  .פרטי הטיפול העדכנייםיש לעדכן את 

  "טיפולים"י כניסה לכפתור "ניתן לעדכן את שלבי הטיפול במסך התחתון ע

  ).סגוליהפוך לצבע  טיפולצבע ה( "סגירה"על ידי  הכפתור  טיפול הלקוחניתן לסגור את , עם סיום הטיפול

  : בזמן סגירה הטיפול ניתן לבחור בשתי אפשרויות 

  ללא פעולות נוספות סגירת הטיפול" : טופלה"כפתור 

  .מאפשר גישה ישירה למסך ביטול הזמנה וביצוע זיכוי הלקוח" : ביטול/זיכוי"כפתור 

  מאפשר הדפסת הטיפול: כפתור הדפסה 

תכונה . מכל ההזמנות שלו, מאפשר לראות ממסך זה את כל הטיפולים ללקוח: טיפולים להזמנה / כפתור טיפולים ללקוח 

  .מתזמנה מסויללא קשר לה, גם לראות טיפולים אשר נפתחו ישירות ללקוח זו נוספה לאחרונה ומאפשרת

  

  

  טיפול מרוכז בתלונות .7.2

  

  . כניסה למסך טיפול בתלונות או לחליפין , ) 004דוח ( ח תלונות"ניתן לבצע טיפול מרוכז בתלונות באמצעות הפקת דו

  .בחתך יעדי הטפול להפיק דוח של כל התלונות הפתוחות מומלץ 

  

  :"תלונותטיפול ב " בתוכניתיש לבחור " שירות לקוחות"ט מתפרי

  .מתייחסים לזמן פתיחת התלונה -תאריך ושעה

 .הגורם המטפל בתלונה -יעד לטיפול

 .המשתמש שפתח את התלונה -פותח התלונה

 .אם לא נבחר סוג יופיעו כולם, ניתן לבחור תלונה מסוג מסוים -סוג תלונה

  .ת הכוללות טקסט או חלק מטקסט על פי הנרשם בשדה זהניתן לחפש תלונו -טקסט בתלונה
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ניתן לצפות ולטפל בתלונה על ידי לחיצה על .מתקבלת רשימה של תלונות על פי הערכים שהוגדרו קודם: טיפול בתלונות

  .כמתואר בסעיף הקודם -אופן הטיפול . "טיפול בתלונה"כפתור 

  מאפשר צפיה במוצרים לטיפול זה: כפתור מוצרים 

  מאפשר כניסה להזמנה ספציפית זו: פתור פרטי הזמנה כ

  .פעולה זו אפשרית רק בהרשאות מנהל. מאפשר סגירה מרוכזת של קבוצת הטיפולים שנבחרה: כפתור סגירה מרוכזת 

  

  

  

  ת דרךותעוד  .8

מעט ל, של המוצרים בדואר או בדואר שליחים או בחברות שליחיםהינה כינוי כלל לכל מסמכי המשלוח תעודת דרך 

  .תעודות משלוח

  

  : סוגי תעודות דרך  .8.1

  

  : הדואר שליחים של תעודת דרך של  .8.1.1

. תעודה מהווה מסמך משלוח רשמי של רשות הדואר. משלוח פריטים תוך שימוש בשרותי דואר שליחים של הדואר

  .י רשות הדואר"ממוספר בספרור הניתן ע

בחלקו השני של הטופס תודפס החשבונית . עודת הדרךכולל ברקוד עם מספר ת, המערכת מדפיסה טופס רשמי של הדואר

  .ללקוח

  

  .משלוח והחזרה של פריט מהלקוח –ותעודת דרך כפולה ) משלוח בלבד(תעודת דרך רגילה : שני סוגים יש 

  

  : תעודת דרך פנימית  .8.1.2

  .המערכת מפיקה מדבקות עם פרטי הלקוחות, אסמכתא למשלוח פריטים בדואר רגיל

  

  : תעודת דרך חבילות   .8.1.3

כולל , המערכת מדפיסה טופס רשמי של הדואר זה גם במקרה. משלוח פריטים תוך שימוש בשרותי דואר חבילות של הדואר

  .הטופס תודפס החשבונית ללקוח בחלקו השני של. ברקוד עם מספר תעודת הדרך

  

  :   דואר רשוםתעודת דרך  .8.1.4

כולל , המערכת מדפיסה טופס רשמי של הדואר זה הגם במקר. של הדואר רשוםמשלוח פריטים תוך שימוש בשרותי דואר 

  .בחלקו השני של הטופס תודפס החשבונית ללקוח. ברקוד עם מספר תעודת הדרך

  

  :   צרורתעודת דרך  .8.1.5

כולל , המערכת מדפיסה טופס רשמי של הדואר זה במקרהגם . של הדואר רגילמשלוח פריטים תוך שימוש בשרותי דואר 

  .תודפס החשבונית ללקוח בחלקו השני של הטופס. ךברקוד עם מספר תעודת הדר
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  : תעודת דרך שליחים חיצוני  .8.1.6

  משמשת להפקת תעודות דרך עבור חברות שליחים נוספות

 

  : פורמט הדפסת תעודת דרך  .8.1.7

  .בהתאם לבקשות הדואר, הדפסה לתעודות דרך של רשות הדוארפורמטי ' המערכת מאפשרת מס

  

ללא הפקת (ניתן גם להפיק תעודות דרך בלבד . חשבונית בו זמנית על דף אחדתעודת הדרך והבדרך כלל מודפסות 

  .בפורמט זה) חשבונית

  

  הפקת תעודות דרך .8.2

  

  :יפתח החלון הבא .הפקת תעודות דרך/ י תעודות דרך /מהתפריט הראשי בחר

  

  

  .קוד ספקבי /בחרו, הרצוי ךבסוג תעודת הדרראשית יש לבחור 

) לבחירת מרכז ההזמנות רצוי 5Fניתן לפתוח חלון אפשרויות על ידי (. הרצוי ההזמנות מרכז,  ספקי המקורי את /בחר

  .ומקורות פרסום

  .נדרש, ותהזמנתחום מספרי הגדר 

 .קביעת מספר תעודת דרך רצוי בהדפסת מדבקות :מספר תעודת דרך נוכחית

 .בדרך כלל יופקו תעודות רק להזמנות שחויבו : ?רק הזמנות שחויבו
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 .שנבחרו מוצרים מסוימים בין השאר הזמנות שמכילותניתן להפיק תעודות דרך רק ל : צריםבחירת מו

 .רק הזמנות שמכילות רק את המוצרים שנבחרו:  ?מוצרים אלו בלבד

כך לדוגמה מוצר יקר מוגדר למשלוח . לכל מוצר מוגדר אופן המשלוח העדיף עבורו:  בלי להתחשב באופן משלוח המוצר

 .אחר ובאופן משלוח זה יש ביטוח גבוה על המוצריםבדואר שליחים מ

דואר , תעודות משלוח: ניתן להגדירו במערכת אך כברירת המחדל הדרוג הינו . קיים דרוג היררכי של אופני המשלוח

  .תעודות פנימיות, צרור, חבילות  דואר , דואר רשום, שליחים

ובמידה וקיים מוצר עם דרוג , המוגדר למוצרים בהזמנה נבדק סוג התעודה בהתאם לאופן המשלוח, בזמן הפקת התעודות

  .תעודה זה לא תופק תעודת דרך להזמנה משלוח גבוה מדי לסוג

 "בלי להתחשב באופן משלוח המוצר"ניתן לעקוף התניה זו על ידי סימון 

 .תחום סכומי ההזמנות: הזמנות מסכום עד סכום

 .או את ערך המוצרים בלבד, ת דמי המשלוח בהזמנההאם תחום הסכומים כולל א:  סכום כולל דמי משלוח

למשל  –בחלק מאופני המשלוח יש מגבלת משקל מקסימלי . תחום משקלי המוצרים בהזמנות:  ות ממשקל עד משקלהזמנ

 .ג בדואר חבילות"ק 20עד , ג במשלוח בצרור"ק 2עד 

 .ילה הכוללהזנת משקל האריזה על מנת שניתן יהיה לחשב את משקל החב:  משקל האריזה

 .האם תופק חשבונית עם התעודה:  ?הפקת חשבונית

 .סוג החשבונית שתופק עם התעודות:  סוג חשבונית

 חסרמסומנים כמוצר לא תופקנה תעודות להזמנות כאשר אחד או יותר ממוצריהן  :רק הזמנות שכל מוצריהן במלאי

 .בטבלת המוצרים במלאי

תת המנוי מתייחס לאיזורים גיאוגרפיים . ר שליחים של הדואר או לדואר חבילותניתן להגדיר תת מנוי לדוא :סוג תת מנוי

 .בארץ ומשפיע על הפקת התעודות בהתאם לאיזור

ניתן למנוע הפקת תעודות . ישנם ישובים בהם דואר שליחים אינו מבצע מסירה לבית הלקוח:  גם שאין דואר שליחים

 . נטי רק לדואר שליחיםרלוו. שליחים לאיזורים אלו באמצעות פרמטר זה

המערכת לא מאפשרת הפקה של יותר , על מנת למנוע טעויות ומשלוחים כפולים, במצב רגיל:  תעודת דרך נוספת להזמנה

במקרה כזה יפתח מסך בו יש להגדיר אילו . עם זאת לעיתים נדרשת הפקת תעודה נוספת. מתעודת דרך אחת להזמנה

 .מוצרים יכללו בתעודה זו

 .י השליח"המאפשרת החזרת מוצר מהלקוח ע רגילה או כפולה( שליחים  סוג תעודות דרך :להכפו/רגילה

ניתן להדפיס לאחר מכן תוך כדי שימוש . ניתן להפיק את תעודות הדרך ללא הדפסה מיידית:  האם להדפיס את התעודות

 "הדפסה חוזרת של תעודות דרך"בתוכנית 

עם " רק בסטטוס מקור"חשבונית בתעודה נוספת בבחירת ברירת המחדל בדרך כלל תימנע הדפסת :  הדפסת חשבונית

 [.או לא להדפיס בכלל, זאת ניתו לבקש להדפיס חשבוניות בכל המקרים

  .האם לבקש אישור מסירה :אשור מסירה

  הפקת תעודות דרך להזמנות:  "תעודות רגילות"כפתור 

  .במודול שרות הלקוחות) תלונות(לים הפקת תעודות דרך בהתאם לטיפו:  "תעודות מתלונות"כפתור 

  -  הסבר תעודות מתלונות

ניתן , אם לקוח מתלונן שקיבל מוצר לא נכון דוגמהל ךכ. ניתן להגדיר להזמנה טיפולים שמטרתם הפקת תעודות דרך

  .להגדיר טיפול שיגרום להפקת תעודות דרך כפולה של דואר שליחים להחלפת המוצר

תעודות "כאמור באמצעות כפתור , ההפקה המרוכזת .טים אותם יש לשלוח ירשמו בטיפולסוג תעודת הדרך הנדרש והפרי

   "מתלונות

  

  תאריך אסוף לתעודת דרךעדכון  .8.3
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  .לאחר משלוח ההזמנות חובה להזין את תאריכי האסוף של כל ההזמנות שנאספו מהמחסן 

של מלאי במערכת הת הורדה של הפריטים ומבצע, הזנת תאריך האיסוף מגדירה למערכת מתי בפועל נשלח המוצר ללקוח

  .החברה

  

  : ניתן לבצע הזנת תאריך איסוף במספר שיטות כדלהלן 

  

  : הזנת תאריכי איסוף לתעודות דרך  .8.3.1

  . תוכנית זו מאפשרת הזנת תאריכי איסוף לתחום תעודות ברצף

  .ל תעודה בנפרדולא נבדקת כ  החיסרון העיקרי בשימוש בה הינו חוסר הבקרה והאפשרות לטעויות מאחר 

  

  : שור משלוח חבילות על ידי מחסן א .8.3.2

  

  .הזנת כל תעודת דרך באופן נפרד

  את הגדר את " כן"= האם להזין תאריך אסוף . יש לבחור בסוג תעודת הדרך

  ץ ד את מספר תעודת הדרך הרצוי ולחהקל".אשר"התאריך הרצוי ולחצי 

TAB  וכן הלאה להזמנה הבאה.  

  ).תעודות הדרך' קוד לסריקת מס-בוד עם אקדח ברבמסך זה לעורצוי ניתן (

  .עם סיום הקלדת כל התעודות יש ללחוץ על מקש אישור לביצוע הפעולה

  

 : עבודה עם משטחי תעודות דרך .8.3.3
תעודות דרך מאותו הסוג היוצאות ' כל משטח מאגד מס. ניתן להגדיר משטחים של חבילות, בכמויות גדולות של תעודות

  .יחדיו לדואר

  .עם פירוט התעודות ותדפיס ברקודים שלהם, מבקש הפקת תדפיס מפורט למשטח הדואר

  ).תעודות הדרך' קוד לסריקת מס-במסך זה לעבוד עם אקדח ברורצוי ניתן (

  

  "טיפול במשטחי תעודות דרך"נכנסים לתוכנית 

  

  .ולהזין לכולן תאריך איסוף) הפקת תדפיס למשטח(ניתן להגדיר אלו תעודות תהיינה במשטח 

והזנת תאריכי איסוף , לבצע הדפסה חוזרת של תדפיס, )עדכון נתוני תדפיס(ניתן גם לחזור ולעדכן את נתוני המשטח 

  .מאוחר יותר למשטח

  

  

  : קוד-דפסת הברההתקנת פונטים ל .8.4

 :XP –מערכת הפעלה התקנה ל  .1

a.  הפונטים נמצאים בתיקיה M:/magic940/fonts :   

b. יכנס ליש לה-Control Panel ,לבחור שם בתפריט העליון: לתיקית הפונט  

 File  � Insert new fonts �  לבחור את הדיסק של מגיקM: , ואתmagic940/fonts , 

c.  לבחור אותם– Select All  ןאזOK 
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d. לבדוק שהמדפסת מדפיסה... 

