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1.  NGlanP-asterM 

המספקת פתרון שלם ) ERP(ניהול הינה תוכנת  מ"בע נריק סולושנס'גמבית  'Master-Plan NG'תוכנת 

  . מהנדסים ויועצים, אדריכלים: למשרדי תכנון וניהול פרויקטים בענף הבניהוייחודי 

מדווחים למערכת ומזינים נתונים בהתאם ' חשבות וכו, מזכירות, מהנדסים, אדריכלים, מנהלים -המשתמשים

דוחות ומידע אשר יסייעו , מנהלי הארגון יקבלו נתונים. לתפקידם ומקבלים מידע הדרוש להם במהלך עבודתם

  .להם בניהול הארגון ובמערכת קבלת ההחלטות

  :ישום של מודול אחד או צירוף של מספר מודוליםהמערכת מורכבת ממספר מודולים המאפשרים י

 .יומני פגישות ומשימות ברשת הפנימית, ספר טלפונים משרדי -ניהול משרד •

לגורמים ) תוכניות(דיווחי שעות ונסיעות בפרויקט והפצת קבצים , ניהול המידע לפרויקט -ניהול פרויקטים •

 .חיצוניים

  .זים וחשבונות ומסמכי מסחו, מעקב הצעות מחיר -ניהול חוזים וחשבונות •

  

  :מאפיינים עיקריים של התוכנה

 .המאפשר עבודה ברשת או בעמדה בודדת, מערכת מידע כוללת המבוססת על בסיס נתונים מרכזי •

מערכת הרשאות המאפשרת לכל עובד נגישות לאינפורמציה הרלוונטית לתפקידו בהתאם להחלטת מנהל  •

 .המערכת במשרד

לחשבונות , מיומית בפרויקטובאמצעותן ניתן לקבוע תזכורות שונות לעבודה י -הודעות והתראות מקוונות •

 .להצעות מחירו

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  176 מתוך 7 עמוד

  כניסה למערכת 1.1

רישום שם , 'שולחן העבודה'הנמצא ב י לחיצה כפולה על אייקון "נעשית ע כניסה לתוכנה 

  .1'אישור' ולחיצה על בשדות המתאימים במסך הכניסה) במידה ויש(סיסמא ההמשתמש ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1
  . שנכנסים למערכת,כך שאין צורך להקליד מחדש בכל פעם, האחרון שהוזן בשדה' שם המשתמש'המערכת שומרת את  
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  מבנה בסיסי של חלון מרכזי  1.2

  :המערכת בנויה מארבעה מקטעים עיקריים

  

  

  
  

 אשר מסרגל כלים עליוןמורכבת ' ראשי'לשונית :  מכיל שלוש לשוניות משנה-)'מקטע א(סרגל כלים עליון  •

בה מזינים את ' הגדרות ' לשונית. בו נמצא המשתמשלחלון ומסרגלי כלים ספציפייםיופיעו בכל המסכים 

בה קובע המשתמש את רקע ' Visual Style'הגדרות קבועות ומתן הרשאות לעובדים ולשונית , נתוני המשרד

  .המסך
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 : )'ב-מסומן ב המקטע ימני(' סינון'ו' חיפוש'מגירת  •

. המשתמש צריך לבצע הגדרת פרמטרים אשר יאפשרו חיפוש ספציפי של רשומות -סינון' מגירת' �

הפרמטרים שהוגדרו . פרויקטים פעילים בלבד -בסינוןבמודול ניהול פרויקטים ניתן להגדיר : מאלדוג

 .רלוונטית אליולכל מודול ולכל נושא משנה ישנה מגירת סינון . בסינון ישפיעו על אפשרויות החיפוש

, פרויקט(במערכת ישנו חיפוש חכם אשר מאפשר למשתמש לאתר רשומה כלשהי  -חיפוש' מגירת' �

לדוגמא . י הזנת חלק מהמילה של פרמטר אחד או יותר"בצורה חכמה ע) 'חשבון וכו, איש קשר, חברה

  . הלקוח והמערכת תאתר את הפרויקטבחיפוש פרויקט ניתן להזין חלק משם הפרויקט או המספר או

  

  :חשוב לדעת

 .הסינוןבמגירת הגדרות ההחיפוש מתבסס על  �

סינונים אלו ישארו גם . בכל מודול את הסינונים הנוחים לודיר לעצמו להגמשתמש  לכל מומלץ מאד �

 .לאחר סגירת המערכת ופתיחתה מחדש

  

קבלני ' ו'ניהול עסקי', 'ניהול פרויקטים', 'ניהול משרד ':)' ג-מסומן ב המקטע שמאלי (תפריט התוכנה •

ניהול 'ירה בבח, לדוגמא. את תתי המודולים השייכים לו לחיצה על כל אחד מהמודולים יפתח -'משנה

 .'משימות'ו' יומן פגישות', 'עובדים', 'ספר טלפונים'יציג את ' משרד

 

  הבחירה נעשית.הצגת הנתונים בהתאם לבחירת המשתמש: )' ד-מסומן ב המקטע מרכזי (תצוגת הנתונים •

' ENTER' הנבחר או לחיצה על מקש האובייקטי לחיצה כפולה עם סמן העכבר על " ע,מתוך מגירת החיפוש

 . האוביקט הראשון ברשימההצגתל
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 סרגלי הכלים .2

 :'ראשי 'סרגל כלים 2.1

 וממקטעים בכל המסכים ויופיע אשר ים קבועממקטעיםמורכב ' ראשי'סרגל הכלים הנמצא תחת לשונית 

  .משתנים בהתאם למסך בו נמצא המשתמשה

  : קבועיםמקטעים

עזרתם ניתן למחוק באשר ' שמור'ו' חדש', 'מחק' כולל - 'עריכה 'מקטע 

מכוון שהמערכת עובדת ( לפתוח כרטיסים חדשים ולשמור שינויים ועידכונים שבוצעו, כרטיסים

 .)באריכטקטורה של משתמש ושרת לאחר כל שינוי יש צורך בביצוע שמירה

טבלאי  מאפשר תצוגה מקדימה לפני הדפסת מסך או הדפסת מסך - 'הדפסה 'מקטע 

)print screen ( מקדימהללא תצוגה. 

 . רענון נתונים חדשים-  'רענון' 

בחירת מיקום הכתובות בתוכנת , ספר הטלפוניםל מתוך " בחירת כתובות דוא- 'ל"דוא' 

 .והעברתם לתוכנת הדואר למשלוח)  מוסתר, עותק, ראשי(הדואר 

יפורט (או משימה רגילה ) משימה פשוטה( הודעהפתיחה של  - 'פתיחת משימה' 

  . סוג המשימה מהמקטעי בחירת"ע) בהמשך
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 הכלי העיקריזהו למעשה .  חיפוש נתוני חברה או אנשי קשר מתוך ספר הטלפונים-  'אלפון' 

 שם איש ,חברה שם :מספר רב של פרמטריםתן לחפש לפי ינ.  רשומות טלפוןבו יש להשתמש לשם חיפוש

 . ומכל מודול בו המשתמש נמצאטלפון נייד, טלפון רגיל, קשר

  

 :לכל מסך במערכת  ספציפיים מקטעים-םמקטעים משתני

את ספר הטלפונים , לדוגמא.  המשתמש יכול לראות את הנתונים בתצוגות שונות-  תצוגת מסךסרגל 

 . 'רשימת אנשי קשר' -כאו ' רשימת חברות', 'כרטיס חברה'-ניתן לראות כ

ולפי , י המשתמש" עהניתנים לבחירה, חות שונים"ח על פי סוגי דו"הפקת דול אפשרות -'דוחות 'סרגל 

ומשימות פתוחות , פרויקט, ח משימות לפי מקבל המשימה"דו, לדוגמא. ח"קריטריונים לחיתוך הדו

 .וסגורות
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 :'הגדרות'לשונית  2.2

  :הגדרות המערכת נועדו למספר שימושים

 ולשימוש  שוטף  לחתכיםיםהמשמש,  קבועיםפרמטרים/ של נתונים סטנדרטיותמערכתטבלאות בניית  •

 .ת ניתן להתאים את תוכנת המדף ספציפית לכל משרדכ בעזרת טבלאות המער.במערכת

בעזרת ההרשאות יוגבלו המודולים . קביעת הרשאות לכל קבוצת משתמשים ולכל משתמש -הרשאות •

 .   לכל משתמש וכן הפעולות אשר כל משתמש רשאי לבצע

  .תצורת הדוחות, תצוגת המסכים, ליות של המודולים לגבי הפונקציונמשרדיותקביעת ברירת מחדל  •

 .' לחתימה על מסמכי פירמה וכורירת מחדלבעובד , לוגו, שם הארגון: הגדרות ארגוניות ספציפיות •

  

  .'הגדרות' נעשית דרך סרגל כלים עליון ובחירה ב'הגדרות' לגישה

  

  

' הגדרת אתר', .)2.2.2סעיף (' ת משרדהגדרו'היא שיש להגדיר תחילה את ' הגדרות'אופן העבודה בלשונית 

הגדרות 'ב, לפי צרכי המשרד) 2.2.6סעיף (' הרשאות'להקים ולהגדיר קבוצות הרשאה ב, )2.2.1סעיף (

) 'עובדים '-'ניהול משרד'לאחר הזנת העובד במודול (לבחור שם משתמש לעובד יש ) 2.2.4סעיף (' משתמש

מנת שהעובדים יוכלו לבחור -על) 2.2.3סעיף (' ות מערכתטבלא'ואז לבנות את ולשיוכו לקבוצת ההרשאה 

  .פרמטרים
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 'הגדרת אתר'  2.2.1

. 'וניהול פרויקטים' ניהול עסקי 'יםקביעת ברירות מחדל למודול, עידכון ותצוגת מדדים ושערי חליפין

  .'מסכים'ו' אתר'נבחין באפשרות בחירה ' הגדרת אתר'ב

 :'אתר'  .א

שערי חליפין , שם יוכל המשתמש לראות מדדים 'ותיהגדרות עסק'מקטע  את להעת 'ראת'בבחירה 

לקבוע את שיעור ומקדמי הכפלה וכן  )אשר מתעדכנים באופן אוטומטי מאתר בנק ישראל (היסטוריים

  .מ"המע

  

  

 לפי  וערכי המדד הנבחר)הבניה והסלילה, המחירים לצרכן ( סוגי המדדבחירת :'רשימת מדדים' •

 .חודש מבוקש

 . סוג מדדכל ל,יםתצוגת מקדמי ההכפלה בהתאם לתאריכי שינוי הבסיס :'רשימת מקדמי הכפלה' •

 .מופעים בבנק ישראלכפי ששערי המטבעות היומיים  :'רשימת שערי מטבעות' •

 עם תחילת העבודה במערכת ,ח לפי תאריך"יבוא מדדים ושערי מט :'מדדים/ח"יבוא שערי מט' •

 .הנתונים של רשימת המדדים ושערי המטבעותמהווה את בסיס . בפעם הראשונה

 .הנהוג במשק לאותה התקופהמ "קביעת אחוז המע :'מ"אחוז מע' •
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 :'מסכים' .ב

 ואת התנהגות המסכים בכל רשומות חדשות קובעות את ברירת המחדל בפתיחת 'מסכים'הגדרות 

  .מודול

  :המסכים הניתנים לבחירה הם

 .'הצג אפשרות לחיוב'ו'  לפי פרויקטאפשר דיווח שעות' -'שעות עבודה' •

  

  

כדוגמת " לא יצרניים"פרויקטים שעות עבודה על הזנת  -'פרוייקטים מיוחדים לנוכחות'מקטע 

שעות עבודה שהוזנו בגין ש ,פרויקטים אלו למקטע כךלשייך יש . 'מילואים וכו, מחלה, חופשה

שעות    מודול ניהול פרויקטים   המופיע ב( ח נוכחות"בדו יופרדו המופיעים במקטעפרויקטים 

  .של המשרד" היצרניים"מהפרויקטים ) ונסיעות

 

קביעת שיטת תצוגה במודול הפרויקטים שבניהול פרוייקטים המתייחס  -'פרוייקטים ניהול' •

  .תצוגת נושאי המשנה בפרוייקט ומספור הפרוייקט, לברירת המחדל של שיטת דיווח שעות עבודה

 

ניתן להגדיר למשתמש ' ניהול פרויקטים' בכרטיס הפרויקט שבמודול -'נושאיםהסתר בחירת '

 )נמצא במודול פרוייקטים(' פרויקטתכנון לנושאי 'לבחור את ניהול או לא רשאי האם יהיה רשאי 

נושאי תכנון ' -בבמידה ואין סימון ניתן יהיה לבחור . 'הסתר בחירת נושאים' ב√י סימון "ע

 -  בפרוייקטנושאיםכמה , נושא אחד בפרוייקט(ל נושאי הפרויקט  את אפשרות העבודה ע'לפרויקט

  ).'ניהול משרד'פרק של מודול הסבר ב,  נפרדים- כמה נושאים בפרוייקט,אחידים
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 ניהול פרויקטים'שבמודול ' נושאי תכנון לפרויקט'ניהול תצוגת  קביעת ברירת המחדל ל-'נושאים'

הסבר ,  נפרדים-כמה נושאים בפרוייקט,  אחידים-קטכמה נושאים בפרויי, נושא אחד בפרוייקט(

  ).'ניהול משרד'בפרק של מודול 

  

רת יבחר המשתמש את שלבי הפרוייקט להקלדת שעות בח על פי שיטת הדיווח הנ-'שיטת דיווח'

