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 הקדמה  .1
 

ות אפליקצי בנייהחברת סופטסולושנס בע"מ פתחה עבור מערכת הפריוריטי כלי פשוט וידידותי המאפשר 

ואתרים המבוססים על מערכת הפריוריטי, כולל מסכים וישויות מותאמות, בצורה מאובטחת ובצורת הגדרה  

 .פשוטה שמאפשרת לכל משתמש לבנות אפליקציה או אתר ללא כל צורך בפיתוח נוסף.

 

ת  כל דפי האפליקציה והאתר מבוססים לחלוטין על מסכי הפריוריטי שישנם במערכת. זה כולל את כל השדו

 שבמסך, חוקים עסקיים או כל התאמה ולוגיקה שקיימת במערכת הפריוריטי. 

 

במסמך זה יצוינו הדגשים בעיקריים להגדרת מסך, דו"ח או פרוצדורה קיימת על מנת שיופיעו בצורה תקינה 

 ויעילה באתר החברה שלכם או באפליקציה.
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 הגדרת מסך לאפליקציה .2
 

אתר או כאפליקציה לשימוש לקוחות ,  במחולל הפורטלים והאפליקציות מאפשר להנגיש כל מסך בפריוריטי כדף 

 ספקים ועובדי החברה. 

 

 תהליך הגדרת מסך בפורטל כולל את השלבים העקרוניים הבאים : 

 

 בחירת מסך קיים להצגה בפורטל ואופן התצוגה שלו •

 בחירת העמודות ממסך המקור שיוצגו בדף •

 הגדרת מסכי הבן שיוצגו  •

 הגדרת ההפעלות הישירות למסך •

 

 כותרת למסך  .2.1
 

סופטסולושנס <  -מנהל המערכת < פורטלים את המסכים עצמם יש להגדיר במסך ניהול המסכים והעמודות )

 (. ניהול מסכים ועמודות

 

 להלן הדגשים להקמת מסך חדש במחולל : 

 

 שם המסך כפי שהוא מופיע בפריוריטי )ניתן גם לבחור מהרשימה(   – שם מסך •

 מסך עבור הגדרת  Fיש לבחור   - סוג •

 כותרת המסך  על פימתמלא מעצמו זה שדה   - כותרת •

במידה וריק לוקח את הכותרת אתר. בשם המסך כפי שיופיע באפליקציה או   – שם מסך לאפליקציה •

 . priorityשנמצאת ב 

תילקח הכותרת שם המסך שיוגדר בכניסה לשפת מערכת אחרת. במידה וריק  -שפה שניה –שם מסך  •

 .           מהמילון

 מסומן בצורה אוטומטית במידה ומסך זה הינו מסך אב ה דגל - מסך אב •

הנוגע  פרק ההרשאותהוא יופיע. יש לקרוא את  כאן יש לשייך את המסך לתפריט בו – שם המודול •

 לניהול התפריטים וההרשאות למסך ולישויות השונות. 

 יש לקרוא בפרק ניהול ההרשאות( –מציין תפריט בהיררכיה שניה )אופציונלי  – קוד קטגוריה •

 שינוי באחד השדות מספר הגרסה עולה לאחר כל  – מס' גרסה •

 במידה ומדובר במסך בן , כדאי להגדיר את מס' מזהה מסך האב שלו  – מזהה מסך אב •

 

 

 לאחר הגדרת המסך, יתמלא מסך הבן "בחירת עמודות המסך" באופן אוטומטי. 

 בחור אילו עמודות ברצוננו להציג למשתמש.ליש להיכנס למסך זה ו
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 :  צילום מסך לדוגמה 

 

 
 

 

 להצגה הגדרת עמודות  .2.2
 

 אילו עמודות מהמסך יש להציג בפני המשתמש, שליטה בסידור העמודות ועוד.מסך זה משתמש לטובת הגדרת 

 

 

 קריאה בלבד.המקור, למזהה את השדה המסך   – עמודת טבלה •

 קריאה בלבד - עמודת מסך •

 קריאה בלבד   - כותרת •

 

 תצורות. 2-מסך במחולל בנוי מ

 כל מה שמוצג בטבלה, בכניסה הראשונה למסך.  -מקדימהתצוגה האחת הינה 

 או פתיחת רשומה חדשהבשנייה נקבעים השדות שיוצגו למשתמש לאחר כניסה לעיון ברשומה 

 תצוגה מורחבת. –נוספים בתוספת שדותאלו לרוב השדות שהוצגו בתצוגה המקדימה  

 

 חיפוש במסנן המסך. כל השדות שמופיעים בתצוגה המקדימה ישמשו גם כשדות ל –שים לב 

 

 קובע האם השדה יופיע בחיפוש המהיר )בחלק העליון של המסך( ואת הסדר בו יופיע -סדר סינון מהיר          •

 האם להציג את השדה בתצוגה המורחבת   –תצוגה מפורטת •

 מה י האם להציג את השדה בתצוגה המקד   - מקדימה תצוגה •

 סדר השדות במסך תצוגה מקדימה ובמסך החיפוש.   -  סדר תצוגה מקדימה •

 

בשדה זה יש להגדיר את סדר הצגת השדה באפליקציה )סדר אנכי(, שדות עם   - מספר שורה להצגה •

 אותו מספר שורה, יוצגו באותה שורה.

 בשדה זה יש להגדיר את סדר הצגת השדה )סדר אופקי(, שדות עם  - מספר עמודה לתצוגה •

 .אותו מספר עמודה, יוצגו באותה עמודה

 

 ר ועבור אפליקציהשים לב, אותו זוג שדות קיים בנפרד עבור את

 

 הכותרת שתופיע באפליקציה.  - כותרת לאפליקציה •

שם השדה שיוגדר בכניסה לשפת מערכת אחרת. במידה וריק תילקח הכותרת  -שפה שניה -כותרת  •

 מהמילון .          