  

 ומעלה WIN7 - ערכת הפעלה מ התקנה ל  .2

a. ריה סיפלחיצה כפולה על קובץ הפונט בM:/magic940/fonts תבצע התקנה שלו על המחשב. 
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  וקבלות חשבוניות .9

  וקבלות הפקת חשבוניות .9.1

  הפקת חשבוניות להזמנות �חשבוניות  מתפריטכניסה 

הפקת החשבונית חיונית לסגירת הזמנות שבוצע בהן . תעודת דרך להזמנה) לא נדרשת(הפקת חשבוניות נדרשת כאשר אין 

  .חיוב כספי

כאשר האופציה הזו מוגדרת כפעילה , )ללא קבלה( לבין חשבונית מס, קבלה/ ניתן לבחור בין חשבונית מס :  תסוג חשבוני

  .במערכת

  .שדה חובה - קוד ספק

 .במידה ונבחר מרכז מסוים ניתן להגדיר גם מקור פרסום. אחדניתן לבחור את כל מרכזי ההזמנות או מרכז  -מרכז הזמנות 

  .ם תאריכי הזמנותתחו:  עד תאריך/ מתאריך 

  .כברירת מחדל תופיע ההזמנה האחרונה לה הוצאה חשבונית -" מהזמנה"

  ".עד הזמנה"יופיע אותו ערך ב, אם נבחרה מהזמנה. כניסה למסך יופיע מספר ההזמנה האחרון במערכתב -" עד הזמנה"

  .ית אחת להזמנהבמקרים חריגים ובהרשאה מיוחדת ניתן להפיק יותר מחשבונ :חשבונית נוספת להזמנה 

בדרך כלל עבור מוצרים שהיו חסרים במלאי . מיועד להפקת חשבוניות עבור המוצרים שייבחרו בלבד - "טים"בחירת מק"

  .הרבה זמן והגיעו כעת

  .ל"את המוצרים הנ רקעבור הזמנות המכילות  ":מוצרים אלה בלבד"

 ".כן"כברירת מחדל יופיע ": רק הזמנות שחויבו"

 .שיש בהן מוצרים המוגדרים כחסרים במלאי תופקנה חשבוניות גם להזמנות, "כן"במידה ויבחר  :ם גם מוצרים חסרי

  .מ במידה ונדרש"מאפשר שינוי אחוז המע :מ "אחוז מע

 .ממסך זה ניתן לעדכנה, עה על כל החשבוניותמופי -" הודעה ללקוח"

  .קורבנוסף למ, עותקים רצוי' ניתן לקבוע מס:  עותקים X+ הדפסת מקור 

  .האם תודפס החשבונית:  "פסה אוטומטיתהד"

  

  : הערות

 ₪ 0חשבונית תופק רק במידה ויש סכום להזמנה הגדול 

 .בהזמנה ופק רק במידה והוגדר אמצעי תשלוםשבונית תח

 חשבונית לא תופק במידה וקיימת אי התאמה בין סך הפריטים לסך החיובים בחשבונית

  .באופן אוטומטי לא תופק יותר מחשבונית אחת להזמנה

  .לא ניתן לבצע שינויים בחשבונית שהודפסה או לבטל חשבונית שהודפסה

  

  ותקבלהפקת  .9.2

  חלקית/הפקת קבלה מלאה  �חשבוניות   מתפריטכניסה 

הפקת הקבלות חיונית לסגירת הזמנות או תרומות . תעודת דרך להזמנה) לא נדרשת(הפקת קבלות נדרשת כאשר אין 

  .רים"אגודות ומלכ, הפקת הקבלות היא חיונית עבור עמותות –שבוצע בהן חיוב כספי 

ל הפקת ש, מלבד אפשרות נוספת, הקודמיםראו בסעיפים  –מסך הפקת הקבלות זהה לזה של מסך הפקת החשבוניות 

  .קבלות לפי מספר חשבוניות
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  קבלה חלקית הפקת .9.3

  חלקית/הפקת קבלה מלאה  �חשבוניות   מתפריטכניסה 

   .ת קבלה חלקית להזמנה מסויימתיש אפשרות להדפס

  .                 :עד                :מהזמנה: בשני השדות. אשר לה מבוקשת הקבלה, לשם כך יש להכניס את מספר ההזמנה

  .                    :חשבונית עד                       :מחשבונית: בשני השדות, או את מספר החשבונית

  כן �  ?קבלה חלקית :יש לבחור גם בשדה

  כן � קבלה נוספת להזמנה: יש לבחור בשדה, במקרה וכבר הודפסה קבלה להזמנה

  לא �  ?הדפסה אוטומטית: יש לבחור גם בשדה

  .על כך שזו קבלה חלקית, אפשר ואפילו רצוי להכניס הודעה ללקוח

  בצע: יש לבחור בכפתור

  .ולהדפיס, וגם את סיכום הסכום, שם את הסכום המתאים יש לעדכן. נפתח חלון חדש עם פירוט ההזמנה והסכומים

  

  קבלה/הפקת זיכוי .9.4

והוא חיוני , הבאיםראו בסעיפים  –הפקת חשבונית זיכוי –ביטול הזמנה חלקי מסך זיכוי הקבלות זהה לזה של מסך 

  .רים"למלכ

  

  הדפסת העתק חשבוניות .9.5

, לפי מספרי חשבוניות או הזמנות, יות דרך מסך זההעתקים לחשבונמספר רצוי של במידת הצורך ניתן להדפיס במרוכז 

  .קבלות או זיכויים, חשבוניות: ניתן להדפיס

  

  הדפסת העתק חשבוניות מרוכז .9.6

 או הזמנות ,לפי מספרי חשבוניות, במידת הצורך ניתן להדפיס במרוכז מספר רצוי של העתקים לחשבוניות דרך מסך זה

  .ו זיכוייםקבלות א, חשבוניות: ניתן להדפיס .תאריכים

  

  כניסה לעדכון חשבוניות .9.7

  .מסך זה נותן אפשרות לכניסה לעידכון החשבוניות

 

  חשבוניות מס -עיון  .9.8

, סטטוס, הזמנה' מס, תאריך, ספק, סכום, מספר, סוג: ובפרטי החשבוניות כמו, לצפות בכל סוגי החשבוניותמחלון זה ניתן 

  ...וכו, ש"תמ, מפיק החשבונית, אופן תשלום

  

  יק במערכתאיתור ש .9.9

  .שיק' מס, חשבון, סניף, מס הבנק: תוכנית המאפשרת איתור שיק במערכת גם לפי נתונים חלקיים

  

  ח חשבוניות"דו .9.10
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, סוג חשבונית: לפי פרמטרים שונים, של חשבוניות שהופקו, למאגר הזמני או לאקסל, להדפסה, למסךדוח  להפיקמאפשר 

  וכו, ח"העברה להנה' מס, לקוח, סוג כרטיס האשראי, ריך חיובתא, ספק, תחום הזמנות, תחום חשבוניות, תאריך

  

  קבלות/ ח בדיקת חשבוניות "דו .9.11

  .ולפי תחומי ההזמנות, לפי מרכזי הזמנות, קבלות ממוינים לפי לקוחות/ מאפשר לקבל דןח המראה את כל החשבוניות 

  ח המחאות לקבלות"דו .9.12

  .קבלה – מאפשר לקבל דוח מפורט של ההמחאות לפי מספר החשבונית

  

  הפקת תדפיס פרטי הזמנה .9.13

  ...קבלה לא נחוצה/ או שחשבונית , במקרים בהם לא התקבל תשלום, מאפשר להדפיס את פירטי ההזמנה

  

 

  העברת נתונים  לחשבשבת .10

  

  : ניתן להעביר לחשבשבת את הנתונים הבאים 

  

וקובץ , )IMOVEIN(ץ תנועות מלאי קוב, )MOVEIN(קובץ פקודות יומן :  )ןכחשבוניות סוכ(העברת נתוני חשבוניות 

  ).KUPAIN(קופה 

  ,)IMOVEIN(קובץ תנועות מלאי  - ש"העברת תנועות מלאי מתמ

  ).MOVEIN(קובץ פקודות יומן  - העברת נתוני הפקדה ותנועות תזרים מזומנים

  ).ITEMIN( – העברת קובץ פריטים

  

  : העברת נתוני חשבוניות  .10.1

  "ולות חשבשבתפע"י /יק בחר'מהתפריט הראשי של מג

  לחשבשבת) מנה(י העברת נתונים /בחר

  לפני אשור התהליך יש לבדוק שספריית היעד שאליו יועתקו הקבצים 

  .במידה ולא ניתן להגיע לשדה שלמעלה על ידי לחיצה אחת על החץ העליון, נכונה

  

  .י לקלוט את הקבציםיק ולהיכנס מיד לתכנת  חשבשבת כד'לאחר העברת הקבצים לספריית חשבשבת  יש לצאת ממג

  

  .אותו תהליך יש לבצע עבור כל סוגי הקבצים האחרים

  

  קליטת הקבצים בחשבשבת .10.2

  

  ח "מתחילים בהנה

  תכניות שרות
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  קליטת נתונים מתכנה אחרת

  קליטת נתונים מיון זר

  

  ח ועוברים לשיווק ומלאי"לאחר הקליטה יוצאים מהנה

  תכניות שרות

  קליטת נתונים מתכנה 

  לקובץ תנועות מלאיקליטת נתונים 

  

  במידה ויש שגיאות בקליטת אחד הקבצים יצא פלט שגויים

  ובו תאור השגיאה 

  .חובה להתייחס לכל שגיאה ולתקנה בהתאם
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  המלאי ניהול .11

מעקב , דרך ניהול המחסן, משלב קליטת המלאי למחסן, מודול המלאי במערכת מאפשר ניהול מלאי הפריטים במערכת

  .דוחות יתרות וערך מלאישאילתות מלאי ווהפקת , ות במערכתאחר תנועות המלאי הפיזי

  

  פעולות מלאי .11.1

  : קליטת סחורה למחסן  .11.1.1

  .ולהתחיל בתהליך הקליטה, המחסן ושם המחסנאי הקולט' יש לציין את מס. קליטת פריטים מרכש למחסן

  : במסך הקליטה ניתן להזין את הנתונים הבאים 

  הספק המספק את סחורה' מס

   F5י הקשת "ע, במידה ומערכת הרכש פעילה – הרכש תיק' מס

  תעודת משלוח' מס

  שטר מטען במידה ויש' מס

  תאריך קליטה

במידה ומערכת הרכש לא פעילה יש  .ט וכמות"מק, לאחר מכן נכנסים למסך המוצרים ומזינים את פרטי המוצרים שנקלטו

  .להקיש מוצרים ידנית

ליטה כך שניתן יהיה להמשיכה ולעדכן אותה בהמשך ואז לא מתבצעים אישור פעולה בסטטוס זמני מקפיא את פעולת הק

  . תנועות מלאי ועדכוני יתרות עד להעברת הפעולה לסטטוס סופי

  .ניתן גם לבחור בביטול פעולת הקליטה

  .עם סיום הזנת המוצרים ניתן להגדיר האם תודפס תעודת כניסה למלאי

משמעותו שהקליטה הסתיימה ) ברירת המחדל(הפעולה בסטטוס סופי אישור ). הקליטה(יש להגדיר את סטטוס הפעולה 

  .ומתבצעות תנועות מלאי ומעודכנות היתרות במערכת
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  :עדכון קליטת סחורה למחסן / עיון  .11.1.2

  

  .שאינה בסטטוס סופי) וכן נתוני כל פעולת מלאי אחרת(ניתן לעדכן נתוני קליטה 

  .ן בנתוניה אך לא לשנותםבמידה והפעולה נמצאת בסטטוס סופי ניתן רק לעיי

  ".עיון בקליטה"אך בוחרים בכפתור  , הכניסה הינה מאותו מסך

  

  ).5Fהקשה על (ניתן לבצע בחירה מחלון פעולות . הקליטה שרוצים לעדכן' יש להזין את מס

  

  : החזרת  סחורה לספק  .11.1.3

  

  .משמשת להחזרת סחורה לספק וגריעתה מהמלאי, פעולה הופכית לקליטת סחורה למחסן

  .למחסןהפעלת התוכנית  זהה לקליטת סחורה 

  

  : החזרת  סחורה למחסן  .11.1.4

  

  .המחסן אליו תוחזר הסחורה' ניתן לבחור במס. החזרת סחורה שנשלחה ללקוחות למחסן

  .לפי הזמנה או לפי חשבונית הזיכוי, )ש"או תמ ךתעודת דר(ניתן לבחור בהחזרת סחורה אוטומטית לפי מסמך המשלוח 

  .ותנועות המלאי יזקפו לזכות ההזמנה הרלוונטית, הפריטים המוחזרים אוטומטית לתעודת ההחזרה במקרה זה יוזנו

  

  : ביצוע ניפוק ידני  .11.1.5
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למשל (משמש להוצאת סחורה שלא באמצעות תעודת דרך או תעודת משלוח . ביצוע ניפוק סחורה מהמחסן באופן ידני

  ).כאשר לקוח מקבל את הסחורה במקום

ותנועות המלאי יזקפו , ההזמנה במערכת ובמקרה זה יוזנו הפריטים אוטומטית לתעודת הניפוק ' את מסניתן ורצוי להזין 

  .לזכות ההזמנה הרלוונטית

  

  : הפשרת פריטים למלאי / הקפאת  .11.1.6

  

מלאי מוקפא הינו מלאי פריטים אשר קיים במחסן אך משוריין למטרה מסוימת ולכן לא ניתן לספקו במהלך העבודה 

  .אינו זמין להזמנות רגילות ולכן, הרגיל

  

הפריטים המוקפאים לא יכללו במלאי הזמין של . פעולות הקפאה וההפשרה מתבצעות בדומה לכל הפעולות הקודמות

  .החברה
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  :העברת פריטים בין מחסנים  .11.1.7

מחסן :  ) F5י הקשת "ע( אך בשונה מהם יש להגדיר שני מספרי מחסנים, פעולה זו מתבצעת בדומה לכל הפעולות הקודמות

  .תנועת יציאה ממחסן המקור ותנועת כניסה למחסן היעד, בפועל תוצרנה שתי תנועות מלאי .מקור ומחסן יעד

  

  שכפול פעולות מלאי .11.1.8

  .לעיתים יש צורך לבצע שתי פעולות מלאי על אותם פריטים ובאותן הכמויות

  .פעולת המלאי לסוג הפעולה החדש הנדרש כאשר מדובר במספר רב של פריטים ניתן לחסוך הקלדה חוזרת על ידי שכפול

  .זאת מבלי להזין את הפריטים מחדש, ואז להעביר את כל הפריטים למחסן אחר, למשל ניתן לקלוט פריטים למחסן מסוים

 –לאחר מכן יש לבחור את סוג הפעולה המקורית . הספק ואת המחסן עבורם התבצעה הפעולה המקורית' יש להזין את מס

  .5Fי הקשת "ן פעולות עניתן לעבור בי

ואת מספרי המחסנים הרלוונטיים , ואז לבחור את סוג הפעולה הרצוי) או לבחור מחלון פעולות(הפעולה ' יש להזין את מס

  .לפעולה החדשה

  

  :  שאילתות  פעולות מלאי .11.1.9

  .פעולות מלאי' או הפקת דוחות מסכמים של מס, מאפשרות עיון בפעולת מלאי ספציפית

ח תנועות מודפס "או לקבל דו) מסך  מקוון(ניתן לעיין בפריטים , במידה ונבחרת פעולת מלאי אחת, אסמכתא' יש להזין מס

  .בכל מצב אחר

  

  : שאילתות  תנועות מלאי  .11.1.10

  .  CTRL+2או במקש הקיצור , ניתן להפעילו דרך תפריטי המלאי. מסך השאילתות והדוחות הראשי של מודול המלאי
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  צוע  שאילתת מלאי מקוונת לפריט מסויםמאפשר בי -כפתור שאילתא