שלבים (' בחירה מרשימת כללית': עליהן נרחיב בהמשך, מבחינים בחמש שיטות דיווח. העבודה

שלבים הרלונטיים לסוג (' בחירה מרשימה כללית לפי סוג הפרויקט, ')ערכתהמוגדרים בטבלאות המ

 הגדרת שלבים, ')רישום שעות עבודה ללא התיחסות לשלבים(' ללא הקלדת שלב, ')הפרויקט

, בחירת החוזה(' קליטת השלבים מהמודול הכספי, ')שלבים לפרויקט ספציפי(' פרויקטלספציפיים 

  ).ללא סכומים, על פי ההסכם הכספיתת החוזה והשלבים שמאופינים 

  

שתי שיטות למספור .  חדשפרויקטקביעת האוטומציה של מתן המספר בפתיחת  -'מספור'

הפרויקט האחרון שנפתח בתוספת אחד או '  מס-'אחרון'האחת . י המערכת" עםפרויקטים חדשי

  . אחדבתוספת) שנפתחהאחרון לאו דווקא (המספר הגבוה שקיים ,  מספור רץ לפרויקטים-'רץ'

  

מחיר  ,יחידות, אחוז מהעלות(שיטת שכר הטירחה קביעת ברירת המחדל של  -'פרויקטים עסקיים' •

 ותנאי התשלום י המשתמש"עבכל תת חוזה חדש שיפתח   והמדדהמטבעסוג , )שעות עבודה, קבוע

 .כפי שמופיע בהסכם
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שתי . 'הצעות'ממודול , ה חדשהצעת מחירקביעת האוטומציה של מתן המספר בפתיחת  -'הצעות' •

ההצעה האחרונה שנפתחה '  מס-'אחרון'האחת . י המערכת"שיטות למספור הצעות חדשות ע

) לאו דווקא האחרון שנפתח(המספר הגבוה שקיים ,  מספור רץ להצעות-'רץ'בתוספת אחד או 

 .בתוספת אחד

  

  .בחירת שיטת מספור ושיטת החשבון -'חשבונות' •

שתי שיטות למספור . חשבון חדשטומציה של מתן המספר בפתיחת קביעת האו -'שיטת מספור'

החשבון בעל המספורגבוה שקיים בתוספת אחד או ,  מספור רץ לחשבונות-'רץ'האחת : חשבונות

  . מספור חשבונות מחדש בכל שנה קלנדרית-'שנתי'

דיד או חשבון ב) הלוקח את התקבולים מהשלבים מהעבר( קביעת חשבון מצטבר -'שיטת חשבון'

  ). ללא התייחסות לתקבולים משלבי העבר(

  

  

, מזומן, העברה ,כרטיס אשראי ,ק'צ:  ברירת המחדל בפתיחת תקבול חדשקביעת -'תקבולים' •

  .אחר

 

, שם הפרויקט (שדותאילו . ברירת המחדל בפתיחת מסמך מס חדשתצוגת  קביעת -'מסמכי מס' •

 דרת מאפיני המשרד בטרם העברת קבציבמקטע החשבונית וכן הג יהיו) החוזה ושדה תאור' מס

 . חלונות- נתונים לחשבשבת
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ת /או מנהל/ ת החשבון ו/יחד עם רואה, בטרם ניתן יהיה להעביר נתונים לחשבשבת יש להגדיר תחילה

  .חשבונות של המשרד נתונים כפי שמוגדר בחשבשבת

  .  'ייצא נתונים לקובץ'יש ללחוץ על 

י "יש להשלים את השדות עפ, בחלון זה. 'נים לרואה חשבון יפתחהגדרת ייצוא נתו'חלון חדש בשם 

  . הנחיות רואה החשבון

  

  

  .' עריכה של מספר לקוח/קישור'יש לבחור ב, לאחר מכן

  .הלקוח כפי שרשום בחשבשבת' בחלון שיפתח יש להזין את מס
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 מסרגל הכלים יש לבחור. שבניהול העסקי' מסמכי מס'ייצוא הקבצים במבנה אחיד נעשה ממודול 

  .ולשמור את הקובץ בכונן נבחר' ייצא נתונים'העליון ב

  

, לדוגמא.  למערכת שיוצגו בפני כל המשתמשיםכלליותהוספת פגישות הצגת חגי ישראל ו - 'פגישות' •

 .'אירועים וכו, ימי הולדת

  

  

  'הגדרות משרד' 2.2.2

  .)המשרדים( מערכתבת והמוגדרמס הת ויויישלאפיין את  נועדו לאפשר 'הגדרות משרד'

משרד אחד יוגדר כראשי ואליו .  ממקטע העריכה -י בחירה ב"ניתן לפתוח יותר מיישות מס אחת ע

  .'פרטי משרד'מסך את פתח עמידה עם סמן העכבר על שם המשרד ת .ישויכו העובדים בכרטיס החברות

  

 :פרטי משרד   .א

בהתאם לשדות המופיעים  )ץבעמידה עם העכבר על המשרד הרלוונטי בע(פרטי המשרד יוגדרו במסך 

   .לכל יישות מס תהיה הגדרה משלה. במקטע

 ם יישות המס ש-שם המשרד •

 עוסק מורשה/חברה בחירה בין - מעמד משפטי •

דף אשר ישמש כלוגו המשרד על גבי קישור קובץ תמונה  מאפשר - )לוגו (תחתונה/כותרת עליונה •

) בהתאמה, מראש ומתחתית הדף (תונהכותרת עליונה ותחגובה יש לקבוע . החשבונות ומסמכי המס

 .'גובה'בשדות 

ששמו יופיע כברירת מחדל בחשבונות ,  שם העובד לחתימה- מסמכי מס/עובד לחתימה בחשבון •

ובחירת עובד " המשקפת" בחירת העובד נעשית באמצעות לחיצה על .העיסקה ומסמכי המס

 .חתימה מתוך עובדי המשרדל

 .בהתאם למעמד המשפטי,  מורשהעוסק' או מס. פ. רישום ח-מ.עמספר  •

 .'ראשי'ב √ י סימון"ע מסמך מסוו ישוייך הפרויקט יאל ברירת מחדל משרד קביעת - אשיר •
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לא תהיה ,  אינו מופיע√ הסימןאם  .מסמכי המסתקבולים וב קובע את שיעור הניכוי ב-ניכויים •

  .אפשרות לשימוש בניכויים בתקבולים ובמסמכי המס

  

  

  :'עיצוב מסמכים' .ב

  .מסה מאפייני עיצוב מסמך הפירמה בכל הנוגע לחשבונות עסקה ומסמכי תעיקב

   -'חשבונות'
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 .)מנהל פרויקט אשר מאשר חשבונות (הלקוח או כתובת גורם מאשר  כתובת- 'הצג כתובת' •

סיכום (או חשבון ) ט מצטבר והורדות"פרוט לכל תת חוזה מבחינת שכ( תת חוזה -'תצוגת מצטבר' •

 ).ט כולל והורדות משותפות"לפי שכ, בסוף החשבון, יםאחד לכל תתי החוז

  הנחה או פקטור-'פורמט הנחה' •

  התקדמות%או )  את אחוז הביצוע השלבי100%-0%מראה בסקלה של (ביצוע  % - ' לשלב%פורמט ' •

וניתן לגבות את כל השלב אזי לפי שיטת , 20%אם האחוז השלבי הינו ). האחוז מתוך האחוז השלבי(

 . בעמודה הרלונטית20% ההתקדמות יוצג % ולפי שיטת 100%וצג  הביצוע י%

 .בחשבון העסקה, כברירת מחדל, אשר יופיעוונתונים  לטבלאות √סימון  •

  

  -'מסמכי מס'

  . להדפסה) בנוסף למקור(הגדרת מספר העתקים  .מאפייני עיצוב מסמך המסומספר העתקים להדפסה 
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  טבלאות מערכת 2.2.3

 הן  לחתכים ולשימוש שוטף במערכתיםהמשמש,  של נתונים קבועיםטבלאות עזר סטנדרטיותת בניית מערכ

רשימת הטבלאות בטבלה בסוף תת  ( והן למודול העסקי)'ניהול פרויקטים'ו' ניהול משרד' (למודול הניהולי

  ).הפרק

, הימני של העכברלחצן על הלחיצה ,  שאליה רוצים לצרף נתון סוג הטבלה אתרוחלהוספת נתון חדש יש לב

  .ממקטע העריכה' שמור' ולבסוף )ממקטע עריכה 'חדש' או(' הוסף'בחירה ב

או  ('מחק'לחיצה על הלחצן הימני של העכבר ובחירה ב, בחירת הנתוןלאחר  תתבצע 2מחיקת נתון קיים

   ).ממקטע העריכה 'מחק'

  

                                                
 לא יהיה ניתן לשמור -במידה והנתון מקושר לפרויקט.  לפרוייקטמקושרת אינה או לערוך נתון קיים רק אם הרשומה/ניתן למחוק ו  2

 .או למחוק את הרשומה/ולפיכך לערוך ו
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  הערות  הגדרה  סוג טבלת מערכת

   חברה-קטגוריה
 סוגי החברות איתן יש

  למשרד קשרי גומלין
  ... יועצים, רשויות, ספקים,  לקוחות:לדוגמא

  ...יועץ חשמל , יועץ קונסטרוקציה, אדריכל:לדוגמא  הגדרת עיסוק החברה   חברה-עיסוק

  ל"בחו ניתן להוסיף ערים  רשימת העריםמאגר   ישוב

  'וכו' אינג, גברת, אדון  תואר איש הקשר   איש קשר-תואר

  קשרהור מקצוע אנשי תיא  איפיון  מקצועות

  ....נשוי , רווק  איפיון  סטטוס עובד

  ....כספים, תאום יועצים, פקוח, תכנוןמשימת   מהות המשימה/ איפיון  סוגי משימות

  בתהליך, אושר, טופל  מצב המשימה  סטטוס משימה

  ...פיקוח עליון, פגישת שיווק  מהות הפגישה/ איפיון  סוג פגישה

    לתוכניתמאגר קנה המידה   קנה מידה

  ...למכרז, לעיון, לאישור  מצב התוכנית  סטטוס תוכניות

  סוג רשיון
הרישוי ) הליכי(סוגי 

  וההיתרים
  ע"תב, היתר בניה: לדוגמא

  שמות אישורים
פרוט האישורים לשם השגת 

  רשיוןסוג האישור ל
  אים מתחת לסוגי הרשיוןצשמות אישורים נמ

  לשם הדפסה במודול הפצה    גודל דף

    איפיון הנייר  סוג דף

    אריזת השרטוט מהמכון  סוג אריזה

    איפיון הדפסת השרטוט  סוג הדפסה

    DWG, PLT  סוג קובץ

      מטרת נסיעה

  ...סגור, מוקפא  מצב הפרוייקט  סטטוס פרוייקט

  סוגי פרוייקט
 מתכנן אותם הפרוייקטים

  המשרד
  ...תעשיה, פרטיים, מבני ציבור, מגורים

  שלבי פרוייקט
כנון לסוג הפרוייקט שלבי הת

  הנבחר
  שלבי הפרוייקט נמצאים מתחת לסוגי הפרוייקטים

  רשימת אבני דרך
אבני הדרך לכל שלב 

  בפרוייקט
  אבני הדרך נמצאים מתחת לשלבי הפרוייקט
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  הערות  הגדרה  סוג טבלת מערכת

  רשימת תוכניות
רשימת תוכניות סטנדרטיות 

  לכל סוג פרוייקט

אים מתחת לסוגי רשימת התוכניות נמצ

  הפרוייקטים

שעות ם לדיווח סוגי/שלבים

  לפרוייקטים

ע לפי סוג הפרוייקט "סיווג ש

י שלבי תכנון או "עפ

  קטגוריות

דיווחי  (ע נמצאים מתחת לסוגי הפרוייקטים"סוגי ש

  )לפי סוגי פרוייקטים

  מחלקה/סטודיו
רשימת אנשים האחראים על 

  ראשי הצוותים
  

רשימת נתונים נוספים 

  פרוייקטל

נתונים ז של הפרויקט "ת

  כלליים לפרוייקט
  'תיק בעירייה וכו' מס, חלקה, גוש: לדוגמא

  איפיון  סבירות לזכיה בהצעה
, נמוך:  הצעת מחירבכרטיסאיפיון סבירות לזכיה 

  'גבוה וכו

  חתום, לפני חתימה: לדוגמא  מצב החוזה  סטטוס חוזה

    חוזי התכנוןאיפיון   סוגי חוזים

  ויסטטוס שינ
ט "הגדלה לשכ/ מצב השינוי

  לפרוייקט
  'לפני חתימה וכו, חתום

    מצב תת החוזה  סטטוס תת חוזה

    איפיון תת החוזה  סוג תת חוזה

  10%תכנון סופי , 20%תכנון מוקדם : לדגמא  שלבים לחיוב והאחוז השלבי  רשימת שלבים לתת חוזה