 רלוונטי רק באפליקציה .מאפשר הגדרת צבע לכותרת העמודה,  – צבע עמודה •

 לבחור באחת האפשרויות הבאות לצורך הצגת בקרים ייעודיים באפליקציה. ניתן  - סוג השדה •

- A –  .כתובת: תאפשר לפתוח את אפליקציית הניווט ברירת המחדל במכשיר 

- P - תאפשר לפתוח את החייגן במכשיר. טלפון : 
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- E – תאפשר לפתוח את אפליקציית המייל ברירת המחדל במכשיר. אימייל : 

- B – ת אפליקציית המצלמה ברירת המחדל במכשיר. : תאפשר לפתוח א ברקוד 

- L – עדיין לא קיים(: תאפשר להציג את שדה זה במפה )מיקום 

- M- תאפשר להשתמש בפתורים פלוס ומינוס לשדה כמות. שדה מסוג פלוס/מינוס : 

 קובע את מיון הרשומות במסך  – מיון עולה /יורד •

 מאפשר לסמן שדה כקריאה בלבד, גם אם אינו מוגדר כך במסך המקור – קריאה בלבד באפליקציה •

 . ניתן להקליד בשדה ערך או חובה לבחור מתוך רשימהשדה מציין האם  -בחירה מרשימה /ח.סריקה •

בסימון דגל זה תינתן למשתמש אופציה לבצע ביטול של הסינון המוגדר בתנאי  –ביטול תנאי לעמודה  •

 לעמודה 
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 קיבוץ שדות לפי קטגוריות :

 

 ניתן לבצע במחולל קיבוץ של מס' עמודות לקטגוריה נתונה.

 כלי זה שימושי כאשר מס' השדות הוא רב ומייצר מקטעים שונים של השדות ע"פ הנושא 

 

 רשומות במסך ללשוניות . מאגד מספר  - קטגוריה •

 מציג את תיאור הקטגוריה לקריאה בלבד.   - תיאור קטגוריה •

 

 דוגמה לשימוש בקטגוריות : 
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 סינון הנתונים במסך  .2.3
 

 לשלוט בנתונים והרשומות שהמסך יציג. לאחר שהוגדרו שדות המסך, ישנה אפשרות 

 שליטה זו נדרשת לרוב עבור : 

 למשתמש שאינו מורשה לכך )רלוונטי בעבודה עם אנשי קשר(מניעת חשיפת נתונים  -

 מניעת שליפה לא מבוקרת של רשומות ללא כל סינון -

 

 .תנאים לעמודהבמסך הבן של בחירת עמודות המסך  ישנה עמודה בשם 

 עמודה זו תשמש ככלי סינון לרשומות. 

 למשתמש ובים אם לאו. ניתן להגביל את תצוגת הרשומות בכל עמודה , בין אם בחרנו להציג אותה

 

 – דוגמאות 

 

 יום קדימה  60ימים לאחור ו  30רום לסינון הרשומות גי 30,60-בעמודה מסוג תאריך, רישום של  •

על מנת לסנן את הרשומות של     SQL.USERבעמודת שמבוססת על משתמש ניתן לרשום את הביטוי   •

 המשתמש הנוכחי בלבד 

 רישום המילים השמורות   •

o  CUSTNAME ת לקוח יגרור שליפה של רשומות הקשורות ללקוח. בעת הכנסת  בעמוד

 רשומה חדשה, יתמלא אוטומטית שדה הלקוח דרכו נכנס איש בקשר.

o CUSTNAME_R  בעמודת הלקוח מסמן כי השליפה תעשה ע"פ הלקוח אך בעת הכנסת

 רשומה חדשה, יהיה על איש הקשר לבחור לקוח 

o CUSTNAME_W  ה תהיה ללא הגבלת לקוח אך בעת בעמודת הלקוח מסמן כי השליפ

 רשומה חדשה יוכנס אוטומטית הלקוח דרכו נכנס איש בקשר 

o  SUPNMAE  גם כאן ניתן להוסיף סיומת של( עבור עמודת ספקR  אוW ) 

o CONTACT  לאיש הקשר בלבד  תששייכויעשה מול שם איש הקשר על מנת לסנן תעודות  

o  גם כאן ניתן להוסיף סיומת של(R  אוW ) 

o  גם כאן יעשה שימוש בסיומת( אפשרויות נוספותW  אוR )בהתאמה 

▪ SQL.USER    עבור זיהוי המשתמש הנוכחי 

▪ BRANCHNAME עבור זיהוי סניף 

▪ WORKER  עבור זיהוי עובד 

▪ EMAIL  עבור זיהוי ע"פ שדה אימייל של איש הקשר 

 

 ים עבור שדות בוליאני Nאו  Yסימון  •

• NULL –  במידה ורוצים לסנן לערכים ריקים בלבד 

וטווח בין לבין בסימון דומה   )תקף גם לתאריך(, >15ניתן להוסיף סימן  של >,< לדוגמה :  -מספרים •

 .  30,60-לשל תאריך 

 !. 15הוסיפו את הסימן "!"  לפני הערך. מקביל לסימן "><" בפריורטי. דוגמה:  -מ שונה •

 בעברית יש להוסיף מצד ימין למילה, באנגלית מצד שמאל. 

)כולל שם הסטטוס לדוגמה או כל מחרוזת   כל סינון אחר שניתן לבצע בשאילתה במסך פריוריטי רגיל •

 שהיא(

 )שונה, גדול, קטן(  <  הגדיר : ! > אפשרות לתנאים נוספים הקשורים לתאריכים ,  •

BOM -  תחילת חודש 

BOQ - תחילת רבעון 

BOY - תחילת שנה 

EOM -  סוף חודש 

EOQ -  סוף רבעון 

EOY - סוף שנה 
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 צילום מסך לדוגמה : 

 

 

 
 

 

 " .ביטול תנאי לעמודהניתן לאפשר למשתמש גם לבצע ביטול של הסינון שהגדרנו מראש על ידי סימון הדגל "
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 תצורות עבודה נוספות למסך  .2.4
 

 מחולל הפורטלים מאפשר מספר תצורות עבודה עם מסך נתון.