  .פריטים' הפקת דוחות מלאי למס :   דוח עלויות/ריכוז תנועות / דוח תנועות

ניתן  –סוג תנועת מלאי , )כל המוצרים מייצג את 0(מוצר , )כל המחסניםמייצג את  0(מחסן , ניתן לבצע חיתוכים לפי ספק

כמו כן ניתן לבחור עד שלושה סוגי תנועות  .ותחום תאריכי תנועות, תלכל סוגי התנועו 0או   F5י "ע לבחור מטבלה 

  .בדידים

  

המציג רק את סיכומי , ח שאינו מפורט"או בדו, ח מפורט הכולל את כל תנועות המלאי"לגבי הדוחות ניתן לבחור בדו

  .הביניים

ח ריכוז תנועות מציג את "ד  שדובעו, ח תנועות מלאי מציג פירוט כרונולוגי של  תנועות המלאי בדומה לשאילתא"דו

  .התנועות ממוינות ומסוכמות לפי סוג התנועה

  .ח עלויות מסכם את עלויות המוצרים שבתנועות המלאי הרלוונטיות"דו

  .מראה את תיקי הרכש הפתוחים למוצר בדיד שנבחר סטטוס הרכש

  

  : בתחתית המסך מופיעים פרטים נוספים  לגבי המוצר

  .זמינה כרגע במחסניםהכמות ש -יתרה חופשית

  .כמות המוצרים שנמצאת בהזמנות אך עדיין לא סופקה -יתרה בהזמנות

  .זוהי למעשה הכמות  הזמינה למכירה. ההפרש בין יתרה חופשית ליתרה בהזמנות -יתרה מחושבת

  

  : הזנת מיקומי מוצרים  .11.1.11

  

  .נס לכרטיס  של כל פריטמבלי צורך להיכ, הזנה מרוכזת של מיקומי המוצרים במחסןתוכנית זו מאפשרת 
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  : עדכון טבלת מחסנים  .11.1.12

  

ואז המלאי במחסן זה אינו משפיע על ', ניתן להגדיר מחסן גם כמחסן סוג ב. מאפשר צפייה ועדכון של המחסנים במערכת

  .המלאי הכללי החברה

  .תוכנית זו נגישה רק לאחראי המלאי בחברה

  

  

  : ספירות מלאי  .11.1.13

  

  .שיש לבצעם בסדר קבוע מראש, ר שלבים עוקביםביצוע ספירת המלאי מורכב ממספ

  

  !חשוב 

זאת מאחר וספירת המלאי , אין לבצע כל תנועת מלאי במערכת, ועד לסגירת הספירה, מרגע התחלת ביצוע ספירת המלאי

  :המלאי הקיימים בזמן התחלת הספירהמתבססת על ערכי 

 אין לבצע קליטת מוצרים למלאי -

 אין לבצע ניפוקים -

 )גם אם לא יצאו בפועל מהמחסן(כבר הוזן תאריך איסוף  כל התעודות שנארזויש לוודא של -

 אין להזין תאריכי איסוף -

 החזרות למחסן/ אין לבצע החזרות לספק  -

  אין לבצע העברות בין מחסנים -

  

  

   :שלבי ספירת המלאי .11.1.14

  הסעיפים הבאים מפרטים את שלבי ספירת המלאי לפי סדר הביצוע

  "ספירות מלאי / ניהול מלאי "ריט כל התוכנית נמצאות תחת התפ

  

  :הפקת דפי ספירת מלאי  .11.1.15

  

  ).פריטים(ט "ניתן להפיק את דפי ספירת המלאי במיון לפי מיקומים במחסן או במיון לפי מק

יש להפיק דפי , במידה ולא. מערכת מיקומי הפריטים במחסן כדאי להפיק דפי ספירה לפי מיקומיםקיימים בבמידה ו

  .ספירה לפי פריטים

  ).בסדר אלפבתי(ט או לפי תאור המוצר "ניתן למיין את הפריטים לפי המק

  

או לכל המחסנים , ניתן להפיק דפי ספירה למחסן אחד ספציפינכנסים למסך נוסף בו " בצע"לאחר לחיצה על כפתור 

  .בחברה
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בשאלה כל " לא"ן במקרה כזה יש לציי. או לפריטים מסויימים בלבד, המוצרים במחסן ניתן לבצע ספירת מלאי לכל

  .ואז יש לבחור את הפריטים הרצויים" המוצרים

  

הרי שנפתחה ספירת מלאי חדשה ויש להשלים לגביה את תהליך הספירה עד לשלב האחרון , מרגע שהופקו דפי ספירה

  .סגירת הספירה –

  

  : ספירת המלאי  .11.1.16

  

  .בדפי הספירה ם הכמויותבמחסנים ורישו םהמלאיפיזית של ספירת 

  

  

  : נתוני הספירה הקלדת  .11.1.17

 

גם כאן יש לבחור את אופן הזנת . הספירה' מתבצעת בהתאם למס תוצאות הספירהוהזנת , סידורי' לכל ספירה יש מס

  .בהתאם לאופן הדפסת הדפים, לפי מיקומים או לפי פריטים: הנתונים 

ניתן לפתוח שורה חדשה , מיקום ונמצאו פריטים נוספים במיקום שונה או ללא הגדרת, במידה ובוצעה ספירה לפי מיקומים

  . לאותם מוצרים

  .כ הכמות בספירה"ל יספרו ויסכמו לסה"הפריטים הנ

  .והמערכת תחשב את ההפרש, יש להזין את הכמות שנספרה מכל פריט

  .למוצר 0במידה ולא מזינים כמות לפריט מסויים הדבר זהה להזנת כמות 

  

  

  : ח הפרשי ספירות מלאי "הפקת דו .11.1.18

  

  .להפיק דוחות הפרשים ניתןההקלדה לאחר סיום 

  .ח הפרשים סיכומי לחברה כולה"ודו, ח הפרשים למחסן"דו, קיימים שני סוגי דוחות הפרשים

רב של מחסנים ויש צורך לראות את סך כל ההפרשים לכל המחסנים ' ח הפרשים לחברה משמש כאשר בחברה מס"דו

  .בספירת המלאי

  .בין המלאי הרשום לבין המלאי הנספר דוחות ההפרשים מראים לנו את ההפרשים

  .ח"ח לפי הפרש נקבל את הפריטים שההפרש בהם גדול יותר בקצוות הדו"בדו. ט או לפי הפרש"ניתן למיין לפי מק

  .או העלמות פריטים ממחסני החברה, טעות ברישום, הפרשים גדולים מרמזים על טעות בספירה

  .מאפשר לראות את מצב הפריטים במחסן והוא, ח ההפרשים למחסן הוא השימושי יותר"דו

כ הפריטים "ומציג  את סה, ח ההפרשים לחברה מאפשר לקזז השפעות של העברות בין מחסנים שלא נרשמו כראוי"דו

  .כ הפריטים שנספרו בכל המחסנים"מול סה, שנספרו בכל המחסנים בחברה

  

  :ניתוח ההפרשים, פריטים בעייתיים ספירה חוזרת של .11.1.19

  

  .ספירה חוזרת למוצר כדאי לבצער יכולים להיגרם גם עקב ספירה לא נכונה ובמקרים כאלו הפרשים למוצ
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במקרה זה יש לבצע בדיקה של היסטוריית תנועות המלאי . מצב אחר שיתכן הוא שהכמות הרישומית למוצר אינה נכונה

  .כדי לברר את מקור הטעות) שאילתות ודוחות תנועות מלאי(, למוצר

  

  .ספרותיקון ערכים שנ

  .במידה ונמצאו טעויות בספירה יש לחזור למסך הקלדת ספירת המלאי ולתקן את הערכים הבעייתיים

  

  : אישור הספירה  .11.1.20

ומבצע תנועות , נועל את ספירת המלאי לעדכונים  נוספים, אישור ספירת המלאי למעשה מקבל את הערכים שנספרו והוזנו

  .לאחר אישור ספירת המלאי לא ניתן לבצע שינויים נוספים בספירה .מלאי המתקנות את יתרות המלאי בהתאם להפרשים

רנו ופעולת הביטול מבצעת פעולת סט. ביטול ספירה מאפשר לבטל אישור שניתן לספירת מלאי בטעות: ביטול ספירה 

  .לתנועות המלאי שבוצעו באישור ספירת המלאי

  

  : עדכון יתרות בהזמנות פתוחות  .11.1.21

  

ורק בודקת , ח ועדכון היתרות בהזמנות פתוחות אינה מבצעת למעשה ספירת מלאי"דו המאפשרת הפקת, תוכנית זו

בהתאם (וכן את הפריטים שיש לשלוח שנית ללקוחות , ומעדכנת את כמות הפריטים שהוזמנה ועדיין לא סופקה במערכת

  ).שרות הלקוחותלמודול 

  .פעם בכדי לודא את נכונות הנתוניםמומלץ להריץ תוכנית זו מידי , למרות שנתון זה מתעדכן אוטומטית

  .כדי לכלול את כל ההזמנות שלא סופקו במערכת, יש להריץ תוכנית זו לאורך תקופה ארוכה דיה אחורה
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  :חיוב כרטיסי אשראי .12

  

  על חיוב כרטיסי האשראי כלליהסבר  .12.1

  

  : שלבים עקרוניים ' הטיפול בכרטיסי האשראי במערכת כולל מס

  

 בדיקת כרטיס האשראי .12.1.1
בדיקה זו בודקת  .בו בזמן עדכון הזמנה, עם קליטת ההזמנה למערכת דרך מסך מרכז ההזמנותבאופן אוטומטי צעת מתב

 העסקההתאמת הכרטיס לסוג , תקינות תוקף הכרטיס, )סיפרת ביקורת(הכרטיס ' תקינות מס: את הדברים הבאים 

בדיקה זו אינה מאשרת ( מזויףחסום או , ו גנובבדיקה שהכרטיס אינ, )'קרדיט וכו, בתשלומים עסקאות אפשור(המבוקש 

 ).אלא רק שהוא אינו מופיע ברשימת הכרטיסים הגנובים, שיש כזה כרטיס

 

  :חיוב כרטיסי האשראי  .12.1.1.1
אך , מחויבתמסגרת האשראי של הלקוח . וקבלת אישור לחיוב, פנייה לחברות האשראי, ביצוע פעולת חיוב ההזמנה בפועל

 .שות לגבייהעדיין אינן מוג העסקאות

  

 :  טיפול בשגויים .12.1.1.2
, השגויות בעסקאותיש לטפל . ואז מקבלים קוד שגיאה, יכולות לא להיות מאושרות מהעסקאותבהמשך לשלב הקודם חלק 

 .ולחייבן שוב

  

 :  לחברת האשראי העסקאותשידור  .12.1.1.3
 .לחברות האשראי, באופן מרוכז, ואינן שגויות שידור כל העסקאות שחויבו

  

 :  מחברת האשראיבקשת אישורים  .12.1.1.4

  .שלב זה אינו רלוונטי לרוב המשתמשים. במסופים להם יש הרשאה  J5-ניתן לעבוד ב

  

  

  

  א "חיוב העסקאות בשב .12.2

  

שוב באופן  תחויבהזמנה שחויבה פעם אחת לא , כעיקרון. רב של קריטריונים' חיוב ההזמנות יכול להתבצע לפי מס

  .שלא חויבו עד כה ולנסות לחייב אותן ההזמנותולכן ניתן לבצע ריצה על כל , אוטומטי

  

  :א "תנאים בסיסיים הנדרשים לחיוב ההזמנות בשב' מס

 ) כדי לעדכן את נתוני כרטיסי האשראי במחשב(א במהלך שני ימי העבודה האחרונים "בוצע שידור לשב

  א"מגדיר שניתן לחיוב בשב) החברה(קוד הספק 
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 א"בשבמגדיר שניתן לחייב  מרכז ההזמנות של ההזמנה

 .א"מאפשר חיוב בשב, ספק המקור של ההזמנה

  

  

  

  

  : בנוסף מתבצע חיתוך על פי הפרמטרים שיוזנו במסך החיוב 

מספרי , מקור פרסום, מרכז הזמנות, )חברה(קוד ספק : ניתן לחייב על תחום הזמנות בחיתוך לפי הפרמטרים הבאים 

  .רק הזמנות שנשלחוו, בחירת ספקי מקור, תחום סכומי חיוב, ותאריכי הזמנות

  ).בחירת מוצרים(ורק הזמנות הכוללות מוצרים ספציפיים , ניתן לחייב רק הזמנות שכל המוצרים בהן קיימים במלאי

  .והקשת המוצרים הרלוונטים משמעותה שרק הזמנות עם מוצר זה יחויבו  TAB+ סימון האפשרות  כן ? בבחירת מוצרים

  .מוצרים אלו יחויבו רקהזמנות המכילות  -מוצרים אלו בלבד

  .לבחירת הספק TAB+ כן  -בחירת ספקי מקור

  .חיוב הזמנות ללקוחות שהם חברי  מועדון בלבד -חברי מועדון בלבד

  

  .ומספר התשלומים אופן החיוב , סכום ההזמנהולפי , מסויםמסוג ק הזמנות של כרטיס אשראי ר  כמו כן ניתן לחייב
  

המערכת . ומנסה לחייב אותן ,רת על כל ההזמנות התואמות לקריטריונים שהוגדרועם ביצוע חיוב ההזמנות המערכת עוב

המחשב ממנו מבצעים את החיוב חייב להיות ולכן , לגבי חלק מן ההזמנות א כדי לקבל אישורים "מתקשרת לחברת שב

  .מקושר לרשת האינטרנט בזמן החיוב

ואילו חלק מההזמנות נכשלות , " תקין"ת חיוב בסטטוס בהצלחה ונוצרת להם רשומ מחויבותבסוף התהליך רוב הזמנות 

  ..חיוב שגוי תבתהליך החיוב ונוצרת להן רשומ

  .א המפרט את ההזמנות שחיובן נכשל ואת הסיבות לכישלון"ח  שגויי שב"בסיום תהליך החיוב מופק דו

  .מצד שמאל למעלה, )CTRL+1(את סטטוס חיוב ההזמנה ואת תאריך החיוב ניתן לראות במסך עדכון פרטי ההזמנה 
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בין הנתונים . בתחתית מסך העדכון" א "שב ועות תנ"  תחת הכפתור  , א"חלון תנועות שבבאת תנועות החיוב ניתן לראות 

' סכום ומס(פרטי החיוב  )  תקין או סוג שגוי(סטטוס החיוב , )תלוי הרשאה(פרטי כרטיס האשראי : שניתן לראות בחלון זה 

הנתון האחרון משמש אותנו .  הקובץ ומספר ההעברה' תאריך החיוב וכן מס, ור מחברת האשראיהאיש' מס, )תשלומים

  .בטיפול בשגויי החיוב

  