  רשימת יחידות
יחידות לחיוב לשימוש בשכר 

  "יחידות"טירחה 
  ד"יח, ר"מ: לדוגמא

  רשימת תפקידים
 לתתי חוזים סוגי עובדים

  מסוג שעות עבודה

. מהנדס בכיר, אדריכל, אדריכל בכיר: לדוגמא

  ראש צוות, הנדסאי

  למסמך מסטקסט קבוע   הערות למסמך מס
הערות קבועות למסמך מס אשר יופיעו באופן 

  אוטומטי או לפי בחירה

  מזומן, 30+שוטף: לדוגמא  תנאי תשלום לחשבון  תנאי תשלום

  מ"מע+קרן, מ"מע, קרן  מהות התשלום  תיאור תשלום

   עסקהטקסט קבוע לחשבון  הערות לחשבון
הערות קבועות לחשבון עסקה אשר יופיעו באופן 

  אוטומטי או לפי בחירה

שעות ם לדיווח סוגי/שלבים

  לפרוייקטים

י שלבי תכנון "ע עפ"סיווג ש

 למודול הזנת או קטגוריות

  ת עבודהשעו

  פקוח עליון, תכנון, שרטוט: לדוגמא
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יש לסגור ולפתוח מחדש את המערכת או לטעון את , כדי שהנתונים חדשים יהיו ברי תוקף לאחר שמירה

  :כמוצג, דרך האייקון הנמצא בחלקו השמאלי העליון של המסך) Reload(הנתונים 
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  'הגדרת משתמש' 2.2.5

בהגדרת המשתמש יינתן לעובד . 'הגדרת משתמש' -ו בת שם משתמש לתכדי שעובד יוכל להכנס למערכת יש

   .ושיוך לקבוצת הרשאות) לא חובה(סיסמה , שם משתמש

   עובדים-לפני שניתן יהא להגדיר שם משתמש לעובד חובה להזין את העובד במודול ניהול משרד 

  

  

  .ממקטע העריכה י לחיצה על " ענעשיתהגדרה עובד חדש   

שם 'בחירת שם משתמש בשדה ', עובד' משדה העובדשם  לבחור את בו יש יפתח ו'חדש - משתמש'חלון 

ניתן להזין . בהתאמה', פרופיל'ושדה ' קבוצת הרשאה'שיוך לקבוצת הרשאה ופרופיל מתוך שדה ', משתמש

  .סיסמא לכל משתמש בשדות הרלוונטיים

  .'אישור'כדי לקלוט את הנתונים יש ללחוץ על 
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  ' משתמשפרופיל' 2.2.5

הגדרות , קביעת ברירות המחדל,  נועד לאפשר גמישות בתצורת המסכים ובעיצובם'פרופיל משתמש'

פרופילים ולקבוע פרופיל אחד ' ניתן לפתוח מס. ברמת משתמש או קבוצת משתמשים החיפושים והסינונים

,  מותר מגדיר לאילו מודוליםאינו' פרופיל משתמש '.שיהווה פרופיל ברירת מחדל בהגדרות המשתמש

  .לגשת, לקבוצת הרשאה זו או אחרת

  

  

 'פרופיל חדש'שכותרתו חלון .  הנמצא במקטע העריכה  על וץחלליש פרופיל משתמש חדש להוספת 

במידה ופרופיל זה יהיה פרופיל ברירת , 'ברירת מחדל' ב√ ולסמן 'שם הפרופיל'בו יש למלא את שדה יפתח ו

  .ש ישויך לפרופיל ברירת המחדל שהוגדר עובד חד',הגדרות משתמש'מסך ב. המחדל
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 .תפוצה וכרטיס החברה, חברות, הסינון והחיפוש של אנשי הקשר  קובע את תצורת-'ספר טלפונים'  .א

  

  

משימות הקשורות לפרוייקטים לא פעילים ואת תצורת , במודול משימות,  מגדיר האם להציג- 'משימות'  .ב

 .תהסינון והחיפוש של המשימות ויומני השיחו

  

  

ברירת המחדל של יום הראשון קביעת , )חלוקת שעה( קביעת חלוקת השעות ביומן הפגישות -'פגישות'  .ג

 ).התחלה וסיום יום העבודה( וקביעת תצוגת משך יום העבודה ימי העבודה השבועיות' מס , בשבוע
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 .סינון וחיפוש במודול העובדיםלתצוגת ה מתייחס - 'עובדים'  .ד

עמודות סינון וחיפוש ,  יהיו במודול הפרויקטיםנושאפשר להגדיר אילו לשוניות מא -'פרוייקטים ניהול'  .ה

 .תוכניותבופרויקטים ב

  

  

  

שבוע ימים ב' מס, הגדרות ברירת מחדל של קביעת היום הראשון בשבוע -'נסיעות/ שעות עבודה'  .ו

ים לא רוייקטניתן יהיה לבחור גם פ, בשדה פרוייקט, האם במסךואו נסיעות / להקלדת שעות עבודה ו

  . אשר יופיעו במגירת הסינון שמימין למסךשדות סינון וקביעת )'הצג פרויקטים לא פעילים' (3יםפעיל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .תמיד ניתן יהיה לראות את הפרוייקט ברשומות שהוקלדו בעברל במידה והפרוייקט אינו פעי, בכל מקרה 3
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עותק למשרד בפתיחת הזמנה , )יועצים/מכון העתקות(לסוג ההפצה  ברירת המחדל תעביק -'הפצה'  .ז

אשר  שדות סינון וקביעת פעילשאינו ניתן יהיה לבחור גם פרויקט , שדה פרויקט, האם במסך, חדשה

 .יופיעו במגירת הסינון שמימין למסך

  

  

 ל אשר יופיעו במגירת הסינון שמימין למסך במודושדות סינוןקביעת  -'חשבונות/מסמכי מס/ הצעות'  .ח

 .מסמכי מס וחשבונות, ההפצות
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בלשוניות חוזים ותתי ש חיפואופן הבכרטיס הפרויקט ו וחיפוש שדות סינוןקביעת  -'פרויקטים עסקיים'  .ט

 . חוזים

  

  

 .ומסך התשלומיםבמודול התקבולים  וחיפוש שדות סינוןקביעת  -'תקבולים'  .י

  

  

 .במודול קבלני משנה וחיפוש שדות סינון קביעת - 'קבלני משנה'  .יא
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 .משקפות החיפוש והסינוןשהישוב יופיע בהאפשרות  -'טבלאות מערכת'  .יב
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  הרשאות 2.2.6

הרשאות לביצוע פעולות ולנגישות נועד לאפשר למנהל המערכת ליצור מבנה קבוע של יפיון הרשאות א

  . פי קבוצות הרשאה מוגדרות-למודולים על

בשדה . יפתח 'הרשאה חדשה'חלון בשם . שבמקטע העריכה  על יש ללחוץ קבוצה הרשאה הוספתל

ברירת 'ב √סימון . י המשרד בהגדרת משתמשקבוצה אליה נשייך את עובדיש להזין את שם ה 'הרשאהשם '

, יפתח בעבורויוזן למערכת ושעובד חדש  תשייך באופן אוטומטי כל ,עבור קבוצת הרשאה מסוימת ,'מחדל

  .שם משתמש' הגדרת משתמש'בכרטיס 

  

  

  .  ההרשאות הסטנדרטיותינושאאת , "הרשאות"בלשונית ,  מקבוצות ההרשאה שנפתחו יציגתבחירה באח
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בנוסף לשם המשתמש שבחרנו לראות  תציג את עובדי המשרד ששויכו לקבוצת הרשאה 'משתמשים'שונית ל

  .שלהם במערכת

  

  

ניהול ', 'ניהול פרויקטים', 'ניהול משרד':  קטגוריות זהות בהם ניתן לתת הרשאותחמשלכל קבוצת הרשאה יש 

  . 'הגדרות' ו'ניהול קבלני משנה, ''עסקי

  :ניהול משרד  .א 

המשויך לקבוצת הרשאה  (מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'לפוניםספר ט' •

 .'ספר טלפונים'פי הרשימה המפורטת בכרטיס - על,'ספר טלפונים'מודול  ב לעשות)זו

  

  

) המשויך לקבוצת הרשאה זו(מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש  - 'עובדים' •

 מכל ההרשאות יחסום √ מחיקת .'עובדים'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', ובדיםע'לעשות במודול 

 .'עובדים'את הכניסה למודול 
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) המשויך לקבוצת הרשאה זו( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'פגישות' •

 .'פגישות'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', פגישות'לעשות במודול 

. לפי בחירת המשתמש, שות בתוכנה הינו יומן פגישות משותף בו ניתן לראות מספר יומנים יחדיומן הפגי

ביומני פגישות של צפיה 'יש לעמוד על שורת , איזו קבוצהכדי להסדיר אילו יומנים ניתן לראות ול

ו בעמודת יופיע' צפיה ביומני פגישות של עובדים נוספים'במקטע . 'פגישות'מתוך כרטיס  'עובדים נוספים

את היומנים יש . מנהל המערכת יאשר לקבוצת ההרשאה לראותיומני העובדים אותם ' לא שיייך'

. )או באמצעות לחיצה כפולה על שם העובד(' הוסף'י סימון העובד ולחיצה על "ע' שייך'להעביר לעמודת 

אות במודול ם תוכל קבוצת ההרשאה לרהם היומנים שאות' שייך'ופיעו בעמודת ייומני העובדים ש

  .'פגישות'

' מורשה לערוך יומנים אחרים'משורת ' √'י הסרת סימן "ניתן להגביל קבוצה מסוימת מלערוך פגישות ע

  .אך עדיין לתת הרשאה לצפות ביומנים של עובדים אחרים
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) המשויך לקבוצת הרשאה זו( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש - 'משימות' •

 .'משימות'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', משימות'במודול לעשות 

, כדי להסדיר מאילו עובדים ניתן לראות משימות. בתוכנה ניתן לשלוח ולקבל משימות מעובדי המשרד

' צפיה בעובדים אחרים'במקטע . 'משימות'מתוך כרטיס  'צפיה בעובדים אחרים'יש לעמוד על שורת 

 את המשימות ובדים אותם מנהל המערכת יאשר לקבוצת ההרשאה לראותהע' לא שיייך'יופיעו בעמודת 

או באמצעות (' הוסף'י סימון העובד ולחיצה על "ע' שייך'לעמודת את שם העובד יש לההעביר . ששלחו

 תוכל קבוצת ן שאותמשימות ןה' שייך' בעמודת נהפעתומשימות ש). לחיצה כפולה על שם העובד

  .'תמשימו'ההרשאה לראות במודול 

   

  

) המשויך לקבוצת הרשאה זו(מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש  -'יומן שיחות' •

פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על, )'ניהול משרד'ב' משימות'הנמצא במודול (' יומן שיחות'לעשות ב

  .'יומן שיחות'
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 :'ניהול פרוייקטים'  .ב 

ניהול ' לקבוע אילו קבוצות הרשאה יכולות להיכנס למודול מאפשר למנהל המערכת -'ניהול פרויקטים' •

 .תחסום את הגישה לקבוצת ההרשאה' גישה למודול' מ√ הורדת הסימן .'פרויקטים

המשויך (מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש  -'תקצוב שעות'/'פרויקטים ניהול' •

פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על, 'קצוב שעותבת'ו' פרויקטים'לעשות במודול ) לקבוצת הרשאה זו

תקצוב 'יחסום את הכניסה ל' תקצוב שעות' מכל ההרשאות √מחיקת . 'תקצוב שעות'/'פרויקטים ניהול'

 .'שעות

  

  

המשויך לקבוצת הרשאה ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'שעות עבודה' •

מניעת , לדוגמא. 'שעות עבודה'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', שעות עבודה'לעשות במודול ) זו

עריכה שעות של עובדים / צפייה' מ√הורדת הסימן (י עובד אחר "ע רישום שעות עבודה של עובדים

 ).נוספים
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) המשויך לקבוצת הרשאה זו( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'נסיעות' •

, לדוגמא .'נסיעות'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', שעות עבודה'שבמודול ' עותנסי'לעשות במקטע 

עריכה נסיעות של עובדים / צפייה' מ√הורדת הסימן (י עובד אחר "מניעת רישום הנסיעות של עובדים ע

 ).נוספים

  

  

 )המשויך לקבוצת הרשאה זו( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'הפצה' •

 .'הפצה'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', הפצה'לעשות במודול 

  

  

המשויך לקבוצת ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש - 'תעריפי עלויות עובדים' •

פי הרשימה -על', שעות ונסיעות'הנמצא במודול ' תעריפי עלויות עובדים'לעשות בטבלת ) הרשאה זו

 מכל ההרשאות יחסום את הכניסה לטבלת √מחיקת . 'פי עלויות עובדיםתערי'המפורטת בכרטיס 

 .'תעריפי עלויות עובדים'
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המשויך לקבוצת הרשאה ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'ניהול רכבים' •

שימה פי הר-על', שעות ונסיעות'במודול ש' נסיעות'במקטע הנמצא ' ניהול רכבים'לעשות בטבלת ) זו

 . 'ניהול רכבים'המפורטת בכרטיס 
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 :ניהול עיסקי  .ג 

. 'ניהול עסקי'למודול יש גישה אילו קבוצות הרשאה ל מאפשר למנהל המערכת לקבוע - 'ניהול עסקי' •

 .תחסום את הגישה לקבוצת ההרשאה' גישה למודול' מ√הורדת הסימן 

המשויך לקבוצת (רכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש מאפשר למנהל המע -'פרויקטים כספיים' •

 .'פרויקטים כספיים'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', עסקייםפרויקטים 'לעשות במודול ) הרשאה זו

  

 

) המשויך לקבוצת הרשאה זו( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'הצעות' •

 .'הצעות'מה המפורטת בכרטיס פי הרשי- על', הצעות'לעשות במודול 

  

  

) המשויך לקבוצת הרשאה זו( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'חשבונות' •