 המאפשרים את הבאות :במסך ניהול המסכים והעמודות ישנם מס' דגלים 

 

גדרו )למשל הזמנות בעת כניסה למסך ישלפו הנתונים אוטומטית ע"פ החתכים שהו  – שליפת נתונים •

 מהחודש האחרון(

למסך, יועבר המשתמש לעדכון השורה הראשונה )דגל שליפת נתונים צריך בעת כניסת  – כניסה לעדכון •

 .להיות דלוק(

 בעת כניסה למסך, המשתמש יוכנס למצב של הוספת שורה חדשה.  –כניסה להוספה  •

יפעיל את דגל כניסה  -Iיפעיל את דגל שליפת נתונים.  -R –אופן כניסה למסך )גרסאות חדשות(  •

 יפעיל את דגל כניסה להוספה. -Uלעדכון+שליפת נתונים. 

דגל זה מסמן כי בעת פתיחת רשומה חדשה, יהיה על המשתמש למלא את הנתונים במסכי הבן   –אשף  •

 הרחבה על הנושא  ע"פ הסדר שהוגדר.

. כניסה למסך זה תעשה תוך כדי דילוג על שלב דפי נחיתהנועד לבניית  – רהלאפשר כניסה ישי •

 ההזדהות לפורטל, קרי ללא משתמש וסיסמה 

 –  יזיהוהצגת טלו •

 תצורה זו משתמש למסכי רקע שתפקידם להציג מידע מתחלף ודינמי למשתמשים. 

o שליפת נתונים תתבצע אוטומטית בכניסה למסך 

o לא יוצגו למשתמש תפריטי הצד 

o  המסך יתרענן ויציג רשומות באופן אוטומטי ורציף על סמך ההגדרות השונות במסך הבן

 "הגדרות למודול טלוויזיה" 

o  בפרק המפרט תצורה זו דוגמה מפורטת ניתן לראות 

עבור מסך שאינו מוגדר במערכת כקריאה בלבד, ניתן להגדירו ככזה עבור המחולל בלבד   – קריאה בלבד •

 וללא צורך לשנות את מסך המקור עצמו.

 באותו אופן ניתן להגדיר מסך ככזה שלא ניתן למחוק בו רשומות  – מניעת מחיקה •

 לא ניתן במסך זה להוסיף רשומות חדשות – לא לאפשר הוספה •

 – שמירה אוטומטית •

o צע שמירה אוטומטית ומעבר לשורה הבאה בקליטת הנתון בשדה האחרון במסך, תת בעת 

o   גם שימוש בלחצן  –בעת שימוש באפליקציה בלבדBACK  גרור שמירת רשומה אוטומטית י 

בעת כניסה למסך, יוצגו הודעות האזהרה, כותרות העמודות לפי השפה בה  – תרגום לפי שפת משתמש •

)בגרסאות   ל מחייב שימוש במודול המילונים של מערכת הפריוריטיבחר המשתמש במסך הכניסה. הנ"

 חדשות דגל זה לא קיים , התרגום קורה תמיד לפי שפת המערכת( 

o ניתן לסמן למסך מסוג "יומן משימות" , המשימות יופיע בתצוגה של לוח   -תצוגת לוח שנה

   רט תצורה זובפרק המפדוגמה מפורטת ניתן לראות  שנה.

 דוחות להפעלה במסך הכניסה באמצעות כפתורים.  /ניתן לבחור עד שלושה מסכים  -הפעלה במסך כניסה •

לסימון מסך   -Oעבור סימון מסך הקטלוג למסך כרטיס פריט בשלב זה,   -C -סיווג למסחר אלקטרוני •

 פירוט התעודה למסך פירוט הזמנה בשלב זה. 

באמצעות שזה זה ניתן להגדיר מראש כיצד יוצג המסך המשמש להוספת פריטים   – אופן הצגת רשומות •

במצב התצוגה המקדימה באמצעות שדה המסומן כסוג "פלוס מינוס" )ניתן להגדיר רק שדה אחד כזה 

 . = בחירת משתמשA"= תצוגת גלריה, Gבמסך( "ערך ריק"= תצוגה טבלה, "

 )בתצוגה מפורטת( בצורת עמודות  יוצגו קים לקטגוריותהמחול המסכים זה  בסימון דגל –תצוגת עמודות  •

 . )אחת מתחת לשניה( בטוריוצגו  הקטגוריות, בביטול הדגל )ברירת המחדל(, 
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 ומעבר בין מסכים  ZOOMביצוע  .2.5

 

 מערכת המסכים בפורטל מאפשרת לבצע קישור סין מסך אחד לשני ובין רשומות. 

 במערכת הפריוריטי.   F6הדבר מקביל ללחיצה על פעמיים 

 

 כך ניתן, למשל, להציג מסך של פירוט תעודת משלוח ,  

 במקרה זה כרטיס פריט.  –כאשר השדה מק"ט יוצג כקישור למסך אחר 

 הרשומה. יש להקפיד כי מסך היעד )כרטיס פריט במקרה זה( מוגדר אף הוא בפורטל וכי הוא מאפשר להציג את 

 

  את השדות הבאים : PARTNAMEבמקרה זה יש להגדיר מול העמודה 

 

 מסך היעד )מסך אב אותו יש לפתוח בפורטל( •

 יש להעביר את הערך מהשדה ולשלוף את הרשומה ההעמודה אלי – ZOOMעמודת  •

 

 

   –צילום מסך לדוגמה 
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 מסך בתצוגת טלוויזיה  .2.6

 

 המיועדים לתצוגה מתחלפת עברו לקוחות או עובדי החברה.  םי מחולל המסכים מאפשר לבנות מסכים ייעודי

שימושים אפשריים למסך שכזה הינם למשל מסך המציג קריאות פתוחות במרכז השירות של החברה או כל נתון  

 אחר שנרצה להציג בו רשומות מתחלפות למשתמשים. 