  :  טיפול בשגויי חיוב  .12.3

כמו כן ניתן , ח"ההעברה אליה מתייחס הדו' ח ניתן למצוא את מס"בכותרת הדו. ח שגויי חיוב"עם סיום החיוב מתקבל דו

  .שורת שגויההעברה בכל ' למצוא את מס

  . א"תחת תפריט שב, "דוחות"מתפריט המשנה , א"ח שגויי שב"ניתן גם להפיק דו

' עם הכניסה לתוכנית יש להקיש את מס". טיפול בשגויים –אישורים טלפוניים "הטיפול בשגויים מתבצע דרך התוכנית  

  .שוריםיא ואז להקיש על הזנת, שבה היה השגויההזמנה ' או מס ההעברה 

  .ז.ת' ומס  CVV2, אישור' ניתן להזין מס במסך זה

  

  

  

  : הינו בהתאם לסוג השגוי  הטיפול בשגויי החיוב  .12.3.1

  

ניתן להתקשר לחברת האשראי טלפונית או דרך המערכות ) : סירוב( 004או , )לחברת האשראי התקשר( 003שגויים מסוג 

  .תו במקום המתאים במסך הטיפול בשגוייםאישור יש לרשום או' במידה ומתקבל מס. לעסקההממוחשבות ולבקש אישור 

  

וניתן , חיוב ןניסיומרמזים שכלל לא הושלם ) …לא הצליח להגיע-פנימי( 998או ) לא הצליח להתקשר( 009שגויים מסוג 

  .לנסות שוב לחייב אותם ללא כל פעולה נוספת

  

  .כדי לבצע חיוב חוזר" נועותחיוב הת"וללחוץ על כפתור , םלאחר הזנת האישורים יש לצאת ממסך הזנת האישורי
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יש לבטל את שורת השגוי . ועוד לא ניתן לחייב שוב, )פג תוקף( 036, )חסום וגנוב 002-ו 001וביניהם , שגויים רבים אחרים

אז . 'לעדכן תוקף וכו, כרטיס' להחליף מס – ואז יש לעדכן את נתוני כרטיס האשראי בהזמנה, )האדומה ההנחיהלפי שורת (

  .ת ולחייב את ההזמנה מחדש בנוהל הרגיל של חיוב הזמנהניתן לנסו

  

  :מספרי הסטטוסים השגויים הנפוצים .12.3.1.1

  חסום – 001

  ,גנוב - 002

  ,התקשר לחברת האשראי - 003

  סירוב - 004

  לא הצליח להתקשר - 009

  ,פג תוקף - 036

  לא הצליח להגיע למצב שידור-פנימי - 998

  

  

  מסורביםחיובים חיוב חוזר של  .12.4

  

או עקב , ) 003יתקבל סטטוס (ם לא ניתן לחייב כרטיס אשראי עקב תקלה במערכות המיחשוב של חברות האשראי לעיתי

  ).סרוב – 004סטטוס (חריגה זמנית של הלקוח ממסגרת האשראי שלו 

  

 –א "בוכן של שגויים הנובעים מתקלה בתקשורת עם תוכנת ש, חוזר מרוכז לכל השגויים מסוג זה ניתן לבצע ניסיון חיוב

  .לא הגיע למצב שידור – 998או שגוי ) לא הצליח להתקשר( 009שגוי 

  

, תחומי הזמנות, התוכנית מאפשרת לנסות ולחייב מחדש את כל השגויים מסוג מסוים בהתאם לחתכים של סוג כרטיס

  .סכומי חיוב ומרכז הזמנות, תאריכי חיוב

  .במידה ויש כזה, אישור ידני' וכן להזין להן מס, ות שבחרנומאפשר לראות את התנועות השגוי" הזנת אישורים" הכפתור 

  .תנסה לחייב מחדש את כל השגויים הרלוונטיים" חיוב התנועות"י הכפתור "הפעלת התוכנית ע

  

  שידור העסקאות לחברות האשראי .12.5

  

  . השלב האחרון בחיוב הינו שידור מרוכז של נתוני העסקאות לחברת האשראי

 החיוב וזאת כדי לעדכן את מערכת , גם אם אין עסקאות להעברה, חברת האשראי פעם ביוםלמעשה יש לבצע שידור ל

  .בנתונים מעודכנים לגבי כרטיסי אשראי חסומים ומבוטלים

  

  ! ! !ב  ו ש ח

. לפני שידור העסקאות לחברת האשראי יש לבצע בדיקת התאמה בין הקובץ שאנו עומדים לשדר לבין הנתונים המערכת

  .מצב בו יתבצעו בטעות חיובים כפולים של חלק מן ההזמנותלמנוע זאת על מנת 

  

  סיכום תנועות לקובץ שידור: י הפעלת התוכנית"תהליך הבדיקה יתבצע ע

  



 - 58 -מדריך למשתמש  " ישירות"

  

  סיכום תנועות לקובץ שידור .12.5.1

  

ל וללחוץ ע, הקובץ שרשמנו קודם לכן' להזין את מס, א"מתפריט שב" סיכום תנועות לקובץ שידור"יש להפעיל את התוכנית 

  יש להשוות ולוודא. המערכת תבצע סכימת נתונים". בצע"כפתור 

במידה ולא קיימת זהות אין לשדר את הקובץ ויש לפנות . כ החיוב ומספרי התנועות זהים לנתונים שרשמנו קודם לכן"שסה

 .במידה והנתונים זהים ניתן להמשיך לשלב הבא. למתכנתי המערכת

  

עלול (הקובץ הנבדק אינו נכון ' הקובץ או שיש לנו חשד שמס'במידה ולא מוגדר מס  :הקובץ הרלוונטי לבדיקה ' מציאת מס

  : הקובץ באופן ידני כך ' יש למצוא את מס, )לקרות לעיתים

  

  "א"יציאה לשב"בוחרים בכפתור   א"פעולות שבתוכנית ב

  .).חת הכותרת רשת(השורה הראשונה מופיעה ללא מספר בעמודה השמאלית ". דוחות מערכת" בוחרים בכפתור 

  ).1+ השורה השניה ' הקובץ שאנו בודקים הי מס' מס. לשורה השניה יש מספר

  

  

  : שידור הנתונים   .12.5.2

המערכת תבצע תקשורת עם חברת האשראי ובסוף ". א"שידור לשב"יש ללחוץ על הכפתור " א "פעולות שב"בתוכנית 

  .שבוצעו א הכולל את סיכום העסקאות"יופק פלט מודפס מחברת שבהתהליך 

: ובמקביל גם התוכנה תפיק מסך הכולל הודעת שגיאה , במידה והייתה בעייה בתהליך השידור יופק פלט עם הודעת שגיאה

  " !הריכוז באופן ידני ' יש לקלוט את מס. א"משב DUMPלה בקריאת קובץ תק, במידה ובוצע שידור" 

  

  .ובמידת הצורך לבצע שידור נוסף, יש לבדוק מה הבעיה

  

  א והפקת חשבונית"ב בשבחיו .12.6

  

הורדת המוצרים מהמלאי , הפקת מסמכי משלוח, קבלה/הפקת חשבונית מס, תוכנית זו מאפשרת ביצוע חיוב ההזמנה

  .כל זאת בלחיצת כפתור, וסגירת ההזמנה

  .קוחות המבצעים רכישה במקוםלטיפול בלזו יעילה במיוחד תוכנית 

  

  

  

  :הגדרת תסריטי מכירה .13

  .טלמרקטינג תסריטי טבלת עדכון: ומשם למסך, נס למסך תחזוקההכ, ממסך טלמרקטינג

  :בטבלה ישנם העמודות הבאות

  !ואסור לשנותו , הקוד הוא סופי - קוד התסריט

  ,שם או כינוי לתסריט – תיאור התסריט
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  .3מומלץ לעבוד עם תסריט : סוג התסריט

  ,רק טקסט – 2סוג 

  .קסט לכל אחד מהםמוצרים עם תמונות וט 3בכל עמוד ישנם  – 3סוג 

  .להעתקת תסריט ישן או עידכון תסריט ישן, ביכולתך לבחור בין יצירת תסריט חדש

  ".העתקת תסריט" -ובחר ב , עמוד על תסריט: ושינוי שלו, י העתקת תסריט"כדי ליצור תסריט חדש ע

תן לתסריט ". Ctrl-Cאו   "Ctrl-M -הקש עידכון או הוספת רשומות , בחר שורה ריקה: כדי ליצור תסריט חדש לגמרי

  .שם וסוג, קוד

  "מוצרים לתסריט" -עמוד על תסריט קיים ובחר ב : לעדכן תסריט ישן

  :הגדרת פריטים לתסריט: לאחר בחירתך יופיע מסך טבלאי

  

  

  :השדות במסך

  .שיכול לכלול מספר עמודים, באיזה עמוד אני בתוך התסריט, העמוד בתסריט - מיקום

  .אם אינני רוצה כרגע למכור את המוצר, תסריט באופן זמני" לכבות"ניתן  –? פעיל האם התסריט – פעיל

  .התמונה והשם מתעדכנים מיידית –הכנסת מקט המוצר  – ט"מק

 –ניתן לערוך את הטקסט . COPY-PAST  ואז להעביר לכאן עם  WORD-כדאי לכתוב את התסריטים ב – שדה טקסט

  .בר הימניבעזרת לחצן העכ. גודל פונטים וצבע

  .לעמוד הבא או הקודם, <Page Down> או  <Page Up>ואז , הקש אישור, לאחר סיום הכנסת המידע

 .ואז יציאה, לאחר סיום התסריט הקש אישור

  

  טלמרקטינג .14

  :טלמרקטינג סכימתפריטי ו .14.1

חיובי , מכירה ודרכה נבצע מספר רב של פעולות, תכונת הטלמרקטינג היא אחת התכונות המרכזיות והחשובות במערכת

  .קבלות והפקת מסמכי משלוח או תעודות דרך/ הפקת חשבוניות , אשראי
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פירוט על . טלמיטינגושאלונים וסקרים : ותפריטיהן כלולות כאן –תכונות נוספות שמבוססות על הטלמרקטינג  2ישנן 

  .תכונות אלו נמצא בהמשך המדריך

  .י טלמרקטינגמונח: הסברים לגבי מונחי הטלמרקטינג נמצאים בסעיף

 

  .בתוך תפריט הטלמרקטינג טלמרקטינג :מסך .14.1.1

או הקמפיין  –ומספר מבצע הטלמרקטינג , סיסמא, יש להכניס את שם הטלפן. זהו מסך הכניסה לביצוע הטלמרקטינג עצמו

  . מכאן נכנס ישירות למסך הפניה ללקוח. שעליו אנו עובדים

 

  .הסברים למסך ותיאורי השדות: מסך הפניה ללקוח  .14.1.1.1

  :יהיהשדות המובילים את מסך הפנ .14.1.1.1.1

  .מספר פנימי במערכת שמזהה את מספר הפניה הנוכחית לשם תיעוד ובקרה:  מס פניה

שסימנו תיזכורת כדי לחזור , כך נוכל לדעת שהמערכת הקפיצה לנו את הלקוח בגלל פניה קודמת שלנו:  "תזכורת" הערת 

 ..אליו בשעה וביום מסוים

 .רגע שהפניה תהיה משויכת אליושם הטלפן הפעיל כ:  טלפן

 .הזמן בשרת שמפעיל את המערכת :  תאריך ושעה

 .השם כפי שמופיע בכרטיס הלקוח:  שם הלקוח

 .של הלקוח הנוכחי:  .ז.ת

במידה והם . כ מספר פקס"בכרטיס הלקוח יופיע עוד מספר שהוא בד. שני הטלפונים העיקרים של הלקוח:  טלפונים

אמצעי זה פעיל רק . ואז המערכת תצא לחיוג ישיר דרך העמדה שמוגדרת לי, להקליק עליהםישנה אפשרות  –מובלטים 

 .עברה אינטגרציה עם התוכנה הבאם המרכזיי
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כדי שהמשלוח יתבצע לכתובת , במידה ויש הזמנה חובה לאמת את הכתובת. הכתובת הידועה של הלקוחמספר :  כתובתו

 י המערכת"ספרות שמחושב אוטומטית ע 7הכתובת כוללת מיקוד חדש בעל  .המדוייקת

 .לאיתור מהיר של הלקוח, משמש בין היתר –קוד הלקוח במערכת :  קוד לקוח

  .לעיתים הערה מדוייקת חוסכת זמן רב, כדאי לשים אליה לב. הערה בכרטיס לקוח:  הערה

  

  :יהיהכפתורים במסך הפנ .14.1.1.1.1

במקרה כזה לחיצה על הכפתור תפנה אותנו למסכי , ניםיש אפשרות לבצע טלמרקטינג למטרות סקרים ושאלו: בצע שאלון

 .השאלונים שמוגדרים לקמפיין טלמרקינג זה

: ניתן להוסיף תשובות ולכל תשובה להגדיר פעולה מתאימה. מפתח של תשובת הלקוח בעקבות הפניה:  תשובת לקוח

,  לשלוח דואר, לשלוח מייל, התקשר יותרלא ל, ... לחזור ללקוח ביום ובשעה/ בוצעה מכירה / אין תשובה / תפוס : למשל

 ...וכו לא מעוניין, נשלח שובר תשלום, SMSנשלח , נקבעה פגישה

 .נפתח מסך ובו כל ההזמנות שיש ללקוח:  הזמנות קודמות

 .ראה פירוט נוסף בהמשך, במבצע הנוכחי ובו כל הפניות ללקוח "טלמרקטינג ללקוחפניות "נפתח מסך : ותייפנ

   : הזמנה כללית

  זהים לאלו שמוגדרים במסכי , הכפתור מפנה אותנו למסכי ההזמנה, במידה והלקוח מעוניין בהזמנה

ומכאן גם ניכנס לתסריטיי , פרטי הזמנה, פירוט תשלומים, )קמפיין(מקור פירסום ": מרכז הזמנות"

 הטלמרקטינג שהגדרנו  במערכת

 .ראה טלמיטינג –לקוח פתיחת יומן שיבוצים לצורך קביעת םגישה ל:  קביעת פגישה

 .טלפונים וכתובת, פתיחת כרטיס לקוח לשם עידכון פרטי הלקוח:  עדכון לקוח

 .פניות ללקוח שנעשו לא במסגרת טלמרקטינג:  פניות חופשיות

 . ובהם הלקוח ביקש לחזור אליו, פניות ללקוח שנעשו במסגרת טלמרקטינג: דחויים

 .או יציאה מהמערכת, ציאה ללקוח אחרסיום העבודה על לקוח זה וי : סיום עבודה

 .פניות קודמות ללקוח שנעשו במסגרת טלמרקטינג:  קודמות

  .סיום העבודה על לקוח זה והמשך עבודה עם הלקוח הבא שהמערכת תבחר עבורי:  ללקוח הבא

 

  :שדות במרכז המסך .14.1.1.1.1

  .שדה הבחירה שבו מספר מפתח של תשובת הלקוח בעקבות הפניה: תשובת הלקוח

לחזור / בוצעה מכירה / אין תשובה / תפוס : למשל: להוסיף תשובות ולכל תשובה להגדיר פעולה מתאימהניתן 

נשלח שובר , SMSנשלח , נקבעה פגישה,  לשלוח דואר, לשלוח מייל, לא להתקשר יותר, ... ללקוח ביום ובשעה

 . ...לא מעוניין וכו, תשלום

, שם הטלפן, זמן ההתקשרות: הכוללים פירוט של: ניות הקודמות ללקוחפירוט של הפ:  שורות שמתארות פניות קודמות 3

 .וזמן להתקשרות עתידית, הערה, תשובת הלקוח

  .הכוללת חלק מהמוצרים שבה, תיאור ההזמנה האחרונה במערכת:  ...סטטוס...  מתאריך...  'מס, הזמנה אחרונה

קוד ושם : מנה הקודמת ללקוח הכוללת פירוט שלפירוט של ההז:  שורות שמתארות את המוצרים בהזמנה הקודמת 3

  .כ עלות"סה, כמות, המוצר

 ...כ כולל"סה, דמי משלוח, כ פריטים"סה, ספק מקור, מקור פירסום:  שדות נוספים, תיאור הזמנה קודמת

 

 

  " פניות טלמרקטינג ללקוח"מסך  .14.1.2
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14.1.3. TBDדגש על תחזוקה: המשך עבודה על מסכי טלמרקטינג. 