 .'חשבונות'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', חשבונות'לעשות במודול 
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) הרשאה זוהמשויך לקבוצת ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'תקבולים' •

 .'תקבולים'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', תקבולים'לעשות במודול 

  

  

) המשויך לקבוצת הרשאה זו( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'חשבונית' •

 .'חשבונית'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', מסמכי מס'לעשות במודול 

  

 

המשויך לקבוצת הרשאה ( המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש מאפשר למנהל -'ניהול תעריפים' •

פי -על, 'פרויקטים עסקיים'במודול בכרטיס פרויקט שהנמצא ' ניהול תעריפים'לעשות בטבלת ) זו

 מכל ההרשאות יחסום את הכניסה לטבלת √מחיקת . 'ניהול תעריפים'הרשימה המפורטת בכרטיס 

  .'ניהול תעריפים'
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 :י משנהניהול קבלנ  .ד 

ניהול ' מאפשר למנהל המערכת לקבוע לאילו קבוצות הרשאה יש גישה למודול -'ניהול קבלני משנה' •

 .תחסום את הגישה לקבוצת ההרשאה' גישה למודול' מ√הורדת הסימן . 'קבלני משנה

המשויך לקבוצת הרשאה ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'קבלני משנה' •

 .'ניהול קבלני משנה'פי הרשימה המפורטת בכרטיס - על', קבלני משנה'שות במודול לע) זו

  

  

המשויך לקבוצת הרשאה ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'פקודת תשלום' •

 .'ת תשלוםופקוד'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', פקודת תשלום'לעשות במודול ) זו

  

  

המשויך (מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש  -'משנהתשלומים לקבלני ' •

פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', תשלומים לקבלני משנה'לעשות במודול ) לקבוצת הרשאה זו

  'משנה.  לקתשלומים'
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 :הגדרות  .ה 

. 'רותהגד' מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו קבוצות הרשאה יכולות להיכנס ללשונית - 'הגדרות' •

 .תחסום את הגישה לקבוצת ההרשאה' גישה למודול' מ√הורדת הסימן 

המשויך לקבוצת הרשאה (מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש  -'הגדרות אתר' •

 √ הורדת הסימן .'הגדרות אתר'פי הרשימה המפורטת בכרטיס - על', הגדרות אתר'לעשות ב) זו

 .שה לקבוצת ההרשאהתחסום את הגי' הגדרות אתר'מ

  

 

המשויך לקבוצת הרשאה ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש - 'הגדרות משרד' •

 √הורדת הסימן . 'הגדרות משרד'פי הרשימה המפורטת בכרטיס - על', הגדרות משרד'לעשות ב) זו

 .תחסום את הגישה לקבוצת ההרשאה' הגדרות משרד'מ
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המשויך לקבוצת ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'טבלאות מערכת' •

הורדת . 'טבלאות מערכת'פי הרשימה המפורטת בכרטיס - על', טבלאות מערכת'לעשות ב) הרשאה זו

 .תחסום את הגישה לקבוצת ההרשאה 'טבלאות מערכת' מ√הסימן 

  

  

המשויך לקבוצת (ות יכול המשתמש  מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעול-'הגדרת משתמש' •

הורדת . 'הגדרת משתמש'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על', הגדרת משתמש'לעשות ב) הרשאה זו

 .תחסום את הגישה לקבוצת ההרשאה' הגדרת משתמש' מ√הסימן 

  

  

המשויך לקבוצת ( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'פרופיל משתמש' •

הורדת . 'פרופיל משתמש'פי הרשימה המפורטת בכרטיס -על, 'פרופיל משתמש' לעשות ב)הרשאה זו

 . תחסום את הגישה לקבוצת ההרשאה'פרופיל משתמש' √הסימן 
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) המשויך לקבוצת הרשאה זו( מאפשר למנהל המערכת לקבוע אילו פעולות יכול המשתמש -'הרשאות' •

תחסום ' הרשאות' מ√הורדת הסימן . 'הרשאות'יס פי הרשימה המפורטת בכרט-על', הרשאות'לעשות ב

 .את הגישה לקבוצת ההרשאה

 

  

  

 :'Visual Style'לשונית  2.3

 .בחירה הניתנות לאפשרויותה מתוך  התוכנהיכול המשתמש להגדיר לעצמו את צבע מעטפתלשונית בה 
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  'ניהול משרד'-מודול
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 'ניהול משרד'מודול  .3

  :מודולים עיקרייםתתי ב מארבעה מורכ' ניהול משרד'מודול 

ואנשי הקשר שהמשרד נמצא ספקים / יועצים/ לקוחות/  משרדיםעל פרטי בא לתת מענה - 'ספר טלפונים ')1(

  . שכל הנתונים משותפים לכל העובדיםהברמעימם בקשרי עבודה 

  . הזנת נתוני עובדי המשרד-'עובדים ')2(

י "עפ(עובדי המשרד תוך אפשרות צפייה במספר יומנים בו זמנית  ניהול יומני פגישות של -'יומן פגישות ')3(

  .)הרשאות

קטים ולמעקב נוגע למשימות הקשורות לפרויכל ה תקשורת פנימית בין עובדים ב-'תזכורות/משימות ')4(

  ).'יומן פרוייקט'משמש כ(לגבי סטטוס המשימות 

  

 :'ספר טלפונים' 3.1

הוא משמש מאגר נתונים בסיסי אליו יוזנו הגורמים עמם ספר הטלפונים הינו אחיד לכל עובדי הארגון ו

  .  'ספקים וכו, משרדי ממשלה, לקוחות, יועצים למינהם: נמצא הארגון בקשר

 ואנשי הקשר אשר חברה/ישנו ארגון) Outlook -בניגוד ל(ספר טלפונים של כל רשומה בבמבנה הבסיסי 

  ). 'צחי איציק וכו, אודי,  נתן הםהקשרמ ואנשי "נריק סולושנס בע'ג: לדוגמא (עובדים בארגון

יש להזין את שמו ) one man show(גם אם מדובר באדם אחד ,  להיות מקושר לארגוןחייבכל איש קשר 

  . בכרטיס החברה ולשייך אליה את אותו איש הקשר

  

-ו' ותרשימת חבר', 'כרטיס חברה': בשלוש תצוגות שונותג המסך "ספר הטלפונים ניתן לראות ענתוני את 

  :הבאכמפורט בסרגל הכלים '  קשררשימת אנשי'

  

' חיפוש באלפון 'כפתור  הוא,י המשתמש" ע טלפוניםרשומותהכלי העיקרי לחיפוש בשימוש היומיומי 

הטלפון ' מס, החברה,  ומציג את פרטי איש הקשרבסרגל הכלים העליוןבאופן תמידי  הנמצא 

  .ל"וכתובת דוא) נייד+משרד(
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 :'חברהכרטיס ' 3.1.1

) עובדי המשרד( במקטע העליון וכל אנשי הקשר הארגון/ רישום נתוני המשרד-'כרטיס חברה'מבנה 

 חייב כרטיס חברה .כאשר כל איש קשר מנוהל בכרטיסיה אישית תחת שם המשרד ,השייכים למשרד

 את שם איש הקשר ניתן להוסיף הראשוניבמידה ולא יודעים בשלב (להכיל לפחות איש קשר אחד 

  ).שורה עם תו כלשהו ובשלב מאוחר יותר לשנות

כרטיס חברה חדש .  מסרגל הכלים העליוןעל מנת לפתוח כרטיס חברה חדש יש ללחוץ על  

פרטים ,  פרטי חברה: לפי חמשת המקטעים המאופיניםיפתח ובו יש למלא את כל הנתונים הרלונטיים

  .טלפונים ואנשי קשר, כתובות, נוספים

  

  

I.  ברהפרטי ח'מקטע': 

כפי שמופיע בנייר המכתבים הרישמי של ,  שם החברה המלאמומלץ להזין -'שם חברה'שדה  •

 .)'חשבונות מסמכי מס וכו( מכוון ששם זה יבוא לידי ביטוי במודולים אחרים החברה

: למשל. הניתנת לשינוי,  בחירת תחום עיסוק החברה מתוך רשימה קבועה-'עיסוק'שדה  •

 .'ציוד משרדי וכו, עץ אינסטלציהיו, יועץ נגישות, אדריכל

 .'רשויות וכו, ספקים, יועצים: שיוך התחום אליה המשרד שייך בחירת -'קטגוריה'שדה  •

 הקמוהרשומה שההאם (' לקוח, ')לא פעילה/ האם החברה פעילה(' פעילה' בתיבה √סימון  •

רשות (' תרשו'- ו' מכון העתקות, ') שנקשר את הלקוח לפרויקט,מנת-עללקוח של המשרד היא 

   ). היתרים-  עמה יש למשרד קשר בנושאי הליכי רישוי עירונית/ממשלתית
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II.  פרטים נוספים'מקטע': 

לאחר הרפורמה החדשה של  (של החברה. פ.ח/ עוסק מורשה' מס רישום -'.מ.מספר ע'שדה  •

 .)לקוחרשויות המס חובה להזין נתון זה ברשומות מסוג 

 .)במידה ויש (בת לחברה המוזנת/אחותבחירת חברת  -'חברות קשורות'שדה  •

  . הזנת מלל חופשי-'הערות'שדה  •

  

III.  כתובות'מקטע': 

ניתן להוסיף יותר מכתובת אחת .  כתובת החברההזנת -'מיקוד', 'ישוב', '.ד.ת, ''כתובת'שדה  •

המציין את כמות הכתובות , מופיע מספר בסוגריים' כתובת'בסמוך לכותרת . בשדה

תובת נוספת יש ללחוץ על המלבן בפינה השמאלית של השדה   כדי להוסיף כ .המופיעות בשדה

הול ינ' ניתן לפתוח את חלון ('ניהול כתובות'יפתח חלון חדש אשר  

תפתח ' הוסף'לחיצה על מקש ימני של העכבר ובחירה ב. )'כתובות' מכל שדה במקטע 'כתובות

ברירת 'ב √י סימון "עולהגדיר . ד.ת, מיקוד, הישוב, שורה חדש בה ניתן להזין את הכתובת

 . 'כתובת' בשדה ענהתופ' ניהול כתובות'אילו מבין הכתובות המופיעות בחלון ' מחדל

  

  

 לא ניתן להזין - לבחור מתוך רשימת הישובים המופיעים בטבלאות המערכתישהישוב שם את 

 'דרותהג' יש להוסיפו ב, במקרה ורוצים להזין יישוב שלא מן הרשימה.מלל חופשי' ישוב'בשדה 

  .'יישוב' -'טבלאות מערכת' –

 ל הראשי של החברה " הזנת הדוא-'ל"דוא'שדה  •

   הזנת כתובת אתר האינטרנט של החברה-'אתר אינטרנט'שדה  •
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IV.  טלפונים'מקטע':  

 .הטלפון של החברה'  מס-'טלפון'שדה  •

 .הפקס של החברה'  מס-'פקס'שדה  •

ק במידה וקולטים בכרטיס החברה אדם  שדה זה לא יוזן אלר ר, בהזנת חברות- 'נייד'שדה  •

 .ללא חברה

מופיע מספר , לדוגמא', טלפון'בסמוך לכותרת . ניתן להוסיף יותר ממספר אחד בכל שדה

כדי להוסיף מספר נוסף . או הפקס המופיעים בשדה/המציין את כמות מספרי הטלפון ו, בסוגריים

ניהול 'חדש  יפתח חלון יש ללחוץ על המלבן בפינה השמאלית של השדה 

לחיצה על מקש ימני של ). 'ניהול מספרי טלפון'לכל שדה ניתן לפתוח את חלון (' מספרי טלפון

 √י סימון "תפתח שורה חדש בה ניתן להזין את המספר והערה ולהגדיר ע' הוסף'העכבר ובחירה ב

  .'טלפון'ה יופיעו בשד' ניהול מספרי טלפון'אילו מבין המספרים המופיעים בחלון ' ברירת מחדל'ב

  

  

יופיע (שלוחה ' מס,  לדוגמא.פקס הנו שדה לרישום הערות/ השדה הנמצא בסמוך למספר הטלפון

 ולא לרישום מספרים נוספים, ' וכושעות מענה טלפוני, )גם באלפון

.  