 

 העקרונות לבניית מסך תצוגה הינם :

 

 בלבד )קריאות שירות, הזמנות לקוח וכו'(יש לעשות שימוש במסך אב   •

 יש לסמן את הדגל 'הצגת טלוויזיה' במחולל המסכים  •

o  לא יוצגו תפריטי הצד 

o  לא תתאפשר עריכה של רשומות במסך 

 :  במסך הבן 'הגדרות למודול טלוויזיה' יש להגדיר  •

o המספר המקסימלי של רשומות שיש להציג עבור כל דף – כמות רשומות בדף 

o  כאשר יש מס' רב של רשומות, מעל כמות הרשומות בדף, המערכת תבצע מעבר  – דפדוףזמן

 ודפדוף מתמשך בין הרשומות, נתון זה מגדיר את זמן השהיה של כל מקבץ רשומות שמוצג 

 ביעת רשומותציש לשים לב כי שילוב של תצוגה זו יעיל במיוחד יחד עם  •

o וד הצבע בפורמט יש להגדיר במסך המקור שדה מחרוזת המכיל את קRGB  255,0,0)למשל 

 עבור אדום(. את עמודה זו רצוי לתחזק לפי תנאים. 

 כך למשל לצבוע באדום קריאת שירות שמעל יום או הזמנה שממתינה לאישור לקוח 

o במסך ניהול מסכים ועמודות , יש לבחור את העמודה הזו כעמודה שמגדירה צבע 

o בצורה זו תצבע כל השורה בצבע הנבחר 

 

 ום מסך לדוגמה : ציל
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 מסכי בן .2.7
 

 בפורטל הם מסכים לכל דבר ועניין.מסכי הבן 

 על מנת להגדיר מסך בן נתון יש לבצע את הבאות :

 יש להגדיר את המסך עצמו בדיוק כפי שנעשה למסך האב, כולל בחירת העמודות להצגה.  •

כל מסכי הבן יופיעו שם באופן  –במסך האב עצמו יש להיכנס למסך הבן במחולל בשם ,ניהול מסכי בן'  •

 אוטומטי. 

o יש לסמן את הדגל עבור כל מסך בן שברוננו להציג - להצגה 

o ניתן לסמן מסך אחד ממסכי הבן שיופיע אוטומטית שעת כניסה  – מסך בן ברירת מחדל

 לרשומה

o מאפשר לתת כותרת חליפית למסך הבן – כותרת לאפליקציה 

o התרגום מהמילון חמאפשר לקבוע כותרת לשפה נוספת. במידה וריק יילק -כותרת שפה שניה 

o קור קובע את סדר מסכי הבן להצגה, אם ריק יופיעו בהתאם לסדר במסך המ – סדר 

o  בסימון מצב זה יופיע מסך ונספחים טקסט חופשיד עבור מסכי בן מסוג עמיו –הצגה ברצף .

 (ONE PAGERהבן לא כלשונית רגילה אלא תחת הכותרת הראשית )

o  שיח. -מאפשר לערוך טקסט קיים ולא רק להוסיף טקסט חדש לדו –עריכה במסך טקסט 

o  ניהול משמש להגדרת מסך משימות לניהול שאלון. פירוט ניתן לראות בפרק   -ניהול שאלונים

 .השאלונים

o מאפשר ניווט אוטומטי למסך בדומה להגדרה "מסך בן ברירת מחדל"  -דילוג על מסך כותרת ,

אשר המסומן במצב של הוספת רשומה חדשה. חשוב לשלב עם הגדרה זו תנאי לעמודה במסך , 

ימלא את שאר הערכים ויאפשר לבצע דילוג על הכותרת עצמה )מסך האב(, אחרת ההגדרה לא 

 תעבוד.

o  לאפשר להציג את ההיסטוריה של הטקסט החופשי בחלק העליון של  –הצגת היסטוריה תחילה

 המסך ואת ההוספה של הטקסט החופשי מתחת . 

 

 צילום מסך לדוגמה : 
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2.8. ONE PAGER 

 

 במידה וסימנתם בניהול מסכי הבן את אחד מסוגי המסכים "טקסט חופשי" או נספחים" בדגל "הצגה ברצף",  

. מצב זה תקף רק בהוספה של רשומה  ONE PAGERמסכי הבן יתווספו לכותרת ויתקבל מצב הנקרא 

 חדשה למערכת. 

 

 להלן דוגמה להמחשה: 
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  מצב אשף .2.9

 

במידה וסומן דגל "אשף" בהגדרת המסך ,וגם הוגדרו מסכי בן למסך , מצב העבודה של הוספת שורה חדשה 

 למסך ישתנה . 

במצב זה כפתור הסיום ישתנה לכפתור "הבא" והמשתמש לא יוכל לדלג בין מסכי הבן , אלא יעבור בסדר  

 הנקבע מראש. 

, ולאחר לחיצה עליו  "סיום"ישתנה ל" הבא" כפתורטקסט ה ,ברגע שמגיעים למסך הבן הנקבע כאחרון בסדר 

 יוחזר המשתמש למסך מימנו הוא הגיע. 

 

בשילוב מצב אשף ביחד עם דגל "לאפשר כניסה ישירה" , לאחר לחיצה על סיום המשתמש יגיע לקובץ תמונה 

 המוגדר מראש בקובץ ההגדרות הקיים בשרת.  

 

 תמונה להמחשה: 
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 הרצות ישירות  .2.10
 

 .'הפעלות ישירות'לאחר הגדרת המסך, יש להיכנס למסך הבן שלו 

 במסך זה יופיעו אוטומטית כל ההפעלות הישירות שקיימות המסך. 

 על מנת להציג הפעלה ישירה למשתמש יש לסמן את הבאות : 

 

 יש לסמן כל הפעלה שיש להוסיף למסך  – להצגה •

 מאפשר לתת כותרת חליפית למסך הבן – כותרת לאפליקציה •

 התרגום מהמילון חמאפשר לקבוע כותרת לשפה נוספת. במידה וריק יילק -כותרת שפה שניה •

 זוהי ההפעלה שתופיע למשתמש גם בתצוגה המקדימה.  – הרצה מהירה •

 ניתן לסמן רק אחת כזו למסך.