 ,דוח ריכוז פניות .14.1.4

 ,דוח סטטיסטי  .14.1.5

 אותו דוח עם הרשאה נמוכה –דוח ריכוז = דוח פניות טלפן   .14.1.6

 , ...קליטת נתוני .14.1.7

 ... הפקת רשימות .14.1.8

14.1.9. TBD
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  :טינג יוצא ותסריטי מכירהקהגדרת טלמר

 :טלמרקטינג מונחי .14.1.10

 : תסריט מכירה .14.1.10.1
   .צע הטלמרקטינגשאותם נרצה לכלול במסגרת מב ,לפיהם יציע מוצרים ותנאים מסויימים ללקוחות, הסברים לטלפן

 

  :שאלון .14.1.10.2
  .שאותם נרצה לכלול במסגרת מבצע הטלמרקטינג ,ללקוחותורשימת שאלות , הסברים לטלפן

 

 : רשימת תפוצה .14.1.10.3
  .אין הגבלה על מספר רשימות התפוצה. מבצע מסויםקמפיין או רשימה קבועה של כל הלקוחות שנרצה לשייך ל

 

 : מאגר לקוחות זמני .14.1.10.4
של כל הלקוחות שנרצה לבצע עליהם חתך מסויים או , ויצירת רשימות קבועות, עבודה רשימה משתנה וזמנית לצורכי

  . ח מסויים או להכניס לרשימת טלמרקטינג יוצא"להכניס לדו

  .נמחק ברגע שנרצה ליצור מאגר זמני חדש המאגר

 

 :ערבול קובץ לקוחות זמני .14.1.11
מעורבלים כדי למנוע לחץ על קבוצת  – התקשרמאגר זמני הכולל את כל הלקוחות שאליהם נרצה לה לערבל את כדאי 

 .קבוצות אחרותלקוחות אחת והזנחה של 

  ערבול קובץ לקוחות זמני� פעולות על מאגר זמני � ניהול לקוחות

יש למיין אותו לפי  ,או לרשימת תפוצה ואז כשמעבירים את המאגר הזמני למבצע טלמרקטינג, יש להפעיל את הערבול

 ...ורק אז להמשיך את העבודה, 0ועד  0-להכניס בשדה המיקודים מכרגע יש צורך  – מיקוד

  

 :יצירת מבצע טלמרקטינג יוצא .14.1.12
 .יש ליצור מאגר זמני הכולל את כל הלקוחות שאליהם נרצה להתקשר

  .או דרך רשימת תפוצה, ממאגר הלקוחות הזמני: באחת משני דרכים. יש ליצור מבצע טלמרקטינג חדש

 

 : ממאגר הלקוחות הזמני - וצאיצירת מבצע טלמרקטינג י .14.1.12.1
ניצור פלט עבור טלמרקטינג , בעזרת מסך זה הזמני מהמאגר פלטים הפקתניכנס למסך , ניהול לקוחותמתפריט 

  .מהמאגר הזמני

אם קופצת , נבחר קוד מבצע או מבצע חדשהזנת לקוחות למבצע טלמרקטינג  ניכנס לחלון: טלמרקטינגנבחר בכפתור 

  .כדאי לסנן את הלקוחות הקיימים סףבנו, !OKנקיש  –הערה 

  .בצעכדי להפעיל יש להקיש 

  

מאגר ראה הסבר נוסף על מסכי (. עדכון טבלת מבצעי טלמרקטינג :ונבחרתחזוקה נגיע לתפריט   טלמרקטינגמתפריט  
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  )במדריך -הלקוחות הזמני

  ...עדכון טבלת מבצעי טלמרקטינג . -המשך בסעיף 

  

 : רשימת תפוצהמ - יצירת מבצע טלמרקטינג יוצא .14.1.12.2

 .עיון בנתוני רשימת תפוצה  � ניהול לקוחות  -מתפריט 

נקבל מייד את , לאחר שנבחר רשימה ידועה, F5יש להכניס את מספר רשימת התפוצה או לבחור : חלון חדש נפתח

ר שבחרנו לאח, כאמור. ולבחור רשימת תפוצה, נוכל לדפדף בין הקטגוריות. F5או באם בחרנו . נתוני רשימת התפוצה

  :מופיעים הכפתורים, רשימה

  .מבצע טלמרקטינג, יצוא הקובץ, ספירה, עיון 

 ,מבצע טלמרקטינג: נבחר בכפתור

  : נפתח, הזנת לקוחות למבצע טלמרקטינגהחלון 

. כדי שלא יופיעו אותם הלקוחות פעמים במבצע, כן –בסינון לקוחות כפולים נקיש את קוד המבצע כדאי גם לבחור 

  , בצעואז 

 .מבצע חדש: או שנבחר בכפתור

  :תופיע אזהרה: מבצע חדש: באם נבחר בכפתור

  . OK: נבחר בכפתור "יש להזין קוד מבצע טלמרקטינג" 

   ...עדכון טבלת מבצעי טלמרקטינג -המשך בסעיף הבא 

  

 !בצע –וכאן יש לבחור  –נחזור למסך הזה , לאחר הגדרת המבצע

  

 

  : עדכון טבלת מבצעי טלמרקטינג .14.1.12.3

יש ליצור רשומה , כדי לבחור מבצע חדש, נבחר מבצע קיים או חדש. עדכון טבלת מבצעי טלמרקטינג נס למסךניכ

 , <Ctrl-C>או   <Ctrl-M>י"ע: חדשה

  ,  מקור פרסום, תאור מבצע, קוד מבצע: נמלא את השדות החסרים

 .אם נרצה לבצע בטלמרקטינג שאלון ולא מבצע – סוג שאלון-ו

  : יפתח חלון מתאים – תסריטי מכירהשיוך : נבחר בכפתור

  :השדות במסך הם: שיוך תסריטים למבצע

התסריט יופיע רק לאחר הכנסת , 100אם נכניס ערך מספרי מעל ... שני וכו, המיקום של התסריט ראשון – מיקום

  .פירטי כרטיס האשראי של הלקוח

  .מספר המבצע –קוד 

 .שם שמתאים לתסריט שיצרנו – שם תסריט

 . תסריט המכירה שברצוננו לבצע במבצע זה ונצא נבחר את

  .עם תסריטי מכירה, ריקיצרנו מבצע טלמרקטינג יוצא 

  !בצע –ושם נבחר  –תחזיר אותנו למסך הקודם  –יציאה 
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  :מסכים והגדרות -ניהול לקוחות  .15

 

  . לקוחות ניהול -הכנס בתפריט הראשי ל 

את . אלו מסכים שבעזרתם אפשר ליצור רשימות תפוצה וטלמרקטינג. יופיע תפריט ובו מספר מסכים המפורטים בהמשך

 :הרשימות נפיק דרך המאגר הזמני

  -למאגר  חתך לפי לקוחות ח"דו הפקת .15.1.1
  

או , המקור ללקוחות תהיה רשימת הלקוחות. בהתאם לנתונים שנגדיר, תוכנית המייצרת קובץ במאגר הלקוחות הזמני

  :  עזר כאן הםהנתונים שאיתם נ. רשימת תפוצה קיימת

  ,סכום הזמנות מצטבר   ,סכום הזמנה   ,הזמנות ללקוח' מס  

  ,מין לקוח   ,קוד לקוח   ,תאריך הזמנה אחרון  

  ?או שיש עליהם איסור טלמרקטינג האם להכניס לקוחות מבוטלים  

  .תוכנית זו מבצעת חיתוך לפי הנתונים בקובץ הלקוחות

  

 

 הזמני  למאגר לקוחות העברת .15.1.2
  

תוכנית זו מבצעת חיתוך לפי הנתונים בקובץ . בהתאם לנתונים שנגדיר, ת קובץ במאגר הלקוחות הזמניתוכנית המייצר

  .הלקוחות

   ,.ז.ת' מס   ,קוד לקוח   :הנתונים שאיתם נעזר כאן הם

  ?,האם להכניס לקוחות מבוטלים  

  ?,האם להכניס לקוחות שאסור להם דיוור  

  .?ינגהאם להכניס לקוחות שיש עליהם איסור טלמרקט  

  .?EMAILהאם להכניס לקוחות שאין להם   

  .?האם להכניס לקוחות שאין להם מיקוד  

  ותחום מיקוד) בחירת יישובים(חיתוך לפי נתוני יישוב   

  אזורי חיוב –חיתוך לפי מספרי טלפון   

  חיתוך לפי תאריכי לידה

  חיתוך לפי תאריכי חברות במועדון הלקוחות

  2לי נתון כל/  1חיתוך פי נתון כללי 

 

  הזמנות וסכום מספר לפי לקוחות דוח .15.1.3

  .תדפיס הזמנות ללקוחות בהתאם למספר וסכום ההזמנותתוכנית המייצרת 

  ניתן לבצע חיתוך לפי הנתונים הבאים

  ,הזמנות מינימלי ללקוח' מס  

  ,סכום הזמנה ודמי משלוח  

  .תאריכי הזמנות  
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  ?האם להכניס לקוחות מבוטלים  

  אוו רק את ההזמנות התואמות את החתך המבוקש, ללקוחות הנבחרים תמנוזהאם הדפיס את כל הה  

 

   –הזמנות  תחום לפי זמני קובץ הפקת .15.1.4

 

  המסך העיקרי שבו נשתמש לחיתוך לקוחות לפי נתוני הזמנות

  . שנגדיר חתכים בהתאם ל, או רשימת תפוצה  קובץ במאגר הלקוחות הזמני זו מאפשרת יצירת תוכנית 

  .אך מתבצעת בדיקה של נתוני ההזמנות, רשימת הלקוחותמקור ללקוחות תהיה ה

  

  

  :פירוט השדות

   ,קוד ספק

  ,נבחר אחד מהם או את כולם – מרכז הזמנות? האם רק לקוחות שרכשו מוצרים מסויימים – בחירת מוצרים

  בחירת מקורות פירסום

  תחום תאריכי הזמנות

  , ובו נכניס את ההזמנות הנבחרות, תפתח חלון - <Tab>הקשת , "כן"אם נבחר  - בחירת הזמנות

   תחום הזמנות

  בחירת הזמנות לפי אמצעי התשלום – סוג כרטיס אשראי

  תחום סכומי הזמנות

  חשבוניתאין / האם להזמנה יש  – חשבונית

  תחום תאריכי חיוב ההזמנה

  מתי בוצע משלוח –תחום תאריכי איסוף הזמנה 
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  מנוי ללקוחות להם מוגדר –תחום תאריכי סיום מנוי 

  , ממספר ועד מספר תשלומים

  )לגבי לקוחות המשלמים בהוראת קבערלוונטי ( –תחום תאריכי סיום גבייה 

  כל ההזמנות/ מבוטלות / רגילות  –סטטוס הזמנות 

בוצע נסיון חיוב (–א "שגויי שב, ) לא בוצע ניסיון חיוב(לא חוייבו ללא שגויים , חוייבו –סטטוס חיוב ההזמנות 

  )כושל

  מוקפאות בלבד, לא  מוקפאות, כל ההזמנות –? ת מוקפאותהזמנו

  תחום קודי לקוחות

  אם נרצה פירוט רק של הזמנות לטלפן מסויים – טלפן מקבל ההזמנה

  קוד המועדון –חברי מודון לקוחות מסויים 

  מתאריך ועד תאריך סיום חברות במועדון

  2נתון כללי /  1נתון כללי 

  יישובי מגורים 'ניתן לבחור מס –בחירת יישוב 

  רק כשמותר טלמרקטינג 

  רק לקוחות שאינם מבוטלים

  מין הלקוח

תווצר רשומה לכל הזמנת , במידה וכן, במידה ולא תווצר רשומה אחת ללקוח –האם נרצה פירוט ברמת הזמנה 

  לקוח רשומות לכל' יצירת מס שאפשרית משמעות הדבר הינה. ההזמנה' והרשומה תכלול את מס, לקוח

  חות מעל מספר הזמנות מסוייםק לקור

  

במידה ויש לקוחות במאגר תופיע שאלה האם למחוק את . הפקה למאגר הלקוחות הזמני –הפקה למאגר זמני 

  או להשאירם, הלקוחות הקיימים במאגר

  

  .או להוסיף את הלקוחות לרשימת תפוצה קיימת, ניתן ליצור רשימת תפוצה –הפקה לרשימת תפוצה 

  

  חיוב מצטברלקוחות לפי סכום  .15.1.5

  תאריכי גבייה תחוםתוכנית זו מאפשרת חיתוך לקוחות לפי סכום גבייה מצטבר ו

  ב"מס/ התוכנית מיועדת לניתוח נתוני לקוחות המשלמים בהוראות קבע בכרטיסי אשראי 

 ניתן להעביר את נתוני הלקוחות למאגר הזמני או לרשימת תפוצה

  זמני לקוחות בקובץ עיוןמסך  .15.1.6
  

  .למאגר הזמני ניתן להוסיף או להשמיט לקוחות ממסך זה . קוחות במאגר הזמניהצגת הלמשמש ל
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 הזמני מהמאגר פלטים הפקתמסך  .15.1.7

  
  

  : נשתמש בפלט לצורך. ניצור פלט מהמאגר הזמני, בעזרת מסך זה

  ניתן להגדיר נתוני דף המדבקות –מדבקות לצרכי דיוור   הפקת – מדבקות

  .לקוח יופיע שם רק פעם אחת –וחות ח לפי לק"יצירת דו - ח"דו

  לקוח יכול להופיע שם מספר פעמים בהתאם למספר ההזמנות –ח לפי הזמנות "יצירת דו -ח הזמנות "דו

  . כתיבת תוכן מכתב מסויים ללקוחות במאגר.בחירת מכתבכניסה למסך  – מכתבים

  הצגת רשימת הלקוחות -עיון במאגר

ן המאגר יועבר לרשימת תפוצה חדשה או יאוחד עם רשימה תוכ –. ימת תפוצהיצירת רשכניסה למסך  -רשימת תפוצה 

  .קיימת

יצירת מבצע טלמרקטינג חדש או הוספת הלקוחות למבצע  –הזנת לקוחות למבצע טלמרקטינג  כניסה למסך -טלמרקטינג 

  .ניתן להגדיר יצירת פניות עם תאריך וזמן התקשרות .קיים

משלוח שאותו נגדיר דרך המסך  SMSכל הלקוחות המופיעים במאגר יקבלו  - SMSמשלוח כניסה למסך  – SMSמשלוח 

SMS.  שליחתSMS טלפון נייד' תתבצע רק ללקוחות שמוגדר להם מס.  