 

V.  אנשי קשר'מקטע':  

 כל איש קשר מנוהל .מזינים את נתוני אנשי הקשר אשר עובדים בחברה' אנשי קשר'במקטע 

במידה והעובד עזב את ', לא פעילה'או ' פעילה'כרטיסיה אישית אשר יכולה להיות מוגדרת כב

  . למחוק את שמו מרשימת אנשי הקשרניתןהחברה אך לא 

בחירה  . וללחוץ על מקש ימני של העכבר' אנשי קשר'לפתיחת איש קשר חדש יש להימצא במקטע 

אליה שייך ברה יפתח כרטיסיה חדשה עם שם החת ' הוסף איש קשר'ב

   .איש הקשר
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והוא יוצג ) israel@binui.co.il(ל של איש הקשר בחברה "שזהו הדוא' ל"דוא'בכרטיס יש שדה 

כרטיס 'ל אישי שלא יוצג ב"שזהו שדה נוסף לכתיבת דוא' ל אישי"דוא'ו' כרטיס החברה'ב

   .'החברה

' כרטיס החברה'בתרשם שורה חדשה ' כרטיס איש הקשר'ב' אישור'ום פרטיהלאחר הזנת 

  .המציגה את פרטי איש הקשר

  . מחברה אחת לחברה שניה'איש קשרכרטיס 'ניתן להעביר 

  . אותו רוצים להעתיק לחברה אחרתאיש הקשר יש לבחור את , ראשית

העברה לספר (' משרד'ותיקיית '  אחרתלחברהעתק ה'בחירה בלחיצה על לחצן ימני של העכבר ו

  . )הטלפונים המוגדר כמשרדי

  

  

 את חברת היעד אליה )י העכבר"סימון ע(לחפש ולבחור  על המשתמש ובויפתח ' חברות'חלון 

  . וצים להעביר את איש הקשרר
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  .' בהצלחההנתונים הועתקו'לאחר בחירת החברה תעלה הודעה כי 

  

  

פש לפי ניתן לח. שבחלקו השמאלי של המסך' חיפוש'מתבצע ממגירת ' כרטיס חברה'חיפוש רשומת טלפון מ

   .או איש הקשר) או חלק משם החברה(שם החברה 

  

 :'רשימת חברות' 3.1.2

הנתונים במסך זה מרוכזים לפי . 'רשימת חברות'אפשרית דרך תצוגת תצוגה נוספת של נתוני חברות 

  .ל ואתר ואינם פונקציה של אנשי קשר"דוא, פקס, טלפון, כתובת, ישוב, קריטריונים של שם החברה

  

   

 לחיצה כפולה על שם החברה הרצויה ).או חלק משם החברה(ה נעשה לפי שם החברה החיפוש במסך ז

  .תפתח את כרטיס החברה

  .חדש' כרטיס חברה'יפתח , לשם הוספת חברה חדשה ממסך זה, לחיצה על 
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 :'רשימת אנשי קשר' 3.1.3

  . מסרגל הכלים העליון' רשימת אנשי קשר'איתור וחיפוש אנשי קשר ניתן גם דרך 

  

  

החיפוש במסך זה נעשה . בכרטיס איש הקשרשהוזנו  בסמוך לשם החברה כל הפרטים וה יופיעבמסך ז

לחיצה כפולה על איש הקשר הרצוי תפתח ). או חלק משם החברה(לפי שם איש הקשר או שם החברה 

י לחיצה על המלבן " ע'יס חברהטכר' אל 'כרטיס איש קשר'ניתן להגיע מ. את כרטיס איש הקשר

  . 'חברהשם 'השמאלי של שדה הנמצא בחלקו 
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 :'ת תפוצהורשימ' 3.1.4

  .מתוך ספר הטלפונים הקייםל "לדואלהקים רשימות תפוצה ניתן 

יפתח ' חדש' ובסרגל כלים עליון' ספר טלפונים' הנמצא במקטע ' רשימות תפוצה'לחיצה על 

  .'רשימת תפוצה חדשה-כרטיס רשימת תפוצה'

  

את שם רשימת התפוצה ולאחריה לבחור בעזרת מקש ימני של העכבר ' שם'יש להזין בשדה , ראשית

במידה ' הסר חברה/הוסף'ל של אנשי קשר או "באם מעונינים לצרף דוא' הסר איש קשר/הוסף'ב

  .בשני המקרים הנתונים ילקחו מספר הטלפונים. ל של חברות"ומעונינים לצרף דוא

  .'מההסר רשי/הוסף'הוספת רשימה חדשה נעשית מבחירה ב

 ל לקבוצה שיבחר באמצעות "הרשימה יוכל המשתמש לשלוח דוא' אישור'לאחר 

  ' מת תפוצהיכרטיס רש'הנמצא בפינה השמאלית העליונה של 

  

  :'ניהול תיקיות' 3.1.5

 בנוסף לרשימת הטלפונים של אישיתיכול לנהל רשימת טלפונים , בהתאם להרשאות ,כל משתמש

  .י הרשאות בלבדפ-צפיה בתיקיה האישית תעשה על. המשרד

י לחצן ימני של " ולפתוח תיקיה חדשה עשבסרגל כלים עליון ' ניהול תיקיות'יש לגשת ל

  .' תיקיההוסף'העכבר ובחירה ב
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ולבחור את החברות אותן רוצים כדי להוסיף רשומות לתיקיה החדשה שנפתחה יש לחזור לספר הטלפונים 

  .להעביר את התיקיה האישית

  .כפי שהוסבר בפרק זה, ה זהה להעתקת אנשי קשר מחברה לחברההעברת חברות לתיקיי

 שורה של תעלהעכבר בלחצן ימני לחיצה ב. 'רשימת חברות'או ' כרטיס החברה'על המשתמש להיות ב

  .רך המשתמש לבחור את תיקית היעד אליה ירצה להעביר את נתוני החברהטושם יצ' העתקה לתקיה אחרת'

  

  

  .'הנתונים הועתקו בהצלחה'ודעה כי לאחר בחירת התיקיה תעלה ה

  

הנמצאת במגירת הסינון את התיקיה ' תיקיות'יש לבחור משדה , על מנת לראות את התיקיה האישית

  .יראה את כל הנתונים שהועתקו' חיפוש'מעבר ל. האישית וללחוץ על החל
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 :'עובדים' 3.2

רשימת  ' בתצוגתאו' כרטיס עובד'צוגת בת ומציג את פרטיהם חלון עובדים מכיל את פרטי עובדי המשרד

  .'עובדים 'בסרגלכפי שמופיע ' עובדים

  

י לחיצה על " מתבצעת ע4יצירת רשומה לעובד חדש. מחולק לארבע מקטעים עיקריים 'כרטיס עובד'

  :י ארבעת המקטעים"והזנת השדות עפ,  שבמקטע העריכה

 :פרטי עובד  .א 

מספור העובדים הנו לפי ). נומרטור(י המערכת " עמספר רץ הניתן באופן אוטומטי -'מספר עובד' •

 .אך המספר ניתן לשינוי, סדר רץ במערכת

הפיכת רשומת עובד ללא פעילה נעשית .  מציין האם רשומת העובד פעילה או לאו- לא פעיל/  פעיל •

 .לא פעיל/ מפעיל√י הסרת הסימן "ע

ידה ובעת הזנת עובד חדש אים  במ.שדות חובה -'זהות. מספר ת'ו' שם משפחה', 'שם פרטי'שדות  •

בשלב מנת להמשיך בתהליך ולשנות -תעודת הזהות ניתן להזין מספר זהות פיקטיבי על' את מס

 .מאוחר יותר

' טבלת מערכת'הוספה או גריעה של מקצועות נעשית מ.  בחירה מתוך רשימה קבועה-'מקצוע' •

 .'הגדרות'שבלשונית 

 .ופשית בשדההזנה ח.  תפקידו של העובד במשרד-'תפקיד' •

' טבלת מערכת'הוספה או גריעה של תוארים נעשית מ.  בחירה מתוך רשימה קבועה-'תואר' •

 .'הגדרות'שבלשונית 

 . בחירת תאריכים לציון תקופת עבודתו של העובד במשרד- 'סיום עבודה'ו' תחילת עבודה' •

 מהנדס/  ציון רשיון האדריכל-'מספר רשיון' •

  .רישום מלל חופשי. ות שדה למילוי הערות כללי- 'הערות' •

                                                
4
 .מ לתת שם משתמש לעובד"ע' הגדרות משתמש '-' ותהגדר'יש לגשת ללשונית ', עובדים'לאחר הזנת העובד במודול   
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 :כתובות  .ב 

ניתן .  בחירת ישוב נעשית דרך המשקפת. הזנת כתובת מגורים-'מיקוד', 'ישוב', 'ד.ת', 'כתובת' •

 המספר המופיע בסוגרים בסמוך ).'ספר טלפונים'כפי שמתואר במודול (להזין יותר מכתובת אחת 

 .הכתובות המוזנות בשדה' מציין את מס' כתובת'לשדה 

 בשדה תפתח את תיבת  לחיצה על . כתובת הדואר האלקטרוני של העובד במשרד- 'ל"דוא' •

 .הדואר האלקטרוני ותעתיק את הכתובת למייל

 בשדה תפתח את לחיצה על  . כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית של העובד-'ל אישי"דוא' •

 .תיבת הדואר האלקטרוני ותעתיק את הכתובת למייל
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 :טלפונים  .ג 

  הזנת מספר הטלפון הפרטי -'טלפון' •

  הזנת מספר הפקס הפרטי-'פקס' •

  הזנת המספר הסלולארי הפרטי-'טלפון נייד' •

המספר המופיע בסוגרים בסמוך ). 'ספר טלפונים'כפי שמתואר במודול (ניתן להזין יותר ממספר אחד 

 הינן ,)מסומן באדום (השדות בסמוך לכל מספר. לשדות מציין את כמות המספרים המוזנים בשדה

  . שדות למספרים נוספיםולאשדות להערות 

 

 

 :קבצים מצורפים  .ד 

  .  שכר ועודםהסכ, קורות חיים: לדוגמא. לצרף קבצים אודות העובדמקטע המאפשר 

  

קליק ימני בעכבר ובחירה . יפתח, 'רשימת קבצים', חלון חדש. י לחיצה על "צרוף קבצים נעשה ע

  . ינק לקובץ השמור לבחירת הללשרתיאפשר גישה ' הוסף'ב
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  .  הקובץ המקושרשםאת ' תאור'לאחר בחירת הקובץ יש לרשום בשדה 

 

 .'פתח קובץ'לצפיה בקובץ נבחר יש לעמוד על 

 

יציג פרטים עיקריים אודות , שבסרגל כלים עליון' מקטע עובדים'דרך  'רשימת עובדים'ב בחירה

  .בו נוכל לקבל את כל פרטי העובד'  עובדכרטיס'לחיצה כפולה על שם העובד יפתח את . העובדים

 

 

 .חיפוש רשומת עובד קיים מתבצע באמצעות מגירת החיפוש בצידו הימני של המסך בהתאם לסינון
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 :'יומן פגישות' 3.3

 וישנה לכל עובד במשרד ישנו יומן משלו. פגישות עובדי המשרדיומן הפגישות נועד לסייע בניהול השוטף של 

 לראות את יומנו שלו ואת יומני העובדים , בעמדת המחשב שלו,כל עובד יכול. תוף יומנים מלאאפשרות לשי

  .וליזום פגישות בהתאם) לפי הרשאות(האחרים 

פי -חודשי או כרשימת פגישות על, שבוע מלא,  ימים5שבוע בן ,  יומית:במספר תצוגותבפגישות ניתן לצפות 

  .'יומן פגישות 'סרגל כליםבחירת מתוך 

  

  

  . שיש בו לפחות פגישה אחתיום מודגש מציין יום עם . 'תאריכון'של המסך מופיע העליון בחלקו הימני 

, מעוניין לראות כשברירת המחדל של המערכתאותם העובד יומנים ה אתמתחת לתאריכון יש לבחור 

 באילו יומנים הם  לאחר שהוגדרו לכל קבוצת עובדים.הנה יומן פגישות של העובד הנוכחי, לכתיבת פגישות

  . יש להעלותם על המסך)'הרשאות'כפי שהוסבר לעיל בסעיף (רשאים לצפות 

  . 'בחר עובדים'לחיצה בלחצן ימני של העכבר ובחירה ב, עמידה מתחת לתאריכון במקטע היומנים

  

  

דים העובאת יש להעביר . חלון מולטי סלקטור לבחירת העובדים אשר יופיעו בתצוגת יומן הפגישותיפתח 

יופיעו יומני העובדים ' אישור'לאחר . 'עובדים שנבחרו'מקטע ל' עובדים זמינים 'מקטע מ,להציגאותם רוצים 

  ).י עמידה על הצבע ובחירת צבע יומן חדש"ניתן להחליף צבעי יומנים ע(שנבחרו 
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פגישה למנהל המזכירה לרוב קובעת : לדוגמא. מ של עובד לפגישה"ניתן לבחור ב -)מ"ב(ברירת מחדל עובד 

 ששם המנהל יופיע כברירת מחדל בכל ,פרוש הדבר הוא. 'מ"עובד ב'המשרד על כן היא תגדיר את המנהל כ

  . פגישה חדשה שתפתח

  .'מ"עובד ב'י בחירת היומן של העובד לחיצה במקש ימני בעכבר ובחירה ב"מ נעשית ע"קביעת עובד ב

   

   חדשה פגישההזנת 3.3.1

י לחיצה " שבמקטע העריכה בסרגל כלים עליון או עת לחיצה על פגישה חדשה ניתן להזין באמצעו

  . כפולה על שעה רצויה ביומן

   .לפגישה' מטלות'ו' משתתפים'ת וולשוני'  פגישהפרטי'החלון מורכב ממקטע . יפתח' פגישה חדשה'חלון 

ועה ופגישה קב) לכמה עובדים(פגישה משותפת , ניתן לסווג את הפגישות לפגישות עם משתתף אחד

  ).מחזורית(
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  :יש להזין את השדות הרלונטיים' פרטי פגישה'במקטע 

 )שדה חובה( תוכן הפגישה/  נושא-'נושא' •

  מקום הפגישה-'מיקום' •

  מיקום הפגישהישוב/ עיר-'ישוב' •

הנתונים שיוזנו בשדה . 'פנוי וכו, בוטל, אושר:  שדה בחירה של הזנת סטטוס הפגישה-'סטטוס הפגישה' •

 ו על גבי הפגישה בתצוגה הראשית יופיעלאזה 

 בהתאם לברירות מחדל שהוגדרו,  לכל סוג פגישה מותאם צבע-'סוג פגישה' •

המצויה בצדו השמאלי של " המשקפת"י לחיצה על " לפרויקט ספציפי עהפגישה שיוך -'פרויקט' •