. הטופס המוחתם מסמן כי יש לאפשר באפליקציה בלבד תהליך של החתמה – מסמך להחתמה •

 בנספחים לתעודה. PDFישמר כמסמך 

  PDFניתן לקבע פורמט נתון לתדפיס וכן את סוג הקובץ שיוצר ) – פורמט הדפסה וסוג קובץ •

 ( HTMLאו 

 תאפשר להציג את הפרוצדורה להרצה בכל מסכי הבן. -הצגה תמידית •

חר לחיצה על מאפשר להריץ את הפרוצדורה המסומנת בצורה אוטומטית לא –הרצה בסיום  •

מקש "סיום" , בהגדרת שם אחר לפרוצדורה תחת השדה "כותרת לאפליקציה" השם של 

 הפרוצדורה תחליף את השם של הכפתור עצמו.

בשדה זה ניתן לבחור עמודה אשר שינוי הערך המוזן בה יביא   -עמודה להפעלה אוטומטית •

    להפעלה של הפרוצדורה .
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 ניהול שאלונים .2.11
 

 .מאפשרת להגדיר תצורת עבודה נפרדת לכל נושא ניהול השאלוניםהמערכת 

  על מנת להגדיר תהליך של שאלון למשתמש או ללקוח יש להקפיד על הבאות :

 

קיים מסך בן כלשהו לתעודה עבור ניהול משימות )סטנדרט ברבים ממסכי המערכת(. יש לסמן מסך זה   •

 בדגל המיועד לכך בניהול מסכי הבן.

 סכי המשימות לתעודה(להכיל שדה בחירת פורמט שאלון )גם הנ"ל הינו סטנדרט במ  מסך זה חייב •

בכל מקרה בו נפתחת משימה שלה יש קוד שאלון, יוצג כפתור מיוחד למשתמש המעביר אותו למילוי   •

 השאלון. 

בפורמט ייעודי זה יוצגו השאלות ברצף למשתמש כאשר כל מענה על תשובה יעביר אותו אוטומטית   •

 באה, עד לסיום השאלון.לשאלה ה

 

 תצורת עבודה זו רלוונטית לאפליקציה בלבד  –שים לב 

 

 מצורפת דוגמה לשאלון :
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 ישויות נוספות  .3
 

 (P( או פרוצדורה )Rבמחולל הפורטלים ניתן להוסיף גם ישויות מסוג דו"ח )

 

 Rכאשר ישויות אלו יחוברו לתפריט ראשי כלשהו, יש להגדיר אותם כרשומה נפרדת , מסוג   •

 , המסך ניהול המסכים והעמודותPאו 

כאשר הללו מופעלים כהפעלה ישירה למסך שכבר מוגדר, יש פשוט לעשות שימוש במסך הבן  •

 ולסמן אותם בהתאם )מסך הבן "הפעלות ישירות"(

 

 

 דוגמה : 
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 אוטומטיים סינונים  .3.1

 

 גם מנגנון הדו"חות והפרוצדורות מאפשר הגבלת הנתונים כאשר עובדים עם אנשי קשר ללקוח ולספק.

 מצבים  3-בכל דו"ח או פרוצדורה, כאשר ישנו פרמטר קלט , ניתן להגביל אותו אוטומטית ל

• CUSTNAME – הגבלה ללקוח של איש הקשר 

• SUPNAME – הגבלה לספק של איש הקשר 

• CONTACT – הגבלה לאיש הקשר 

 

 .לפרמטר של תיעוד העזרה למשתמשניתן לרשום מילים שמורות אלו במסך הבן 

 

  צילום מסך לדוגמה :
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 הרשאות משתמשים וניהול  .4
 

 סוגי משתמשים  .4.1
 

 סוגי משתמשים :  2-מערכת הפורטל תומכת ב

 משתמש פריוריטי  •

 איש קשר ללקוח או ספק •

 

 :  הגדרת משתמש עבור עובד חברה 

 

יש לשים לב כי בעת עבודה המערכת מול משתמשי פריוריטי, נושא ההרשאות, כולל הרשאות נתונים, יתנהל  

 באופן זהה למוגדר במערכת ההרשאות של הפריוריטי. 

 יש בנוסף להקפיד על הבאות :

 פורטל עצמו היש לתת הרשאות דרך סייר ההרשאות לתפריט  -

 שטח(   APIיש לסמן את המשתמש בדגל המתאים בכרטיס העובד )משתמש  -

 

 הגדרת משתמש עבור איש קשר ללקוח או ספק מחייבת את הבאות :

 

 שם המשתמש של איש הקשר הינו כתובת המייל שהוגדרה לו -

הקצאת סיסמה לאתר" )הרצה ישירה במסך אנשי הקשר  “על מנת להקצות סיסמה, יש להריץ את תוכנית  -

 ללקוח או לספק( 

לטובת האתר. תחת משתמש זה יש להגדיר את הרשאות  יייעודיש להגדיר המערכת הפריוריטי משתמש   -

 המערכת לישויות השונות.

 

 :  מסך לדוגמה 
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 מערכת ההרשאות .4.2

 

 יורטי: הרשאות ברמת פר

 שטח.   APIאו  APIמחויב ברישיון  משתמש פריורטיכדי לעבוד במערכת , כל 

 רישיון זה נרכש מולנו במהלך תהליך ההתקנה.  

מנהל המערכת < תחזוקת מערכת < משתמשי מערכת < משתמשי  את הרישיון יש להגדיר במסך הבא בפריורטי :  

 מערכת

 תחת מסך הבן : "הרשאות מערכת למשתמש".  

" שם המשתמש APIלפני הרמת הדגל, יש לדאוג תחילה שבכרטיס עובד של המשתמש יוגדר בשדה "שם משתמש 

 אותו הגדרתם בתהליך יצירת שם המשתמש בפריורטי.  

 

יהיה בעל , חשוב לדאוג ששם המשתמש המוגדר בקובץ ההגדרות של המערכת איש קשרלגבי כניסה באמצעות 

 רישיון מתאים כפי שהוסבר בתחילת הפרק.  