  

  הפקת מדבקותתהליך  .15.1.8

 –ולהזין שם את הפרטים השונים , יש ללחוץ על כפתור ערכי מדבקות. הזמני מהמאגר פלטים הפקתיש להיכנס אל מסך 

  ...מדבקות בדף' מס, גודל הרווח, דבקותגודל המ

  .ולהדפיס ,דבקותדפי מלהטעין את המדפסת ב, לוודא שהכל בסדר, ולהדפיס אל המוניטורמדבקות כעת יש לבחור בכפתור 

  

  

   –זמני  מאגר מחיקתמסך  .15.1.9

אלא רק . חקויש לציין שקבצי לקוחות ונתונים אחרים לא ימ. כניסה לחלון שבו נקיש אישור על מחיקת המאגר הזמני

  !המאגר הזמני
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 :ערבול קובץ לקוחות זמני .15.1.10

  ערבול קובץ לקוחות זמני� פעולות על מאגר זמני � ניהול לקוחות

מעורבלים כדי למנוע לחץ על קבוצת  – מאגר זמני הכולל את כל הלקוחות שאליהם נרצה להתקשרה לערבל את כדאי 

 .לקוחות אחת והזנחה של קבוצות אחרות

יש למיין אותו לפי  ,או לרשימת תפוצה ואז כשמעבירים את המאגר הזמני למבצע טלמרקטינג, הערבוליש להפעיל את 

 –חשוב מאוד שאת הפלטים שניצור , ורק אז להמשיך את העבודה, 999999999ועד מיקוד  0ואז להכניס ממיקוד  מיקוד

 .ל נשמר רק בוכי הערבו, ניצור אך ורק מהמאגר הזמני, רשימת תפוצה או מבצע טלמרקטינג

 

 לקוחות  קובץ הזנתמסך  .15.1.11
הדבר יכול להיעשות בצורה . יש להזין את הלקוחות החדשים לקובץ לקוחות, לאחר ביצוע הזמנה ללקוחות חדשים

באם הלקוחות לא הוזנו אוטומטית יש להריץ תוכנית זו מדי פעם  כדי להטעין . או ידנית) על פי פרמטר מערכתי(אוטומטית 

כדי שלא , ין לקוחות קיימיםיש לוודא שקוד הלקוח שיוזן בתחתית המסך יהיה קוד שאחריו א. דשיםאת הלקוחות הח

  .התוכנית בכל מקרה תבצע בדיקה למניעת דריסת לקוחות קיימים. ימחקו

  

על אילו תאריכי ?,  לעבורעל אילו הזמנות ,קוד ספק: יש להזין את הנתונים הבאים לפיהם המערכת תחפש לקוחות חדשים

  .על איזה מרכזי הזמנות. ז.על אילו מספרי ת,  הזמנות

 

 לקוחות  קובץ עדכוןמסך  .15.1.12

  . CTRL+F5 ניתן להגיע לתוכנית זו גם על ידי לחיצה על מקשי קיצור  . תוכנית המאפשרת עידכון של קובץ לקוחות

ון שפרטיו מתאימים כניסה על אחת העמודות והקלדה תקפוץ אל הלקוח הראש. לאחר הכניסה תופיע שורה לכל לקוח

הדבר נכון . 03-5שלהם מתחיל ב  הטלפוןנקפוץ אל כל הלקוחות שמספר , 03-5נקיש  טלפון למשל אם בעמודת . להקלדה

  .ז.ת' קוד הלקוח ומס, הטלפון שלו' מס, לשם הלקוח

  

  : חיפוש מתקדם 

יביא אותי ". אלי"למשל חיפוש השם  .חיפוש למציאת לקוח לפי חלק מהשם שלו - >Ctrl-F< -חיפוש לפי חלק משם לקוח  

  ...וכו, יאביאל, בראלי, אליניב, אליהו, אלי: לרשימות שבהם מצויים השמות

  והזנת חלק מכתובת הדואר האלקטרוני, >Ctrl-E< -חיפוש לפי כתובת דואר אלקטרוני  

  

  ...יש להתאזר בסבלנות... החיפושים המתקדמים הינם מטבעם מעט יותר איטיים

 

 : כפתורים

 .ואז ניתן יהיה לעדכן את  פרטי הלקוח. ולחיצה על מקש זה תעלה את רשומת הלקוח, עמידה על שורת הלקוח - עדכון

 .שבוצעו ללקוח, מראה את כל פניות הטלמרקטינג והסטטוס שלהם  – פניות טלמרקטינג

 .מראה את כל רשימות התפוצה שבהם נמצא הלקוח –רשימות תפוצה 

 .ואפשרות לעיין בהזמנות ובמוצרים, ל ההזמנות שביצע הלקוחמראה את כ – הזמנות

  .מכתבים וכן הלאה, הקלטת שיחה, מסמך סרוק –ניתן לשייך ללקוח ולהפעיל כל סוג קובץ ממוחשב  – קבצים מצורפים

יפול ממסך זה ניתן גם לפתוח ט. ניתן לראות ולעדכן את כל הטיפולים הקיימים ללקוח בכל ההזמנות – טיפולים ללקוח

  .גם ללקוחות שאין להם הזמנה במערכת, ישירות ללקוח
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  :כפתור זה מאפשר כניסה למסך משנה המאפשר הצגת הנתונים הבאים  –נתונים נוספים 

  שנשלחו ללקוח SMSרשימת 

  ב שהלקוח קיבל"רשימת זיכויי מס

  רשימת אירועים שקרו ברשומת הלקוח  –יומן אירועים 

  ברמועדוני לקוחות בהם הלקוח ח

  רשימת כל המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח –מוצרים ללקוח 

  

  לקוח והקלטות לכרטיס  ציםבהוספת ק .15.1.12.1

 "ישירות"כדי שניתן יהיה לגשת את הקובץ דרך  –תחילה יש למקם את הקובץ הרצוי על השרת המתאים 

  . CTRL+F5 ניכנס לכרטיס לקוח על ידי לחיצה על מקש קיצור 

  .קבצים מצורפים : ונבחר בכפתור, נמצא את הלקוח המתאים. כל לקוחלאחר הכניסה תופיע שורה ל

שם קובץ "תחת השדה  – ושורה שבה נוכל להכניס את מיקום הקובץ החדש, תיפתח טבלה ובה מופיעים כל קיבצי הלקוח

  ."ושביל חיפוש

  .נמצא את הקובץ המתאים ונבחר אותו. F5 נקיש שם

  .ב שם מה מכיל הקובץולכתו, תיעוד מסמך, יש לעדכן את השדה

  .ולוודא שהוא נפתח –לסיום הקשה כפולה על הקובץ 

  >Ctrl-M<באם נבחר  –ניתן להגדיר קבצים נוספים 

  

  

  רשימות תפוצה .16

מיזוגים וחיתוכים , מודול רשימות התפוצה מאפשר יצירה של רשימות שונות של לקוחות בהתאם לקריטריונים שונים

אין . מסוים קמפייןלמשל רשימה קבועה של כל הלקוחות שנרצה לשייך ל. נים מושלמיםשונים בין הרשימות ליצירת קמפיי

  :היכולות השונות של רשימות התפוצה הן .הגבלה על מספר רשימות התפוצה

 .יצירת רשימות לקוחות על פי פילוחים שונים של לקוחות .1

  ביצוע ניתוחים וחתכים בין הרשימות .2

  זרת הרשימותביצוע פעולות שיווק וטלמרקטינג בע .3

  .שליחים, דואר, SMS ,EMAIL :רשימותאפשרויות דוור ל .4

  פילוח לקוחות על פי תשובות טלמרקטינג .5

 . כמעט ללא הגבלה, רשימות של לקוחות –במערכת ניתן ליצור קבוצות  .6

רשימות הלקוחות נקראות רשימות תפוצה והן מהוות בסיס לביצוע פעולות דיוור או טלמרקטינג יוצא שיווקי  .7

  .ל"דוא, SMSמשלוח , פניות טלפוניות ,דואר: מצעים מגווניםבא

  . במערכת ניתן ליצור ולשמור בקלות את רשימות תפוצה המשמשות בסיס לדיוור ופנייה ללקוחות .8

כדי לקבל רשימות תפוצה ממוקדות , מגבלה על הרשימות אפשר לבצע חיתוכים לפי פילוחים שונים כמעט ללא .9

פילוח , מועדי הרכישות, סוג המוצרים שנרכשו, היקף קניות מצטבר, וג הלקוחס: למשל. חדשות של לקוחות

 ...גיאוגרפי ועוד

  .חיסור, חיבור, חיתוך  :תן לבצע מספר פעולות לוגיותעל רשימות התפוצה ני .10
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ולא קנו , 100₪-שקנו השנה ביותר מ, הולדת-שיש להם יום שהן נשים אפשר למשל לקבל רשימה של כל הלקוחות .11

 ...1+1ולתת להם מתנה של  ,החודש

 

  : רשימות תפוצה כללי .16.1

  

בדיוק כפי שנוצר מאגר , רשימת התפוצה נוצרת במגוון דרכים. הינה רשימת לקוחות הנשמרת במערכת, רשימת תפוצה

  .הלקוחות הזמני

אגר ההבדלים העיקריים בין רשימת התפוצה למאגר הלקוחות הזמני הינם שרשימת התפוצה נשארת במערכת בשונה ממ

  .איחוד חיסור וכיוב על רשימות תפוצה(וכן שניתן לבצע פעולות לוגיות , הלקוחות הזמני

ות ברשימת התפוצה אינה משפיעה על כרטיסי /ומחיקת לקוח , רשימת התפוצה קיימת בנפרד מכרטסת הלקוחות

  הלקוחות

  גישה ומיקום תפריט רשימות תפוצה .16.1.1

נפתחת רשימת התוכניות הקשורות לרשימות .שימות תפוצה  בחירת תפריטו, ניהול לקוחותפתיחת תפריט : גישה למסכים

  .תפוצה

  יצירת רשימות תפוצה חדשה או עדכון רשימה .16.1.2

נבחר את התוכנית המתאימה ליצירת  ניהול לקוחותמתפריט . יצירת רשימת תפוצה במערכת יכולה לנבוע ממספר תוכניות

  .רשימת לקוחות מתאימה שתישמר במאגר הזמני

ואז נוכל , רשימת תפוצהנבחר בכפתור  , הפקת פלטים מהמאגר הזמני: נבחר בתוכנית: יצירת רשימה ממאגר זמני אופן 

  .לבחור רשימת תפוצה חדשה או הוספת הלקוחות לרשימת תפוצה קיימת

  .נכניס את מספר הרשימה בשדה המתאים, במקרה של רשימה קיימת

  .מספר עבורה במקרה של יצירת רשימה חדשה המערכת תבחר לנו

  , נכניס שם מתאים לרשימה: תאורבשדה 

  ". המתגוררים בחיפה 60גברים מעל גיל : "למשל

בשנים ₪  100השנה וקנו מעל שלא קנו  : "למשל, נרשום את כל הפרטים הנוספים התפוצהתאור מפורט של רשימת בשדה 

  ". קודמות

למשל אם , לקבל רשימת לקוחות לפי ההזמנות שלהם מאפשר" כן"אם הערך הוא , פירוט ברמת הזמנהשדה נוסף של 

  . פעמים 3הזמנות שונות הוא יופיע  3ללקוח מסויים יש 

  .שכל לקוח יופיע רק פעם אחת גם אם יש לו מספר הזמנות, לקבל רשימת לקוחות מאפשר" לא"אם הערך הוא 

  

אך דורשת משאבים רבים  –היא מהירה  )SQLדרך " (העברה ישירה", אפשרויות 2ישנן , כדי ליצור סופית את הרשימה

והשניה , ולכן מומלץ לבחור בה  רק לאחר שעות העבודה, מהשרת ועלולה לתקוע את העבודה עם השרת לכל המשתמשים

  .פחות מהירה אך יותר בטוחה) יק'דרך מג" (בצע"

י לא לפגוע בעבודה של כד, "בצע"אם מדובר על עבודה במקביל לפעילות רגילה של המערכת עדיך לבחור באפשרות  

  .המשתמשים האחרים

  

  תחזוקת טבלת רשימות תפוצה .16.2

הרשימות ממוינות לפי . כניסה למסך זה מאפשרת לראות רשימה של כל רשימות התפוצה במערכת לפי חלוקה לקבוצות

רשימת א מוגדר האם הי , שלה תאריך יצירה, שם הרשימה, שלה קבוצהה, קוד הרשימהיש את  לכל רשימה ו. שדה מיון
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 ,2רשימה , 1רשימה : מאילו רשימות: וכיצד נוצרה, הלקוחות בתוכה מספר רשומות, שלה תאריך היצירה, או לא דיוור

  .שבוצעה ביניהן הפעולהומה 

  . אך ניתן לעדכנו ובכך לשנות את סדר הצגת הרשימות, שדה המיון נקבע מלכתחילה כמספר הרשימה

ושם גם , רשימת הבוצות מופיעה בחלקו הימני של המסך. ך את רשימת התפוצה לקבוצהניתן לשיי, לצורכי ניהול יעיל יותר

  .ניתן לעדכנה ולהוסיף קבוצות נוספות

  .מוצגות רק הרשימות השייכות לקבוצה זו, ברגע שעומדים על קבוצה מסויימת בחלקו החימני של המסך

  

  : כפתורים 2במסך ישנם 

  .אך ניתן לעדכן ולהוסיף ידנית,  חלק מהתעוד נוצר אוטומטית. יצירת הרשימה מאפשר לקבל מידע מפורט על אופן: תעוד

  ..מקור ההפניה לא נמצא! שגיאההסבר נוסף בסעיף  , עיון בנתוני רשימת תפוצהנפתח מסך שמאפשר :  עיון

  

  פעולות על רשימות תפוצה .16.3

  .רשימות של לקוחות 2חכמות על  לוגיותות בו ניתן לבצע פעול, ישירותזהו אחד המסכים המיוחדים למערכת  

  .תוצאה הפעולה ירשמו בדרך כלל ברשימת תפוצה חדשה

  

 , ניתן להשוות שתי רשימות ולצמצם אותם לרשימה ממוקדת יותר: חיתוך .1

  .בשתי הרשימות לקוחות שקיימיםשבה יופיעו רק , C –לרשימה חדשה 

C = כל מה שקיים גם  ב-A  וגם ב- B.  