א את  ליצגם, לפרויקט בנוסף לאיסוף כל הפגישות השייכות, בחירת פרויקט לפגישה תאפשר. השדה

 .'שעות ונסיעות' למודול שהוגדרושעות הפגישה 

 . הערות פנימיות בנוגע הפגישה-'פרוט' •

  הזנת תאריך הפגישה ושעת תחילת הפגישה וסיום הפגישה-'שעה'ו' תאריך'שדות  •

 שדה זה נותן אינדיקציה מי העובד . ניתן לעריכההשדה אינו. מעדכן הפגישה/  מציג את קובע- 'דכןוע' •

 ערך את הפגישה אחרון אשר קבע או 

 . לא ניתן לעריכה,תאריך בו בוצע שינוי באחד הפרמטרים של הפגישה -'בתאריך' •

 . לא ניתן לעריכה, תאריך המקורי של קביעת הפגישה-'נוצר ב' •

  

  :מחיקת פגישה/עריכה

ראשית י לחיצה כפולה על הפגישה ושינוי הנתונים ומחיקת פגישה מתבצעת "עריכת פגישה מתבצעת ע

ממקטע העריכה שבסרגל הכלים העליון ' מחק'ו  אותה רוצים למחוקחירת הפגישהבב

.  
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 פגישה משותפת 3.3.2

פגישה כמתואר נתוני  יש להזין ,ראשית. מספר עובדים מהמשרדבה משתתפים פגישה משותפת היא פגישה 

י לחיצה "ספים לפגישה עלשייך עובדים נולאחר עידכוני השדות הרלונטיים על המשתמש .  לעיל3.3.1בסעיף 

   :'עובד הסר/הוסף'ובחירה ב', משתתפים'במקטע , בלחצן ימני של העכבר

  

  

  .פגישה תופיע ביומן שלהםהו' עובדים'העובדים שיהיו חלק מהפגישה יופיעו במקטע 

משתתפים  אלו הם משתתפים. ניתן לציין משתתפים נוספים שיהיו חלק מהפגישה' אנשי קשר'במקטע 

י לחיצה בלחצן ימני של "על המשתמש לבחור משתתפים לפגישה ע.  ואינם חלק מעובדי המשרדחיצוניים

 שם איש הקשר והחברה אליה הוא שייך יופיעו .'בחר אנשי קשר'ובחירה ב', אנשי קשר'במקטע , העכבר

 לחיצה כפולה על איש הקשר תיפתח את כרטיס איש הקשר עם הנתונים הרלונטים שמוזנים בספר. במקטע

  .'ל וכו"דוא, טלפון חברה, טלפון נייד' מס: הטלפונים

  

 ביומן הוא שתי דמויות בפינה השמאלית העליונה של הפגישה 'פגישה משותפת'סימן הזיהוי של 
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  : פגישהמחיקת/העריכ

אותה מעונין המשתמש י לחיצה כפולה על אחת מהפגישות המשותפות "מתבצעת ע' משותפתפגישה 'עריכת 

 בחלון שיופיע יש לבחור האם מעונינים לערוך את הפגישה שנבחרה או את כל הפגישות המשותפות. לערוך

  .ולאשר את הבחירה

  

  

  .'הפגישות המשותפות'תוציא את הפגישה מ'  פגישה זו בלבדפתח'בחירה ב

  . מסך הפגישה יעלה ויש לערוך את הנתונים בהתאם לשינויים הרצויים,הבחירה' אישור'עם 

  

ממקטע העריכה ' מחק' מתבצעת ראשית בבחירת הפגישה אותה רוצים למחוק ו'פגישה משותפת'מחיקת 

  .שבסרגל הכלים העליון 

  

 ולאשר בחלון שיופיע יש לבחור האם מעונינים למחוק את הפגישה שנבחרה או את כל הפגישות המשותפות

  .את הבחירה
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 קבועה/מחזוריתפגישה  3.3.3

  . 'קבועהפגישה 'ר פעמים ביום ובשעה קבועה ניתן לאפינו כמופע החוזר על עצמו מספ

 לאחר קביעת המאפינים . לעיל3.3.1תחילה יש להגדיר את מאפיני הפגישה כפגישה רגילה כמתואר בסעיף 

  .'כרטיס הפגישה'העליון של השמאלי  הנמצא בחלקו 'הגדרות פגישה מחזורית'יש ללחוץ על 

  

  

  : להזין את השדות הרלונטייםשיפתח יש' פגישה קבועה'בחלון 

  

 .שעת התחלת וסיום הפגישה - 'זמן הפגישה' •

לכל אחת מהאופציות . חודשי או שנתי, שבועי, יומי: בחירת תדירות הפגישה -'הגדרת מחזוריות' •

 .של המקטע בחלק השמאליתשתנה תבנית הזנת הנתונים 

מאפשר למשתמש ' חזרות___ חר סיים לא' בחירה ב-מספר הפגישות שיש לקבוע - 'תוקף המחזוריות' •

לקבוע תאריך למשתמש מאפשר ' ...סיים ב'של  ילו בחירהאולהזין באופן עצמאי את מספר הפגישות 

תאריך  ותאריך ההתחלהלטווח של המערכת תזין את מספר הפגישות בהתאם כך שיעד לסיום הפגישה 

 .הסיום הנבחר

 

 עם תהליך הזנת הפגישה ם לסיי מנת אותו יש לאשר על'חלון הפגישות'החלון יחזיר את המשתמש ל' אישור'

  .הקבועה
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 בפינה השמאלית העליונה של הפגישההנמצא  ביומן הוא ' פגישה קבועה'סימן הזיהוי של 

.  

  

  :מחיקת פגישה/עריכה

בחלון . י לחיצה כפולה על הפגישה הקבועה אותה מעונין המשתמש לערוך"מתבצעת ע' קבועהפגישה 'עריכת 

 הקבועותהפגישות סדרת  את הפגישה שנבחרה או את כל פתוח ולערוך יש לבחור האם מעונינים לעשיופיע

  .ולאשר את הבחירה

  

  

  . מסדרת הפגישות הקבועות, את הפגישה שנבחרהלחריג'  פגישה זו בלבדפתח'בחירה ב

ולא ) 'עהפגישה קבו'לאחר בחירה (' פגישה קבועה'עשה מתוך חלון ישעת הפגישה תאריך וה שינוי ♥

  .'פגישה חדשה'מכרטיס 

  

ממקטע העריכה ' מחק'מתבצעת ראשית בבחירת הפגישה אותה רוצים למחוק ו' פגישה קבועה'מחיקת 

  .שבסרגל הכלים העליון 
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הפגישות הקבועות סדרת בחלון שיופיע יש לבחור האם מעונינים למחוק את הפגישה שנבחרה או את כל 

  ולאשר את הבחירה

  

  

 שהלפגי מטלות 3.3.4

  . לקראת הפגישההמטל/משימהתאפשר להטיל על עובד ' בכרטיס הפגישה'ש' שימותמ'בחירה בלשונית 

  

  

  . 'רשימת משימות'בחירה  בכפתור י "פתיחת מטלה מתבצעת ע

תנתן למשתמש . י לחצן ימני בעכבר"הזין שורת משימה עבו על המשתמש לוכרטיס משימה חדש יפתח 

משימה 'מה בה ניתן לבחור את עובדי המשרד אליהם תועבר המשימה או ב משי-'הוסף'-האפשרות לבחור ב

מלא את פרטי המשימה כפי שיוסבר במודול יש . שבה יופיע שם המשתמש באופן אוטומטי' לעצמי

 ,לידיעת מקבל המטלה, כשמקור המשימה' משימות 'לאת המשימה המשתמש יוכל לראות במודו. 'משימות'

  . 'פגישה'יהיה 
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  .'מחק משימה'י סימון המטלה ולחיצה על מקש ימני של העכבר ובחירה ב"מטלה מתבצעת עמחיקת 
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 פגישותח "דו 3.3.5

 על פי שדות רשימת פגישותבסרגל כלים עליון יאפשר למשתמש לקבל  ' רשימת פגישות'לחיצה על 

  . לסינון

  .'הפק דוח' יש ללחוץ על  פגישותח"לקבלת דו

  

   :ראה כךי' שות פגיח"דו'
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  . הפגישות ישנה אפשרות להדפסה של פגישות מתוך יומן הפגישותח"לדובנוסף 

 , כל הפגישות המופיעות על המסךאתציג  מסרגל כלים עליון י' תצוגה מקדימה'בחירה ב

את במידה ומעונינים לראות רק יומן ספציפי יש להסיר . כולל יומנים של אנשים אחרים ( ניתן להדפיסןאות

  ).יומני העובדים האחרים

  :תצוגת הפגישות תראה כך
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  שעותליצוא  3.3.6

פגישה לשעות העבודה עם אפשרות עריכת השעות מהמאפשר למשתמש להעביר את השעות ' שעותליצוא '

מתאפשרת אך ורק אם הפגישה ' שעות ונסיעות'העברת שעות הפגישה למודול . 'שעות ונסיעות'במודול 

   .)'פרויקט'הפרויקט מופיע בשדה שם (משויכת לפרויקט 

יפתח בו על המשתמש ' איסוף שעות'חלון .  הנמצא בסרגל כלים עליון' יצוא לשעות'יש ללחוץ על 

מתוך הרשימת שהוגדרה  ('עבודהשעות 'הוא מעונין להעביר לאותן פגישות ה אתלסנן את הפגישות ולבחור 

  .)' פגישות ליבואסינון'ב

  

  

  : יש להזין את השדות' ליבואסינון פגישות'במקטע 

  מציג את כל הפגישות הנמצאות בטווח התאריכים שהוזנו-מתאריך עד תאריך •

שדה ריק מציג את כל הפגישות לכל .  במידה ומעונינים ליצא פגישות עבור פרויקט מסויים-'פרויקט' •

 הפרויקטים

שמופיע בשדה הוא העובד ברירת המחדל .  לייצאמעונינים בחירת העובד שאת הפגישות שלו -'עובד' •

 שעם שם המשתמש שלו נכנסים למערכת
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 על √סימון . 'סינון פגישות ליבוא'יופיעו כל הפגישות כפי שסוננו במקטע ' רשימת פגישות ליבוא'במקטע 

 .'שעות ונסיעות' שבמודול 'שעות עבודה'ייצא את הפגישות ל' אישור'פגישות ובחירה ב/הפגישה
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 :)תיעוד מידע, הודעות ('משימות' 3.4

המודול משמש להעברת משימות והודעות בין עובדי המשרד וכן כדי לתעד נתונים חשובים במשרד בהיבט 

  .של פרויקט ובנושאים כלליים

או לשלוח / ולקבל משימות מעמיתיו למשרדו יכול לשלוח משימה או תזכורת לעובדי המשרד מנהל/עובד

  .)list to do(ה עצמית לעצמו משימ

הנמצאת בחלקו (במגירת הסינון  משימות בהתאם לסינון שהוגדר תופיע טבלת' משימות'בכניסה למודול 

יסנן לרוב מנהל , לדוגמא. ישנה חשיבות גדולה להגדרת הסינון). 'סינון'/'חיפוש' מגירת -השמאלי של המסך

  .ימות שהוא אמור לקבל ממנהליועמיתיו ועובד לרוב יסנן מש/משימות שהוא שלח לעובדיו

, הכל='מקבל'שדה , שם המנהל=' שולח' שדה - למנהל: הסינון'מגירת'-  לסינון ברירת מחדל לבהמלצה♥♥♥♥ 

  . לא סגור='סגור'שדה , שם העובד='מקבל'שדה , הכל=' שולח' שדה -לעובד. לא סגור='סגור'שדה 

  

  :קימות שתי אפשרויות תצוגת משימה' משימות'במודול 

הפרויקט , מקור המשימה, פרוט לגבי המשימה בכל הנוגע לדחיפות המשימה -'תצוגה ראשית' •

תאריך התחלה , פעולה שבוצעה בגין המשימה, שולח ומקבל, תיאור המשימה, שהמשימה קשורה אליו

 .או סגור/טופל ו: וסיום וסטטוס המשימה

  

  

תיאור , מקור המשימה,  המשימהפרוט חלקי לגבי המשימה בכל הנוגע לדחיפות -'תצוגה פשוטה' •

 .או סגור/טופל ו: תאריך התחלה וסיום וסטטוס המשימה, שולח ומקבל, המשימה

  

  

  

  .'משימה'-  ו)משימה פשוטה(' הודעה ':י סוגי משימותנניתן להבחין בין ש
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 : הודעה-משימה פשוטה 3.4.1

 ים מורכב הזנת נתוניםכהמצרי לא 'הודעה'ה.  משמשת להעברת הודעות ברשת בין עובדי המשרד'הודעה'

   .שעה ופרויקט,  יוםכגון 

 מסרגל כלים עליון או לחיצה ימנית על העכבר  'הודעה'יש ללחוץ על  הודעהלפתיחת 

  ).משימה אישית(או משימה לעצמי ) הוספת עובדים למשימה(' הוסף'ובחירה ב

  

את העובדים אליהם ' עובדים'בו על המשתמש לבחור משדה ' משימה פשוטה'פתח חלון  ת- 'הוסף'בחירה ב

יש להזין את תאור ' תאור משימה'ובמקטע ) בחירת העובדים נעשית מהמלבן בקצה השדה(תשלח המשימה 

 .על מנת להעביר את המשימה לעובדים שנבחרו' שלח'חריה ללחוץ על אהמשימה ול

  