 בד"כ זהו שם המשתמש אותו אנו מגדירים בתחילת ההתקנה. 

 חשוב לא להוריד את הרישיון לשם המשתמש הזה. 

 

 : פורטלהרשאות ברמת 

 מערכת ההרשאות לפורטל בנויה על תפריטי אב. 

 רמות של תפריטים )תפריט צד(.  3המערכת תומכת בעד 

 

 -מנהל המערכת < מחולל אפליקציות " )ניהול תפריט ראשי התפריט ברמה הראשית ניתן להגדיר במסך "את 

 (.סופטסולושנס < ניהול תפריטים < ניהול תפריט ראשי

 

 -מנהל המערכת < מחולל אפליקציות ) ההרשאות תופסות גם על תפריטי המשנה של המודול הראשי*

 (. ול תפריטי משנהסופטסולושנס < ניהול תפריטים < ניה

 

מסכי בן על מנת להגדיר את המשתמשים המורשים לראות את תכולת התפריט   2עבור כל תפריט, ישנם 

 באפליקציה : 

 משתמשים מורשים  •

 אנשי קשר מורשים  •

 

בנוסף, ניתן להגדיר לכל תפריט כזה במסך האב כי האופן אוטומטי ישנה הרשאה גורפת לכלל המשתמשים או  

  –)מופיע כ "כל אנשי הקשר   או לכלל אנשי קשר לספק  )מופיע כ"כל אנשי הקשר?"( ללקוח הקשרלכלל אנשי 

 .ספק "(
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 :  צילום מסך לדוגמה 
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 ניהול מסך פתיחה  .5

 

מערכת הפורטל מאפשרת להציג במסך הפתיחה רכיבי מידע למשתמש ואף מאפשרות לו להיכנס למסכים בצורה  

 . DASHBORADישירה מה 

כך למשל, ניתן בקלות להקים רשימה המציגה מידע מרכז על תעודות, רכיב בתצורת פאי לריכוז משימות , פרטי  

 רכש, שיווק ועוד.

 הקוד התומך , כפי שניתן לראות בקטע הקוד הנמצאהמערכת מציגה דוגמה לאופן בניית 

 SOF_DATABYMAILבמסך  PRE FORMבטריגר ה 

 

 

 – להלן צילום מסך לדוגמה 

 

 

 

 "נתונים לדף הבית". בכל כניסה ראשונית למערכת מתבצעת הפעלה בפריוריטי של כניסה למסך הבן לבקר של 

 נתונים להצגה.כניסה זו מוחקת את הערכים במסך הבן, ובונה מחדש את ה

 בצורה זו ניתן לרשום רצף של שאילתות אשר בונות את הרכיבים השונים , עם ערכים.

 

 -להלן פירוט השדות העיקריים במסך זה, ואופן השימוש בהם  

 

 קובע את סוג הרכיב הגראפי שיופיע בשולחן העבודה – סוג רכיב •

o  ריק = רשימה פשוטה 

o B  תצורת =Bars 

o P תצורת פאי = 

o S במקרה זה יש להקפיד על ערך שונה בשדה "כותרת" למרות שלא נעשה בו   = כפתור בודד(

 שימוש במסך( 

 קובעת את כותרת הרכיב כפי שמופיע בדוגמה - כותרת •

 קובע את כותרת השורה כפי שמופיע בדוגמה  - תיאור •

 ואלי. אותו יש להציג. יש לשים לב כי ערך זה הינו שדה טקסט ךהער - ערך •

 בחירה מטבלת הצבעים. משתמש לשם צביעת שדה בערך )לשל באדום במקרה של חוב(  – צבע •
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 למסכים ואף לרשומות במערכת. לקישורניתן להפוך את הרשומות בדף הבית גם 

 במעבר העכבר על הרשומה. LINKבכל מקרה של הגדרת שורה כקישור למסך או רשומה, יופיע סימן של 

   –ה, יעשה שימוש בשדות הבאים במסך הנ"ל לשם ביצוע קישור שכז

 

 )ממסך ניהול מסכים ועמודות( מספר המסך אליו יופנה הקישור – מזהה מסך •

מצב זה יגרור שאילתה במסך היעד אשר תשלוף את הרשומות ע"פ שדה  – עמודת מסך וערך לסינון •

 .  )למשל שדה סטטוס והערך "טיוטה"( נתון וערך נתון במסך

 ניתן בשדה "ערך לסינון" להעביר ערך אחד בלבד. יש לשים לב כי 

 

 

 ישויות מהתפריט כהרצות מהירות.  3בחלקו העליון של מסך הפתיחה, ניתן לקשר עד 

 "הפעלה במסך פתיחה" )שדה במסך ניהולך מסכים ועמודות(.לשם כך ניתן לעשות שימוש בשדה 
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 נושאים נוספים  .6

 

 ( Two-factor authenticationמנגנון זיהוי דו שלבי ) .6.1
סופטסולושנס < הגדרות מערכת < הגדרות  -יש להיכנס למסך: מנהל המערכת < מחולל אפליקציות  .1

"זיהוי דו שלבי"  ת. את המנגנון ניתן להפעיל על שתי הישויות הקיימות במערכת. בהפעלה מערכת כלליו

למשתמש" המנגנון יפעל למשתמשי  שלבי  -בלבד ובהפעלה של "זיהו דו קשר ישנ לא המנגנון יפעל 

 לרדת לשורה הבאה, על מנת שההגדרה תישמר ולצאת מהמסך. יש  . לאחר מכן פריורטי בלבד

סופטסולושנס < הגדרות מערכת < קוד כניסה   -יש להיכנס למסך: מנהל המערכת < מחולל אפליקציות  .2

 של שליחת דואר לשדה במסך להגדיר חוק עסקי יש חד פעמי למשתמש.  

בתוכן ההודעה יש לשבץ את השדה "קוד חד פעמי" . בכותרת ניתן לרשום כל הודעה , וואל" "ד

 למשתמש שבה תרצו לכוון אותו לקרוא את הקוד שנשלח אליו.