  ,מורחבת C - ניתן לחבר בין שתי רשימות ולקבל רשימה: יבורח או: איחוד .2

 .B-וגם כל הלקוחות ב, A -שבה יהיו כל הלקוחות ב

= C A + B  

  .ללא כפילויות, C - ניתן לחסר בין שתי רשימות ולצמצם אותם לרשימה ממוקדת: חיסור .3

  A-B , הורד מרשימהA ,את כל הלקוחות שנמצאים גם ברשימהB  שימה ושים אותם ברC. 

.A – B = C  

  , B –לרשימה אחרת  A–להוסיף רשימה אחת ניתן  : איחוד רשימות לרשימה השניה עצמה .4

  ,מורחבת B - ולקבל רשימה , מבלי שיהיו לקוחות כפולים

 .B-וגם כל הלקוחות ב, A -שבה יהיו כל הלקוחות ב

= B A + B  

עם זאת יש לדעת . 2לרשימה  1ה לקוחות רצוי מרשימ' מעביר מס: העברת לקוחות לרשימה השניה .5

 .וישאר ברשימה  הראשונה, שלקוח שכבר נמצא ברשימה השניה לא יעבור שוב 

  

  

  .או לא להתחשב בהזמנותניתן 

  .מספר הלקוחות להעברהניתן לקבוע את 

  .מספר ושם -פרטי  הרשימה אליה תיכתב התוצאהניתן לקבוע את 

  .וניתן במקביל להוסיף גם תעוד ידני, לה על רשימות תפוצהשדה התעוד מתעדכן אוטומטית בזמן ביציע פעו

  

  :אופן ביצוע הפעולה 
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  SQLבצע או  בצע: לביצוע הפעולה ניתן לבחור בשתי אפשרויות

  .היא מהירה יותר  אך עלולה לתקוע את העבודה עם השרת. משתמשת במשאבי השרת  SQL  בצעהדרך 

  .רה אך יותר בטוחהפחות מהי) יק'דרך מג" (בצע" -הדרך  השניה  

כדי לא לפגוע בעבודה של , "בצע"אם מדובר על עבודה במקביל לפעילות רגילה של המערכת מומלץ לבחור באפשרות  

  .המשתמשים האחרים

  ". SQL - העברה ישירה"אם מדובר על סוף יום העבודה שבה המערכת פנוייה יחסית ניתן לבחור ב 

  

  

  עיון בנתוני רשימת תפוצה .16.4

  :ישירותפשר לצפות בנתונים שונים של  כל אחת מרשימות התפוצה במערכת מסך זה מא

  . ומספר הלקוחות שכלולים בה, מי יצר אותה ומתי, שם הרשימה: יופיע, לאחר הכנסת מספר הרשימה

  :למסך יש מספר כפתורים

  .ושתילת הזמנה, מבצע טלמרקטינג,  יצוא קובץ, ספירה, עיון

וגריעת לקוחות , מסך זה מאפשר גם הוספת לקוחות לרשימה באופן ידני .נמצאים ברשימההלקוחות ה הצגת רשימת  :עיון

  .מהרשימה

  בדיקה ועדכון של מספר הלקוחות הנוכחי ברשימה :ספירה

  magic940\160.txt\ שם ומיקום הקובץ  יהיה תמיד . טקסט פשוט יצוא רשימת קודלי הלקוחות לקובץ  :יצוא קובץ

  .ירת מבצע טלמרקטינג שכולל מספר רצוי של לקוחות מבין אלו המופיעים ברשימהיצ :טלמרקטינג מבצע 

או ליצור , ה להוסיף את הלקוחותיש לבחור את המבצע הקיים שאליו נרצ, לאחר הכנסת מספר הלקוחות הרצוי להעברה

 .מרשימת תפוצה - יצירת מבצע טלמרקטינג יוצא - 15.3.2: ראה סעיף :פירוט נוסף .מבצע חדש

זאת כאשר רשימת התפוצה שנוצרה במקור . הזמנה לכל לקוח ברשימה' אופציה זו מאפשרת שתילת מס :שתילת הזמנה 

  .ללא פירוט הזמנות

  

  רשימות' פיצול רשימת תפוצה למס .16.5

הרשימה עצמה . תוכנית זו מפצלת רשימת תפוצה למספר נדרש של רשימות אחרות לפי מספר לקוחות שנדרש בכל רשימה

  . התוכנית יוצרת מספר רשימות עוקבות. הרשימות המפוצלותתהיה אחת 

  . התוכנית מראה את שם הרשימה ואת מספר הלקוחות המופיעים בה.  יש להכניס את מספר הרשימה שרוצים לפצל

לחיצה על כפתור . והתוכנית מחשבת את מספר הלקוחות שיהיו בכל רשימה, כעת יש להכניס את מספר הרשימות הנדרש

  .פצלת את הרשימה ויוצרת מספר רשימות נדרש עוקבותמ –בצע 

  

  טעינת רשימת תפוצה לקובץ הזמני .16.6

  .כדי שנוכל לעבוד איתה ולהפיק ממנה פלטים נדרשים, תוכנית זו מטעינה את הרשימה לקובץ הלקוחות הזמני

  .ובמידה ונדרש לאשר מחיקת המאגר הזמני הקודם" בצע"לבחור , יש להכניס את מספר הרשימה

  

  דכון טבלת קטגוריות רשימות תפוצהע .16.7

  .הוספת קטגוריות / תוכנית זו מאפשרת עדכון . רשימות התפוצה מסודרות לפי קטגוריות

  

  מחיקת לקוחות מרשימת תפוצה .16.8
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  .תוכנית זו מאפשרת מחיקת לקוחות מרשימת התפוצה

  : ניתן לבחור תנאי  תחום ללקוחות שימחקו 

או , או לפי תאריכי סיום של חברי מועדון, או לפי מיקודים,  טלמרקטינג או דיוור או שאסור לבצע להם, מבוטלים: לקוחות

  .לפי קודי לקוח

  ".מחיקת לקוחות: "לבחור בכפתור, יש לבחור את הקטגוריות הנדרשות

  ".ספירת לקוחות ברשימה"י לחיצה על כפתור "ניתן  לרענן את מספר הלקוחות ברשימה המוצג על המסך ע

  



 - 75 -מדריך למשתמש  " ישירות"

  ת סלקטיבית מרשימת תפוצהמחיקת לקוחו .16.9

  .לקוחות רצוי' התוכנית נועדה לעדכן את רשימת התפוצה ולהשאיר בה מס

יש , לשם כך. יש אפשרות להקטין את הרשימה על ידי מחיקת מספר מסוים של לקוחות אחרונים:  הקטנת הרשימה

  .כל הלקוחות הבאים יימחקו. ברשימה רלהכניס את מספר הלקוחות שאנו רוצים שיישא

אפשרות נוספת היא מחיק מהרשימה של כל הלקוחות שבוטלו במערכת יחד עם כל  :ובילתי מדווורים, מחיקת מבוטלים

  .הלקוחות שאסור לעשות להם דיוור

  

  מחיקת רשימות תפוצה .16.10

י יש להכניס ערכים מתאימים של גבולות קוד. תוכנית זו מאפשרת למחוק קבוצת רשימות תפוצה שיש להן קוד מיון משותף

  ... עד –.. מ: המיון

  .או רק את אלו שאינן  משוייכות לקבוצה, ניתן לבחור האם למחוק את כל הרשימות עם אותו קוד מיון

  

  יצוא קובץ לקוחות .16.11

  .ותופיע רק למשתמשים שיש להם הרשאת יצוא קבצים, התוכנית הזו דורשת הרשאת גישה גבוהה

יש . או רשימת תפוצה מסוימת לפי חתך נתונים דרוש, שדות נבחריםאת קובץ הלקוחות עם  CSVומאפשרת לייצא לקובץ . 

  .וגם אלו שאסורים לטלמרקטינג, שאסור לדוור אליהם, גם אפשרות להשמיט את הלקוחות המבוטלים

  , ....עד... מ: יש להכניס את גבולות הלקוחות שנרצה לייצא: יצוא מקובץ לקוחות

  .נכניס את מספר הרשימה, ימת תפוצהאו באם נרצה לייצא רש: יצוא רשימת תפוצה

  .ניתן למיין את קובץ יצוא לפי המיקוד של הלקוחות

  

  :פרמטרים עיקרים 3יש אפשרות לסנן את הרשימה ולא לכלול בה לקוחות לפי 

  .או את כל הלקוחות, רק לקוחות שלא בוטלו: מבוטלים

  .רק לקוחות שמותר לדוור אילהם או כל הלקוחות: שמותר דוור

  .או את כל הלקוחות, רק לקוחות שמותר לבצע להם טלמרקינג: ם לטלמרקטינגאסורי

  

  :סוגי פורמט היצוא

  .יצוא של כל הנתונים הנמצאים בקובץ הלקוחות: מלא

  .שם וכתובת: יצוא רק של הנתונים הדרושים לדיוור:  דוור

  , יצוא רק של לקוחות שיש להם טלפון קווי:  קווי

  ת שיש להם טלפון ניידיצוא רק של לקוחו: סלולרי

  .המאפשר פתיחה באקסל    HTMLמאפשר יצוא רשימת תפוצה לקובץ :  אקסל

  .ל לאקסל"חו-ומייצא פרטים של לקוחות ב –פועל רק על רשימות תפוצה : אקסל מרשימת תפוצה –חול 
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  .טלמיטינג .17

  טלמרקטינג -היא דרך תפריט ה טלמיטינג -הכניסה לתפריט ה 

  

  אנשי שטח – עובדיםעדכון טבלת  .17.1

  .: בתחילת העבודה יש להגדיר את העובדים שעבורם ננהל את היומנים

כאן יש להגדיר לכל אחד מהעובדים שנרצה לנהל : עדכון טבלת עובדים �  טלמיטינג �טלמרקטינג    כניסה לתפריט

  .את הפרטים החשובים, להם את היומנים

את ההספק והנפח המקסימלי , מספרי הטלפון שלו, ה שבה הוא עובדמספר ושם החבר, שם, קוד: לכל עובד יש להגדיר

  ?חתום על חוזה והאם הוא? האם הוא פעיל. שבו הוא עומד

 .ימי העבודה ואת, שבהם הוא יכול לעבודאזורי החלוקה  את יםעובדללהגדיר אין 

  

  ...משמרות וכו -פעילויות  –קורסים  – פעילותטבלת איזורי עדכון  .17.2

כרגע הכל נעשה דרך טבלה אחת שבמקור שימשה . הגדיר את החלוקה הראשית שלפיה יקבעו הפגישותיש ל לאחר מכן

  .ומכאן נגזר שמה –פעילות להגדרת איזורי 

  עדכון טבלת אזורי פעילות �  טלמיטינג �טלמרקטינג  כניסה לתפריט 

  ...וכו, קורס, איזור, פעילותיש להגדיר את הפרמטרים הבאים לכל 

  .טלפון אחראי איזור, שם אחראי איזור, !להשאיר ריק – ימים מקסימאלי לפתיחת משאית' מס, שם איזור, קוד איזור

  . באזור יםהמטפל נשיםלכל איזור את הא כדי להגדיר נהגיםיש לבחור בכפתור  

  

  פתיחת משמרת לכל העובדים לתאריך .17.3

נקרא כאן  –משך הפעילות : הערה חשובה: הםאת משך כל פעילות והמרווח בינ, איזור ושעות עבודה, יש לבחור תאריך

  )יתוקן בקרוב(מרווח בין משמרות  –נקרא כאן , ומרווח בין פעילויות, משך משמרת

ניתן לשנות כאן את  – ובו נמצאות המשמרות שהכנסנו, הצגת משמרות: יפתח דף חדש שנקרא, לאחר ביצוע הפעולה

  .יכולות להשתנותו, ברירות המחדל נקבעות באתחול המערכת .הנתונים

  

  עדכון משמרת/ פתיחת  .17.4

באם .  >TAB<ואז להקיש , את העובד, איזור, יש לבחור תאריך. ניתן לפתוח לכל עובד בנפרד משמרת או לבטל משמרת

  .ואז אפשר למחוק לו את המשמרת, נקבל על כך הודעה, העובד כבר משובץ

  

  .או לאזור מסוים, התאמהאפשר להגדיר לכל העובדים משמרות באזורי הפעילות שלהם ב

  

  עדכון שיבוצים על ידי מנהל משמרת .17.5

   .עדכן פעילויות שנקבעו כבראלץ ולבתכנית ניתן ל

אלא אם ההעברה מבוצעת תוך , לא מומלץ להשתמש בה!!! בתכנית זו לא נבדקת חוקיות ההעברה של הפגישות: אזהרה

  .בדיקת החוקיות שלה

  העברת שיבוץ משמרת .17.6
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  .או להחליף את הפגישות במשמרת של שני עובדים, ורך להעביר פגישות של עובד אחד לאחרמופעלת במידה ויש צ

  

  הצגת יומן .17.7

כאשר לכל נציג או פעילות ישנה שורה אחת . החל מתאריך מסוים, העבודה שבועי או חודשי יומןישנה אפשרות להצגת 

  .מייצגת

  .קבוע  פגישות חדשותתאפשר לעיין בפגישותיו ול –בחירה בעובד מסוים והקלקה עליו 

  

  תאומים / דוח פגישות  .17.8

  .דוח שבו מוצגות הפגישות לעובדים מסוימים

  

  :רשימת תאומים לעובד .17.9

  .למטרות ספציפיות. דוח שבו מוצגות הפגישות לעובדים מסוימים בצורה שונה

  

  טלמיטינג בזמן טלמרקטינגהפעלת  .17.10

  .שעליו עובדים, תמש ואת מספר המבצעלהכניס את שם המש. טלמרקטינג � טלמרקטינגיש להיכנס למסך 

ואת סוג , נבחר את התאריך המתאים. קביעת פגישה: נבחר בכפתור: במידה ונוצר קשר עם הלקוח ונרצה לקבוע פגישה

  . יפתח יומן הפגישות שלו ,נקליק על השורה ביומן, נבחר את הנציג המתאים. הצגת היומן

יש . עם השעות הפנויות של הנציג, קופץ חלון. הוספת פגישה חדשה: נבחרו, נעמוד על המקום שאליו נרצה להוסיף פגישה