  

שורת ופיע ב תכןואצל המשתמש במסך ' קופצת'כתזכורת יופיע ' תזכורת'עם שליחת ההודעה חלון 

  .'תצוגה פשוטה'ו' ה ראשיתגתצו'בהמשימות 
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לבטל את  ,ובחירת מועד עתידי' Snooze'לדחות את התזכורת למועד מאוחר יותר באמצעות שדה ניתן 

  .'Open Item'באמצעות ' משימה' ל'הודעה'או להפוך ) 'Dismiss/Dismiss All'(תזכורות /התזכורת

  

  

  :משימה 3.4.2

 'משימה לעצמי'/ 'הוסף'ף באמצעות לחצן ימני של העכבר ובחירה ב ניתן להוסימשימה

' חדש'בחירה בומסרגל כלים עליון  ' משימה'בחירה בבאו 

  . מסרגל כלים עליון'עריכה'מקטע ב 
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  :שיפתח מורכב משלושה מקטעים' המשימה חדש- כרטיס משימה'חלון 
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  :'תיאור משימה' •

  הערות  תוכן  שם השדה

  מקבל
בחירת העובדים אליהם תשלח 

  המשימה

חלון מולטי בחירה באמצעות 

  סלקטור

  מלל חופשי  הזנת תאור המשימה  תיאור משימה

  תאריך התחלה ושעת התחלה
בחירת תאריך ושעה לתחילת 

  המשימהביצוע 
Start date 

  תאריך סיום ושעת סיום
מתוכננים בחירת תאריך ושעה 

  לסיום המשימה
End date 

   דחיפות המשימהבחירת  דחיפות

נמוך וגבוה , רגיל: ניתן לבחור בין

כאשר כל סוג מאופיין בצבע שונה 

  שדה לסינון.  הראשיבמסך

  מצב המשימהבחירת   סטטוס

ניתן לאפיין סוגי סטטוסים 

, טופל, אושר: למשימה כגון

  שדה לסינון. 'מוקפא וכו

  מה  מטרת המשימה  סיווג
לביצוע משימה , משימת שיווק

  שדה לסינון. 'וכו

  שם העובד ששלח את המשימה  שולח
י "השדה אינו ניתן לעריכה ע

  שדה לסינון. המשתמש

  תאריך בו נרשמה ההודעה  תאריך רישום
י "השדה אינו ניתן לעריכה ע

  שדה לסינון. המשתמש

  השעה בה נרשמה ההודעה  שעת רישום
י "השדה אינו ניתן לעריכה ע

  המשתמש

  פרויקט
 הפרויקט אליו קשורה שיוך

  המשימה

בחירה מתוך רשימת הפרויקטים 

של המשרד באמצעות המשקפת 

שדה . הנמצאת בסוף השדה

  לסינון

  

. 'אישור'ללחוץ על  יש) במידת הצורך(' אנשי קשר'ו' תיאור משימה'בסיום הזנת השדות שבמקטע 

  .מהיתנות לעריכה אחרי אישור המשינ אינן' תיאור משימה'ו' מקבל'השדות 

' תיאור'ושדה ' תצוגה פשוטה'ו' תצוגה ראשית'עם אישור המשימה תופיע המשימה בשורת המשימות ב

  . יהיה ניתן לעריכה' פעולה שבוצעה'שבמקטע 
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 'פעולה שבוצעה' •

  הערות  תוכן  שם השדה

  תיאור
י " עתיאור הפעולה שנעשתה

   בגין המשימהמקבל המשימה

מופיע בתצוגה ראשית בשדה 

  'עשתהפעולה שנ'

  תאריך ביצוע
בחירת התאריך בה בוצעה 

  המשימה
  

  שעה
בחירת השעה בה בוצעה 

  המשימה
  

  שדה לסינון   למצב המשימה√סימון   התקבל

  שדה לסינון   למצב המשימה√סימון   טופל

    ך קבצים הנוגעים למשימהושי  קבצים

     לסיום המשימה√סימון   סגור

    ווג משימה כארוע מרכזייס  הגדר כאירוע

  'קופץ'חלון   תזכורת לגבי המשימה  תזכורת

  אט על המשימה'מעין צ  תכתובת בין מכותבי המשימה  התכתבות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -'אנשי קשר' •
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הוספת אנשי קשר נעשית . בעלי זיקה למשימה שהוטלה על העובד, מספר הטלפונים, הוספת אנשי קשר

: נתוני אנשי הקשר יהו בהתאם לשדות. ' אנשי קשרהוסף'י לחיצה על מקש ימני של העכבר ובחירה ב"ע

המציין האם מקבל המשימה יידע ' טופל' ב√סימון ו' הערות', 'נייד', ' חברה'טלפון', 'חברה', 'איש קשר'

  .את איש הקשר או שוחח עם איש הקשר בנוגע למשימה

  

תחת כפתור ' רוייקטיםניהול פ' במודול יומן פרוייקטבגם  מופיעההמקושרת לפרוייקט משימה כל  ♥♥♥♥

  .'תזכורות לפרוייקט/ משימות'

  

 

 :יומן שיחות 3.4.3

, תקבולים, חשבונות(' פרויקטים עסקיים', 'הצעות'ממודולים של ' ניהול עסקי'מודול ניהול שיחות מעקב מ

  .)מסמכי מס

 או לברור מצב חשבון פתוח) יומן שיחות גביה(ניתן לקבוע תזכורות שיחה עם לקוחות ' יומן השיחות'-ב

   .תזכורות עצמיות בכל הנוגע להוצאת חשבוניות מס

  .הוצאת חשבונית מס בגין תשלום שהגיע עם תאריך פרעון עתידיתזכורת ל, לדוגמא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)חות"דו(רשימת משימות  3.4.4
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' רשימת משימות'להזין את השדות מחלון יש .  מסרגל כלים עליוןלהדפסת משימות יש ללחוץ על 

  .ח"לקבלת הדו' ראישו'וללחוץ על 

  . המשימה'עובד שולח' או 'עובד מקבל'ניתן להפיק רשימת משימות לפי 
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  :תראה כך' רשימת משימות'
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  ניהול משרד-מודול
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  'םניהול פרויקטי'מודול  .4

, ית מעקב אחר הפרויקטים מבחינה תכנונ-'פרויקטיםניהול 'האחד : בתוכנה יש שני מודולים של פרויקטים

 מעקב אחר הפרויקטים מבחינה -'ניהול עסקי'והשני ' רשימת תוכניות וכו, רישוי, משתתפים, שלבי העבודה

   .'תקבולים וכו, מעקב גביה, חשבונות, כספית

שעות 'מודול , המכיל אינפורמציה ניהולית על הפרויקט' פרויקטים'מורכב ממודול ' טיםניהול פרויק'מודול 

קות ממכוני העתהדפסות  להזמנת' הפצה'קליד את שעות העבודה והנסיעות ומודול מבו המשתמש ' ונסיעות

  . קבצים ליועצים בפרויקטשליחתו

  כרטיס פרויקט-'פרויקטים' 4.1

פרויקט - כרטיס פרויקט'. 'עריכה 'מסרגל הכלים ' חדש'להזנת פרויקט חדש יש ללחוץ על 

 -ופרטים נוספים ', 'פרטי פרויקט': טעים עיקריים מחולק לשלושה מקהחלון.  להזנת נתונים חדשיםיפתח' חדש

  .' תכנון לפרוייקטנושאי'
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 'פרטי פרויקט' 4.1.1

 :במקטע יש להזין את השדות הבאים

  

  

  הזנת שם הפרויקט-'שם פרויקט'  .א

לבחירת , קימות שתי שיטות. קוד פרויקט הנו ברירת המחדל של המערכת/ מספר-'פרויקט' מס'  .ב

 או 1 המספר הגבוה הקיים במערכת בתוספת - 'סדר רץ ':5ויקטיםלקביעת מספור הפר, המשתמש

 ניתן לשנות את מספר .1 המספור שניתן לפרויקט האחרון שנפתח במערכת בתוספת -'אחרון'

 .הפרויקט

, 'שעות ונסיעות'הגדרת השלבים עליהם יקליד המשתמש שעות עבודה במודול  -'שיטת דיווח שעות'  .ג

 .6 כברירת מחדלוניתן לקבוע את השיטה הרצויה

 :שיטות דיווח שעותחמש קיימות 

 את הרשימה .י בעלי ההרשאות המתאימים" רשימה המוגדרת מראש ע-בחירה מרשימה כללית •

 'סוגי שעות עבודה' ←' טבלאות המערכת'  ←' הגדרות'מגדירים בלשונית 

ים הנקבעבחירת שלבים בהתאם לסוג הפרויקט  -בחירה מרשימה כללית לפי סוג הפרויקט •

 'סוגי שעות עבודה ' ← 'סוגי פרויקטים' ←' טבלאות המערכת'  ←' הגדרות'בלשונית 

  הקלדת השעות עבור הפרויקט ללא בחירת שלבים-'ללא הקלדת שלב' •

                                                
 ←' פרויקטים ניהול' ←' מסכים '←' הגדרות אתר '←' הגדרות' לקבוע את שיטת מספור הפרויקטים דרך לשונית  ניתן 5

 .'מספור'שדה 

 
 ←' ם ניהולפרויקטי' ←' מסכים '←' הגדרות אתר '←' הגדרות' דרך לשונית דיווח שעות עבודה לקבוע את שיטת ניתן 6

 .'שיטת דיווח'שדה 
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בים ללשם הקלדת הש. שלבים המתאימים לפרויקט ספציפי -'פרויקטלהגדרת שלבים ספציפיים ' •

 . המופיע בקצה השורה" המלבן "על,  שעותלאחר בחירת שיטת דיווח, יש ללחוץ

 

על הלחצן  י לחיצה"יפתח ובו ניתן להוסיף שלבים ע' עריכת שלבים לדיווח שעות עבודה'חלון 

   .'הוסף שלב'הימני של העכבר ובחירה ב

  

  

  .שיטה זאת מתאימה בעיקר כדי לבדל ולכמת שלבים ספציפיים כגון שינויים בפרויקט: המלצה

  .להם ארוכים ויש בהם מספר רב של שינויים יבחרו בשיטה זאתאדריכלים שהפרויקטים ש

  

 שינויים במסגרת יש שנעשו בפרויקט ולקבוע האם שלביםיתן להגדיר שיטת דיווח זו נדרך 

 בשדה √סימון (או שינויים מהותיים לחיוב הלקוח ) 'לשינוי' בשדה √סימון (העבודה השוטפת 

לשם חיוב ' לחיוב'ו' שינוי'לח שעות עבודה לפי שלבים "ובשלב מאוחר יותר ניתן להפיק ד. )'לחיוב'

  .הלקוח

ללא (י העובד כפי שהוגדרו בחוזה הכספי " בחירת השלבים ע-'קליטת שלבים מהמודול הכספי' •

את תת החוזה תחילה יש להזין  בבחירת שיטה זו). איזכור שכר הטרחה או האחוז השלבי

  .ן שעות עבודה למשתמש לא תהיה אפשרות להזי,אחרת והשלבים

 ספר הטלפוניםבמתוך רשימת לקוחות , כפתור סלקטור/באמצעות חלון ,לקוחה בחירת -'לקוח ראשי'  .ד

 מוקם הפרויקט מתוך רשימת הישוביםמבו , כפתור סלקטור/באמצעות חלון, הישוב בחירת -'ישוב'  .ה

ר רב של כדי למנוע הזנת אותו יישוב מספ. (יישוב ← טבלאות מערכת ←אשר מוזנים בהגדרות 

 .)מש לא יוכל להזין יישוב שלא קיים בטבלת המערכתשתהמ' תל אביב וכו, אביב-תל, א"ת: פעמים

 .במקרה ויש יותר מישות מס אחת,  בחירת המשרד- 'משרד'  .ו

לפתיחה מהירה יותר של כל המידע אודות , שבשרתלתיקית פרוייקטים ) לינק( הפניה -קישור לתיקיה  .ז

 .הפרוייקט

   . מלל חופשי-אור הפרויקט הזנת תי- 'תיאור'  .ח
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  -'פרטים נוספים' 4.1.2

 :במקטע יש להזין את השדות הבאים

  

  

 לכשמסתיים  ברירת מחדל לתאריך ההתחלה והזנה של תאריך הסיום-'תאריך התחלה וסיום'  .א

 .הפרויקט

ממנו , כפתור סלקטור/באמצעות חלון, מספר הטלפונים בחירת מכון העתקות -'מכון  העתקות'  .ב

 .דפסות של תוכניותהמשרד יזמין ה

 ).טבלת מערכת ( בחירה סטטוס הפרויקט מרשימה-' פרויקטסטטוס'  .ג

ניתן לבחור יותר מסוג פרויקט אחד . )טבלת מערכת (בחירת סוג הפרויקט מתוך רשימה -'סוג פרויקט'  .ד

 .'ראשי'אך רק אחד יוגדר כ

 לחיצה על ,'סוג פרויקט'הראשי יש להיכנס לשדה  הפרויקט לשינוי סוג.  סוג הפרויקט הראשי-'ראשי'  .ה

 .'ראשי'בסמוך לסוג הפרויקט אותו רוצים להגדיר כ' ראשי'לחצן ימני של העכבר ובחירה ב

 .ראש צוות/עובד אחד יוגדר כעובד אחראי. פרויקטעובדי המשרד שיעבדו על ה בחירת - 'עובדים'  .ו