 .  במידת הצורך להגדיר את תוקף החוק לכל המשתמשים ולכל החברות *חשוב* 

 

 הערות נוספות:

מוגדר מייל  המוגדר בקובץ ההגדרות בשרות  APIבמקרה של איש קשר. יש לדאוג שלמשתמש ה .1

 ללא אאוטלוק תחת הגדרות משלוח דואר של פריורטי. 

במקרה של משתמש פריורטי, יש לדאוג שמוגדר לאותו משתמש מייל ללא אאוטלוק תחת הגדרות   .2

 משלוח דואר של הפריורטי. 

 
 

 
 דוגמה להמחשה: 
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 PUSHהתראות  .6.2
 

 (PUSHמאפשרת לנהל הודעות בדחיפה לאפליקציה )מערכת הפורטל 

 מסך הבא : ב ניתן לראות את אופן בניית הקוד הנ"ל בפריוריטי 

 

 במסך  קשרי לקוחות < ניהול קשרי לקוחות < יומן משימות בסטטוסים 

 ".פוןדגל חדש בשם "דגל שליחת התראה לטלהתווסף 

 למשתמש.כל משימה שהגיע לסטטוס זה שסומנה תישלח התראה 

 

 שליחת התראה :אופן 

 כל כניסה לפורטל דרך האפליקציה מעבירה מספר חד ערכי של המכשיר מספר זה נקרא טוקן. 

 אנו שומרים את כל רשימת הטוקנים לכול משתמש שנכנס . 

 סופטסולושנס < מספרי טוקן למשתמשי פורטל. -רשימת הטוקנים נמצאים במסך : מנהל המערכת < פורטלים 

 ו מתעדכנת ברגע שהמשתמש נכנס שוב אבל עם טוקן אחר. רשימה ז

 

ברגע שהסטטוס הועבר לסטטוס המסומן בדגל  "דגל שליחת התראה לטל" מתחיל החיפוש למי לשלוח את  

 ההתראה.

 אם מדובר על איש קשר המייל שלו מופיע במשימה ואז מחפשים האם מייל זה נכנס למערכת ויש לו טוקן .

 אה לטלפון. במידה ויש נשלחת התר

במידה ומדובר על משתמש בשדה "לטיפול" אנו מחפשים את המשתמש ברשימת הטוקנים במידה ומצאנו את  

 המשתמש תשלח אליו התראה .

 

 מלל התראה :

 נפתחה עבורך משימה מס') מס המשימה ( 

 )נושא המשימה (

 

 

 SOF-BUF1בטריגר   CUSTNOTEAדוגמה לקוד הנ"ל ניתן למצוא במסך  

 למשתמש PUSHאת הקוד הנ"ל ניתן להעתיק ולשכפל לכל סיטואציה ומסך שבו נדרשת הודעת 

 

 

 מסכים נוספים לתפעול המערכת .6.3

 

 ם. במערכת הפורטל קיימים מסכי תחזוקה נוספי

 

 : סופטסולושנס  –פורטלים בתפריט 

 

 ניהול הודעות פורטל במסך  

 ניתן לנהל הודעות כלליות למשתמשי האתר  •

 להגביל הודעות לטווח תאריכים ניתן  •

 

 ניהול באנרים פורטל סך  במ

 ניתן לקשר תמונות אשר יוצגו במסך הפתיחה של הפורטל.  •

 קישור של יותר מתמונה אחת יגרור תצוגה מתחלפת של התמונות •

 ניתן להגביל את טווח התאריכים בו תוצגנה התמונות  •

 

 כניסת משתמשים לאתרבמסך  

 כניסות המשתמשים השונים לאתר ניתן לצפות בלוג  •
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 דפי נחיתה .6.4
 

דפי נחיתה הינם מסכים המאפשרים ללקוחות החברה להגיע אליהם ללא צורך בהזדהות עם שם משתמש וסיסמה.  

 מסך שכזה רלוונטי למקרים כגון רישום למועדון לקוחות וכולי.

 

 )חלקם אופציונליים( :( עם הפרמטרים הבאים URLלשם ביצוע דף נחיתה, יש להקים כתובת )

 

FL – )מזהה המסך להפעלה )שדה מזהה המסך במסך ניהול המסכים והעמודות 

FK – מזהה השורה הספציפית שיש לשלוף במסך הנ"ל 

FV – ערך שיש לרשום בשדה 

C –  )שם החברה )אופציונלי 

 

 דוגמאות לשימוש : 

 

 בלבד FLהעברת 

 

 דשה : , תיפתח שורה חמסומןכאשר דגל כניסה לעדכון 

https://demo.softsolutions.co.il/priportal/?FL=21 

 

 , יגיע לטבלה עצמה: לא מסומןכאשר דגל כניסה לעדכון 

https://demo.softsolutions.co.il/priportal/?FL=99 

 

 

 FVו  FKביחד עם  FLהעברת 

 

 כאשר דגל כניסה לעדכון מסומן, יגיע לעדכון השורה: 

https://demo.softsolutions.co.il/priportal/?FL=21&FK=CUSTNAME&FV=001 

 

 כאשר דגל כניסה לעדכון לא מסומן, נגיע לטבלה המכילה את הסינון מהפרמטר: 

https://demo.softsolutions.co.il/priportal/?FL=99&FK=CUSTNAME&FV=100079 
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 שליחת מיילים דרך המערכת  .6.5

 

טי. כל חוק עסקי שמוגדר אצלכם במערכת או טריגר  ישליחת מיילים דרך הפורטל מתבצעת דרך מערכת הפריור

 טי. ישבסופו נשלח מייל יוצא דרך שרת הדואר המוגדר בפריור 

 

 הגדרת שרת הדואר צריכה להתבצע בצורה הבאה: 

 

 שטח במידת הצורך(  API)ביטול רישיון   טי וובילפריוריש להיכנס עם המשתמש בו עובדים במערכת  .1

ניהול משרד < דואר < הגדרת משלוח דואר עם שרתים אחרים <  טי יש להיכנס למסך הבא: י בפריור .2

   הגדרת משלוח דואר עם שרתים אחרים

 לבצע את ההגדרה הבאה: .3

 
 

 לבחור בשרת הדואר המוגדר אצלכם במערכת. 