  .ולצאת, להוסיף הערה אם צריך, את שעת הפגישהלוודא 

  .ישנה גם אפשרות לשבץ את אחת הפגישות למשמרת אחרת של העובד

  .ולראות שהפגישה עודכנה, עדכוןכדאי לבחור בכפתור 

  ...ולהמשיך ללקוח הבא. נקבעה פגישה: תשובת לקוח: סמן בשדהל, יש לצאת מהיומן –לאחר קביעת הפגישה 

   

  

  TBD :שאלונים וסקרים .18

  .מערכת ישירות כוללת בתוכה גם תוכנה לישומים של סקרים ושאלונים

  .>שאלונים וסקרים<: ומשם תת תפריט> טלמרקטינג<: הכניסה לתוכנת השאלונים נעשית מהתפריט הראשי

בדיקת ועידכון , ניהול הסקר, הגדרת השאלון: פלים בכל השלבים ביצירת השאלוניםבתפריט שנפתח ישנם מסכים שמט

  .ומשם ליצור חתכים ותרשימים לפי הצורך, ישנה גם אפשרות ליצא את נתוני השאלון לאקסל. התשובות

  :המסכים בתת התפריט הם

  TBD, הגדרת שאלונים .18.1

  TBD, עדכון טבלת סקרים .18.2

  TBD, ניהול סקרים .18.3

   TBD דוחות לשאלונים .18.4
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  TBD ח מילוי שאלונים לטלפן"דו .18.5

  TBD יצוא נתוני שאלונים לאקסל .18.6

  TBD בדיקת ועדכון תשובות בשאלונים .18.7

 

   .ואיחוד לקוחות קליטת קובץ לקוחות חדשים לתוך המערכת .19

  קליטת הקובץ .19.1

  .קובץ הלקוחות יכול להיות במבנה גמיש. ניתן לקלוט קובץ לקוחות חדשים לתוך המערכת

 .להחליף פסיק ברווח) חיפוש והחלפה(י "ע , האקסל של הלקוחות החדשים מכל הפסיקים יש לנקות את קובץ .1

   :CSV Comma Delemeteבאנגלית זה נקרא  .מופרד בפסיקים CSVיש ליצור קובץ במבנה  .2

 ).אקסל אפשרי דרך. (הכולל את פירטי הלקוחות החדשים המיועדים לקליטה במערכת

הלקוח האחרון ו. לקוחות חדשים 12000אם יש : למשל. חדש שיוכנס למערכתיש למצוא את מספר הלקוח הראשון ה .3

 צריך לוודא שלא יהיה אף לקוח שמיספרו. 6100000נגדיר שמיספר הלקוח הראשון שיכנס יהיה , 6036812מיספרו 

מיספר לקוחות ש 12000לאחר הקליטה יהיו לנו עוד . 6112000לבין  6100000בין  כלומר, 6100000+12000מתחת ל 

 .בתנאי שלא היו לקוחות כפולים, 6112000והאחרון  6100000הראשון שלהם הןא 

 .קליטה קובץ לקוחות במבנה גמיש:  לבחור ב. תחזוקת לקוחותומשם לתפריט  , ניהול לקוחות:  יש להיכנס לתפריט .4

 .בצעלהקיש ו. שם קובץ הקלט -במקום המיועד ל . של הקובץ PATHיש להכניס את שם הקובץ המלא כולל  .5

 .הגדרת מיקום שדות: נפתח מסך .6

 :למשל.  שבו נמצא כל אחד מהשדות בקובץ המקורי מקוםהאת  כניסיש לה .7

a.  באקסל עמודה (אם השם הפרטי נמצא בשדה הראשוןA( , 1 -"שם פרטי"נרשום בשדה . 

b.  באקסל עמודה (אם שם המשפחה נמצא בשדה השניB( , 2 -"שם המשפחה"נרשום בשדה . 

c. באקסל עמודה ( השלישי החוב נמצא בשדהר אם שםC( , 3 -"שם הרחוב"נרשום בשדה . 

d.  באקסל עמודה (אם מספר הטלפון נמצא בשדה החמישיE( , 5  -" 1-טלפון"נרשום בשדה . 

e.  או לנתון נוסף, נכניס אותם לשדה ההערה –חשובים שאין להם שדות אם יש נתונים. 

 כן=יצירת מאגר זמנינוכל לבחור ב , מהרשימהבמידה ונרצה ליצור מבצע טלמרקטינג ישירות  .8

 .WORDאו  EXCELכמו , אם אנו צופים בו בתוכנה כלשהי, יש לצאת מהקובץ .9

  .ולבדוק האם הלקוחות הוכנסו כראוי, קליטת קובץיש לבחור כעת בכפתור  .10

 :שילוב לקובץ לקוחותנבחר בכפתור . אם הכל תקין .11

a. סימן שיש לקוחות כפולים, מהמאגרבאם הוא קטן יותר . נקבל את מספר הלקוחות 

b.  נלחץ על . 6036900: לדוגמא, 2יש להכניס כאן את המספר שבחרנו בסעיף  – קוד הלקוח הראשון לשיבוץנקבל גם שדה בשם

TAB 2לפי סעיף , יש לבחור מספר לקוח ראשון אחר, אם אין. ונראה שבאמת יש מספיק מקום. 

c. ולעבור על רשימת הכפולים, הכפולים יגיעו לשםאם הגדרנו ש, כדאי לבדוק את המאגר הזמני. 

כדי לבדוק , האם לשמור אותם במאגר הזמני, ואם כן, באיזה רמה, כעת יש להחליט אם אנו רוצים לסנן לקוחות כפולים .12

עם  ץכדאי להתייע... אז לבחור סינון לפי טלפון, אם אין. ז כדאי לבחור סינון מלא.אם יש ת .את הנתונים לאחר מכן

 .או עם מרכז התמיכה של תוכנת ישירות, ל המוקדמנה
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a. כמו הדוגמא הבאה, לפעמים מופיע בצורות שונות, לקוח כפול:  

  052-5555222 03-6901111ג "ר 18אבנר דן המעפילים 

  03-6901111 052-5555222 גן -רמת 18פילים אדן אבנר מ

 .ולמנוע כפל פניות, המערכת יודעת לזהות כפילויות כאלו

 בצע יש להקיש .13

 .במערכת נקלטושאכן הלקוחות החדשים , יש לבדוק את קובץ לקוחות ולוודא, לאחר שכל הלקוחות הועברו .14

  6036813: למספר שהיה לפני הקליטה, פרמטרים כללים –יש לעדכן את המונה שאומר מאיזה מספר יקלט הלקוח הבא  .15

  טיוב ואיחוד לקוחות .19.2

כדי למנוע כפילויות , לק מהלקוחות שקלטנו זהים ללקוחות קיימיםיש אפשרות לבדוק האם ח, בזמן קליטת קובץ חדש

  .כדאי לעשות זאת לאחר הקליטה, במידה ולא ביצענו זאת. במערכת

  . י הקלקה ימנית על העכבר באיזור האפור"י התפריט שנפתח ע"ע, אפשר לבצע זאת

  דשאיחוד לקוחות לפי מספר טלפון ח � תחזוקת לקוחות � ניהול לקוחות :בחירת

  : ובודקת לפי מספר פרמטרים את כפילות הלקוחות, התוכנית רצה מקוד לקוח עד קוד לקוח

  ,מספר טלפון אחד זהה

  , מספר טלפון אחד זהה והתאמה בשם הלקוח

  , מספרי טלפון זהים 2

  .5או  4ניתן לקבוע את ההתאמה לפי מספר אותיות נדרש כדאי לבחור  –במקרה של התאמה בשם 

  .יחוד הלקוחות או הפקת דוחאפשר לבחור בא

  .ורק אז לבצע את האיחוד, לעבור עליו, מומלץ להפיק דוח

  .או להתיעץ עם מרכז התמיכה –ללא ניסיון בנושא , רצוי לא לבצע את האיחוד

  

  שמופיע פעמיים –איחוד לקוח כפול  .19.3

  .י מסך מיוחד"ע, ים שלולאחד אותו ולמחוק את אחד המופעניתן  –במידה ואיתרנו לקוח שמופיע פעמיים במערכת 

  איחוד לקוחות במערכת � תחזוקת לקוחות � ניהול לקוחות !!!במסך זהרבה יש לנקוט זהירות 

  . ומי הלקוח שנרצה להעביר את הזמנותיו אל השני, זה מהלקוחות נרצה להשאיר במערכתילאחר הווידוי א .1

  , נקבל את פרטיו מתחת לשדה מספר הלקוח, ימקורקוד לקוח : בשדה נכניס בתחילה את מספר הלקוח שנרצה להעביר .2

 .בצעונלחץ , נוודא שוב –פרטיו יופיעו  ,ונכניס את המספר השני של הלקוחקוד לקוח שיישאר: נרד אל השדה .3

 .של הלקוח אוחדוכל ההזמנות הפניות וכו  .4

 .ליך ידניבתה xxxי המשתמש "ע d/m/yבתאריך  xxxהלקוח אוחד עם לקוח מספר : בלקוח שבוטל נקבל הערה .5

  

 

  חישוב משכורות עובדים .20

  . המערכת יודעת לחשב את שעות עבודת הטלפנים ולייצא את הדוח כקובץ אקסל

רק  מכוון שהמערכת שומרת את שעת כניסת הטלפנים. יציאה לפני הדפסת הדוחותכניסה והחובה לעדכן את שעות ה

  .אולם לא שומרת את שעת היציאה, בזמן ביצוע פעולות טלמרקטינג

  

  :עדכון שעת היציאה .20.1
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לכל הטלפנים של שעות יציאה או עדכון מקיף , עדכון יומי לכל טלפן בנפרדשעות כניסה ויציאה בצורת אפשר לעדכן 

  .שסיימו לעבוד במשמרת מסוימת בבת אחת

  :  כניסה דרך התפריטים ועדכון בהתאם: עדכון יומי לעובד אחד

  יציאת עובדים/ ת עדכון כניס � שעון נוכחות � תפריטים יעודיים

  :  למשמרת או לכל העובדים בהתאם, כניסה דרך התפריטים ועדכון של כל עובד בנפרד: עדכון כללי למספר עובדים

  עדכון קובץ שעות לתאריך � שעון נוכחות � תפריטים יעודיים

  

  בדוח המשכורותושעות עמלות מקיף של עדכון  .20.2

אם מוגדר סכום !! אולם. הגדרת אחוזי העמלות בכל דף מוצרלפי  – המערכת יודעת לחשב את אחוזי העמלה של הטלפנים

  .ולשם כך יש להוציא דוח בנפרד, ח"המערכת לא תעדכן את הסכום הסופי בדו, עמלה קבוע ולא אחוז מסכום המכירה

  :יש להריץ תוכנית שמבצעת את הסיכומים, כדי שהמערכת תכניס את סיכומי העמלות של אחוזי המכירה

לאחר , יש לעדכן את השעות והתאריכים שלגביהם נרצה לעדכן את טבלת השכר. דוח ביצועי טלפנים �ות אילתדוחות וש

  : יש שתי אפשרויות, מכן

  . הפקת דוח: י בחירת"או הרצה חד פעמית ע, ז העדכון הוא אוטומטיח ברקע וא"אחת להריץ את הדו

  !!!חות השעות שנקבלעמלות האחוזים של הטלפנים יתעדכנו בדו –רק לאחר הריצה 

  

או את  השעות החסרותולעדכן שם את . עדכון קובץ שעות לתאריך יש להיכנס לדוח , כדי לעיין בדוח הסופי ולתקנו

  :הנתונים המתאימים

  

  

ואז לבצע חישוב , יש אפשרות לקבל את המידע בדוח אחר, במידה וישנם עמלות המחושבות לפי סכום ולא לפי אחוזים

  .דוחות טלפנים - 006ח "דו  � דוחות ושאילתותנמצא בתפריט  הדוח . כוללני

  

  .הפקת דוח שעות העבודה .20.3

  :הסופי או להוציאו כקובץ אקסל אפשר להפיק את הדוח, ואחוזי העמלותהשעות החסרות  לאחר עדכון

  ח שעות עבודה לתאריך"דו � שעון נוכחות � תפריטים יעודיים

  

 :ועמלות באחוזים ובסכומים, ובי שעותחיש, לדוחות םכל התפריטים הרלוונטיי

 דוחות ושאילתות

 דוח ביצועי טלפנים

  דוחות טלפנים - 006ח "דו

   תפריטים יעודיים

  שעון נוכחות

  יציאת עובדים/ עדכון כניסת 

  עדכון קובץ שעות לתאריך

  ח שעות עבודה לתאריך"דו
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   החלפת סיסמה .21

  

  .ף את הסיסמה שלוחליכל משתמש יכול לה. מדי פעםאבטחת מידע להחליף את הסיסמה  רצוי מאד מסיבות של
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  :שלבי החלפת הסיסמה .21.1

  

  ".סגירת יישום"ולבחור באפשרות , "ראשי"יש להיכנס לתפריט העליון  .1

 ".משתמשים"באפשרות , " הגדרות"עליון י בתפריט /בחר לאחר מכן  .2

  Enterי /יסמא הרצויה והקשכאשר החלון נפתח הקש את הס .כדי לפתוח חלון 5Fי על /הקשלשינוי הסיסמה   .3

 . לאישור Enterושוב הקש את הסיסמא ושוב הקש 

  .בסיום התהליך יש לצאת ולהיכנס מחדש לתוכנה עם הסיסמה החדשה .4

  

  

  : בקרות על המערכת  .22

  .ורצוי להפעילם באופן תדיר, במערכת  קיימים מספר  רב של דוחות בקרה

ולתקן את הבעיות , הפיק את הדוחות הרלוונטיים באופן שוטףאך יש  ל, לא כל הדוחות נדרשים  לכל המשתמשים

  . המתגלות

  ולכך יש לשאוף, המצב התקין הינו מצב בו דוחות הבקרה יוצאים ריקים

  

  .כדי לבדוק שהופקו חשבוניות לכל ההזמנות, ח הזמנות ללא חשבוניות"הפקת דו

  .רך לכל ההזמנותכדי לבדוק שהודפסו תעודות ד, ח תעודות דרך ללא תאריך אסוף"דו

  .כדי לבדוק שכל ההזמנות חויבו )חויבו" לא"הזמנות אשר (ח חיובי לקוחות להזמנות "דו

  . ח תלונות פתוחות"דו

א מעדכן את המחשב עם "לשב א מידי יום גם אם אין תנועות להעברה השידור"יש לבצע שידור לשב -א "שידור תנועות לשב

  .רשימת כל החסומים של חברות האשראי

  והזמנות ללא תאריכי איסוף, בדיקת הזמנוות שלא חויבו: לפי תאריכים ח הזמנות "וד

  .במשך זמן רב) שהינו סטטוס ביניים(איתור הזמנות מוקפאות הנמצאות בסטטוס זה : דוח המנות מוקפאות 

  

 