 שיצא המייל ואת הסיסמה. את המייל שמימנו תרצו  emailולהגדיר בשדות של שם משתמש ו

 

 " לא מסומן   outlookלוודא שהדגל "משתמש ביש 

 בחברה(  outlook)חשוב לא לסמן אותו גם אם אתם משתמשים ב

 

 לסמן את הדגל "שלח דואר ניסיון" ולבדוק שהגיע דואר למייל שהגדרתם.  

 למייל( השגיאה הקשורלאחר מכן ניתן לבדוק בפורטל אם התבצעה הפעולה בהצלחה )שלא קיבלתם 
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 לוח שנה .6.6

 CUSTNOTESAניתן להגדיר מסך מסוג יומן משימות בלבד : 

 לתצוגה במצב לוח שנה. 

 במצב הזה , המשימות הקיימות, יופיעו בצורת טבלה על המסך. 

ים של המשימה בלחיצה על ניתן לגרור את המשימות לשיבוץ תאריך אחר בצורה נוחה, וגם לעדכן את הנתונ 

 הקובייה עצמה. 

 ניתן להציג את המשימות בצורה של חודש,שבוע,יום. 

 
 

 

 

 אייקונים לתפריט  .6.7

 ניתן לבחור אייקונים למודולים מתוך האתר:

https://fontawesome.com/v5.15/icons?d=gallery&p=2&m=free 

 על מנת להגדיר את האייקון , יש להעתיק את השם שלו ולהגדיר בשדה המתבקש. 

 "אייקון לתפריט" 

 שנמצא בנתיב: 

 סופטסולושנס < ניהול תפריטים < ניהול תפריט ראשי - מנהל המערכת < מחולל אפליקציות

 

https://fontawesome.com/v5.15/icons?d=gallery&p=2&m=free
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 הדפסת מדבקות ממסופון .6.8

 

 בכל תהליכי העבודה במסופון, כלל תהליכי הפריוריטי מתבצעים כולם בשרת האפליקציה ולא במכשיר הקצה.

 על מנת להדפיס מדבקה נדרש שינוי בתצורת העבודה של תוכניות ההדפסה במערכת. 

 . השינוי בתוכניות ההדפסה עצמן או להעתיק אותן לתוכניות נפרדותניתן לבצע את 

 

  – תוכנית הדפסת מדבקות בפריוריטי מורכבת ממספר שלבים 

 

 (btwטבלה המגדירה את סוגי המדבקות השונות, כולל נתיב לקובץ ההגדרה של המדבקה )קובץ  .1

 LABELSמקטע קוד הממלא את טבלת  .2

 (LABELSהמדבקה )תוכנית  מובנית של הדפסת Cקריאה לתוכנית  .3

 לא ניתן לבחור מדפסת אלא רק לציין כזו בקובץ המדבקה עצמו בפריוריטי -הערה  

 

 

 (3על מנת להסב תוכנית קיימת יש להחליף את השלב בו מופעלת תוכנית ההדפסה עצמה )שלב 

  שלבים : 2הנ"ל נעשה ע"י 

 

 יצירת קובץ טקסט בנתיב קבוע המכיל  •

o  המגדירה את קובץ המדבקה הרצויה, מדפסת וכו' כותרת 

o  סך הנתונים מטבלתLABELS כפי שהללו הוגדרו התוכנית ההדפסה 

 שממיר את הקובץ הנ"ל לפעולת ההדפסה BARTENDERהפעלת רכיב של תוכנת  •

 

 

 ץ הפעלה ביצירת קו

 

 : להלן דוגמת קוד אותה יש לשלב על מנת לייצר את אותו קובץ טקסט להפעלת המדבקה 

 

  כאשר  :

LABELPATH  הוא הנתיב ברשת לקובץ הBTW  .של המדבקה 

 נתיב זה קיים כבר בטבלת הגדרת המדבקות בפריוריטי. 

 \\folder\servername\יש להקפיד כי הנתיב הינו בפורמט של 

 

PRINTER  הינו פרמטר אופציונלי בלבד 

 ניתן בצורה זו לתת נתיב למדפסת ספציפית. 

 BTWניתן גם לרשום לקובץ ללא שורה זו והמדבקה תודפס כמו בפריוריטי ע"י ההגדרה בקובץ ה  

 

TOFILE .הינו הנתיב בו יווצר הקובץ 

 כנת הברטנדר ככזו שגורמת להדפסה. תוגדר בתוהתיקיה בה נרשמים הקבצים 

 

file://///servername/folder/
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/* Header */ 

SELECT STRCAT('%BTW%', 

'/AF=', :LABELPATH , 

' /D=%Trigger File Name%', 

' /PRN=', :PRINTER , 

' /R=4 /P /DD' 

) 
FROM DUMMY TABS UNICODE :TOFILE  ; 
SELECT '%END%' FROM DUMMY TABS UNICODE ADDTO :TOFILE ; 

/* Data */ 

SELECT 

PAR1, PAR2, PAR3, PAR4, PAR5, PAR6, PAR7, PAR8, 

PAR9, PAR10, PAR11, PAR12, PAR13, PAR14, PAR15, 

PAR16, PAR17, PAR18, PAR19, PAR20, ITOA(LABELQUANT) 

FROM LABELS 

WHERE USER = SQL.USER 

TABS UNICODE ADDTO :TOFILE ; 
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BuilderBartender Integration  

 

 של התוכנה.   Integration Builderמנת להגדיר את האוטומציה בתוכנת הברטנר, יש להפעיל את רכיב  על

 רכיב זה מאפשר להגדיר את התיקיה בה נוצרים קבצי ההדפסה ולהפעיל את ההדפסה האוטומטית. 

 

 - מצורפת דוגמה למסך ההגדרות בתוכנה 

 

 

 
 

 