לחיצה על לחצן ימני , 'עובדים לפרויקט' לשינוי העובד האחראי יש להיכנס לשדה -' לפרוייקטאחראי'  .ז

 .'אחראי'בסמוך לשם העובד אותו רוצים להגדיר כ' בחר אחראי'של העכבר ובחירה ב

 סיווג צוותי העבודה לראשי המחלקות -'מחלקה/סטודיו'  .ח

 .'פרוייקט'בשדה , כברירת המחדל, שם הפרוייקט מופיע.  הוספת משימה עצמית-'הוסף משימה'  .ט

י כל העובדים " פרוייקט המכיל את כל המשימות שנרשמו ע יומן-'תזכורות לפרוייקט/משימות'  .י

) 'פרוייקט'בשדה (מ שהמשימה תופיע ביומן הפרוייקט חובה לקשר את הפרוייקט "ע. לפרוייקט

 .בכרטיס המשימה

ניתן לדווח לפי תת חוזה . רישום התקדמות בפרוייקט לשם הגשה וקידום חשבונות -'דיווח התקדמות'  .יא

  ).רישום אחוז הביצוע לכל שלב מתת החוזה(או לפי שלבים  )על תת החוזהאחוז התקדמות מצטבר (
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  . את תת החוזה עליו רוצים לדווח' דיווח התקדמות בפרוייקט עבור חשבות'מכרטיס , יש לבחור

  .יש לבחור האם רוצים לדווח לפי תת חוזה או שלבי תכנון' שיטת דיווח תכנון'בשדה 

הנמצא תחת ' דיווח אחוז תכנון'יש לרשום בשדה ' תת חוזה'במידה ושיטת הדיווח שנבחרה היא 

שדה תאריך עדכון יעודכן מידית , אחוז ההתקדמות המצטבר לתת החוזהאת ' פרטי תת חוזה'לשונית 

  .אך ניתן לעריכה
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ולרשום את ' התקדמות בשלבים'לשונית ב  לבחוריש' שלבי תכנון'אם שיטת הדיווח שנבחרה היא 

  :'אחוז תכנון'ז ההתקדמות לכל שלב בשדה אחו

   

  .שדה תאריך עדכון יעודכן מידית אך ניתן לעריכה

 תחת שדה ,תת החוזהב 'שלבים'י העובד האחראי יופיעו במודול העיסקי בלשונית "הנתונים שהוזנו ע

שהוגשו בפועל   בין אחוזי הביצועתהיה האפשרות להשוותאחראי הכספים לכך ש', אחוז תכנון'

  .י העובד האחראי"ובין אחוזי הביצוע שדווחו עבחשבון 
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  -' תכנון לפרוייקטנושאי' 4.1.3

יש למלא שדות , 4.1.2 -  ו4.1.1להזנת הנתונים בסעיפים בנוסף  -'י התכנון נושאשיטת חלוקת'בחירת '  .א

  .כברירת מחדל' סוג הנושא' ולהגדיר את בהתאם לצורך, אי משנהשנוספים של נו

  :פי שלושה נושאים-המשנה ניתן לנהל עלאת נושאי 

  

  

  ללא חלוקה לנושאי עבודה, הזנת נתוני משנה-' אחד בפרוייקטנושא' )1

  

 

כדי להזין נושא .  קביעת נושאי עבודה אחידים לכל נושאי המשנה-' אחידים, בפרוייקטנושאיםכמה ' )2

 בחלון ה ימנית על העכברלחיצ', סוג נושא'לאחר בחירת ' נושאים'יש ללחוץ על המלבן הנמצא בשדה 

ניתן להזין .  התכנוןבשורה שתפתח יש להזין את נושא. 'הוסף נושא' ובחירה 'פרויקטהתכנון לנושאי '

 .אחדתכנון יותר מנושא 
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  :בכל לשונית ולשוניתהנושאים שהוזנו יופיעו 

  

 

.  בנושאי המשנהנפרד בלשונית ולשונית לכל קביעת נושאי עבודה - 'נפרדים, כמה נושאים בפרוייקט' )3

  .זהים בכל לשוניות המשנה  חייבים להיותאנושאי העבודה ל

  

  

לחיצה ימנית ', סוג נושא'לאחר בחירת ' נושאים'כדי להזין נושא יש ללחוץ על המלבן הנמצא בשדה 

. בשורה שתפתח יש להזין את הנושא. 'הוסף נושא'ובחירה ' ניהול נושאי פרויקט'על העכבר בחלון 

  .הזין יותר מנושא אחד בכל לשונית משנהניתן ל
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 .  ונמצאים בתחתית המסךמציגים אינפורמציה נוספת אודות הפרויקט' נושאי המשנה '-'נושאי משנה'  .ב

  

 ,כמה נושאים בפרוייקט'ו'  אחידים,כמה נושאים בפרוייקט'לפי סוג נושא ' נושאי המשנה'הזנת נתונים ב

אי שלפני הזנת הנתונים בנו) 'י התכנון לפרוייקטנושא'משדה ( בחירת הנושא  תחילה אתמחייבת' נפרדים

  .המשנה

 לחיצה על מקש ).רשימת יועצים( הזנת הנתונים של המשתתפים החיצוניים בפרויקט -'משתתפים' )1

את אנשי הקשר הזמינים מספר הטלפונים של   יציג' הוסף'ימני בעכבר ובחירה ב

אנשי קשר 'ל' אנשי קשר זמינים' ולהעבירם ממקטע לפרויקטם לבחור את היועצי יש. המערכת

 .בלחיצה כפולה על איש הקשר או סימון איש הקשר ולחיצה על החץ הירוק' שנבחרו

 

  

  ).או לחלקם לפי בחירת המשתמש(או לשלוח מייל לכולם /את רשימת היועצים ניתן להדפיס ו

. יטמהתפר' ל"דוא-שליחת'לשליחת מייל יש לבחור באיקון  •

אליהם מעונינים לשלוח , מתוך רשימת המשתתפים שהוזנה יש לבחור את היועצים לפרויקט

 או סימון היועץבלחיצה כפולה על ' כתובות שנבחרו'ל' רשימת כתובות'להעבירם ממקטע  ול"דוא

 .לפתיחת תוכנת הדואר' שלח' לאחר הבחירה יש ללחוץ על . ולחיצה על החץ הירוקהיועץ

 ' רשימת משתתפים'בחירה באייקון  -'םמשתתפירשימת ' •

 ).PDF, EXCEL, TIFF(את הרשימה אותה ניתן יהיה להדפיס או להמיר לפורמטים שונים תציג 
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 :ימת המשתתפיםרשתצוגת 

  

  

 ' צוגה מקדימהת' בחירה ב-'תצוגה מקדימה' •

 .רשימת המשתתפים כפי שהם מופיעי על גבי המסךתציג את 

  

לבחור את   מפרויקט קיים לפרויקט חדש יש)מלאה או חלקית (להעתקת רשימת משתתפים •

' ייבא'ר בובחל ללחוץ על מקש ימני בעכבר ו,הפרויקט שאליו רוצים לייבא את המשתתפים

יש לבחור את הפרויקט ' ייבא משתתפים'שבחלון ' רשימת משתתפים'במקטע . 

 , בפרוייקטנושאיםה כמ'במידה ועובדים לפי ( רוצים לייבא משתתפים את הנושא שממנו

במידה והמשתמש מעוניין , ובחירה בחץ הכחול) ' נפרדים, בפרוייקטנושאיםכמה 'או ' אחידים

בסיום התהליך .  או בחירת המשתתף ולחיצה על החץ הירוקת המשתתפיםלהעביר את כל רשימ

  .'אישור'יש ללחוץ על 
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 .י לשונית נפרדת"שר לא מאופינים עהזנת נתונים חשובים א, ז של הפרויקט"ת -'נתונים נוספים' )2

 והזנת הנתון 'הוסף'הוספת נתונים חדשים מתבצעת באמצעות לחיצה ימנית על העכבר ובחירה ב

לשונית סרגל כלים עליון  (אם רשימת הנתונים מוגדרת מראש ' יבא'החדש בשורה שתפתח או 

  .)'רשימת נתונים נוספים לפרויקט' ← 'טבלאות מערכת' ←' הגדרות'

  

  י לחיצה על איקון המדפסת"ח ע"את הרשימה ניתן לראות כדו

 .כפי שהנתונים מופיעים במסך, '  תצוגה מקדימה'כאו 
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ניתן להוסיף .  מעקב אחר אבני הדרך לכל שלב ושלה המרכיבים את הפרוייקט-'שלבים ואבני דרך' )3

ו ליבא מרשימה מוגדרת  א)המרכיבות את שלבי הפרויקט (דרך לפרויקטה ואבני  הפרויקטשלביאת 

 . מראשלהגדיראותה יש 

והזנת ' הוסף שלב'הוספת שלבים ואבני דרך מתבצעת באמצעות לחיצה ימנית על העכבר ובחירה ב

לאחר הוספת השלב יש להוסיף את אבן הדרך באמצעות לחיצה ימנית על . 'שם שלב'שם השלב בשדה 

מוסיפה אבן ' הכנס אבן דרך'בחירה ב' (ייםוהזנת השדות הרלונט' הוסף אבן דרך'העכבר ובחירה ב

  )דרך בין אבני דרך קיימות

                        

  'יבא'או 

  

  

סרגל כלים עליון לשונית (ניתן ליבא רשימת שלבים ואבני דרך במידה וישנה רשימה מוגדרת מראש 

והוספת ' בי פרויקטשל '←' סוגי פרויקט'הוספת סוגי פרויקטים ב ← 'טבלאות מערכת' ←' הגדרות'

  ).והוספת אבני הדרך לכל שלב' רשימת אבני דרך '←השלבים לאחר בחירת סוג הפרויקט 
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  :הזן את השדות הבאים, להזנת רשימת שלבים ואבני דרך

 ואבני הדרך הזנת שלב הפרויקט - 'אבן דרך/שם שלב' •

 .דרך מהשלב הזנת האחוז שמהווה השלב מכל השלבים והאחוז שמהווים אבני ה-'אחוז' •

  הזנת תאריך התחלה- 'תאריך התחלה' •

  הזנת תאריך סיום משוער לשלב ולאבן הדרך- 'תאריך סיום מתוכנן •

  הזנת תאריך סיום בפועל- 'תאריך סיום בפועל' •

  אחוז ההתקדמות בשלב ובאבן הדרך-' ביצוע%' •

 או אבן הדרך/ לסיום השלב ו√ סימון -'בוצע' •

  הוספת קובץ רלוונטי-'קובץ' •

' משימות'את המשימות ניתן לראות במודול (או לאבן הדרך / הוספת משימה לשלב ו- 'מותמשי' •

   ).'ניהול משרד'שב

והאישורים הרלונטיים לכל ) 'ע וכו"תב, היתר בניה( הרישוי לפרויקט תהליכיהזנת  -רישוי ואישורים' )4

 .רישוי

דרת אותה יש להגדיר אישורים לפרויקט או ליבא מרשימה מוגהרישוי והניתן להוסיף את סוגי 

הוספת סוגי רשיון  ← 'טבלאות מערכת' ←' הגדרות'סרגל כלים עליון לשונית  (בטבלאות מערכת

 ).'שמות אישורים' הוספת שמות אישורים לכל סוג רשיון ב←' סוג רשיון'ב

  

 והזנת' הוסף רישוי'הוספת סוג רישוי ואישורים מתבצעת באמצעות לחיצה ימנית על העכבר ובחירה ב

לאחר הוספת הרישוי יש להוסיף את האישור באמצעות לחיצה . 'תיאור הרישוי'שם הרישוי בשדה 

מוסיף ' הכנס רישוי'בחירה ב'(והזנת השדות הרלונטיים ' הוסף אישור'ימנית על העכבר ובחירה ב

  .)רישוי חדש בין רישויים קימים
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  'יבא'או 

  

  

. 'סוג רישוי'משדה ) שהוגדר בטבלאות המערכת( יש לבחור תחילה את סוג הרישוי חתבחלון שיפ

' תיאור הרישוי'לאחר מכן יש למלא את שדה . האישורים הרלונטים לסוג הרישוי יופיעו במרכז החלון

  . ים יופיעו בלשונית בפרויקטנהנתו. 'יבא'וללחוץ על ) מלל חופשי(

  

 

  

  :ות הבאיםלהשלמת התהליך יש להזין את השד

שדה  .'הוספה'והאישור במקרה של ) ההליך( הזנת סוג הרישוי -'שם האישור/תיאור הרישוי' •

 .חובה

 .  הזנת מספר התיק ברשות-'בקשה/מספר ברשות •

 מעובדי המשרדלהליך האישור  עובד אחראי -'אחראי לאישור' •

  תאריך הפניה לקבלת האישור-'תאריך פניה' •

 )'יועץ חיצוני וכו(אישור  מי אחראי להשגת ה-'באחריות' •

ח "על פי שדה זה ניתן להפיק דו. )מחלקה בתוך עירייה, עיריה מסוימת ( הרשות המטפלת-'רשות' •

 .משמעות הזנת שדה זה הנה בעלת ערך מוסף, לכן. 'ח אישורים"דו' -אישורים לפי רשויות
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וקטור אשר אחראי קונסטר: לדוגמא (יועץ חיצוני אשר מעורב באישור הספציפי -'גורם חיצוני' •

 .)ד"א לממ"לאישור הג

 מלל חופשי - 'הערות' •

  מועד קבלת האישור-'תאריך קבלה' •

  האם התקבל האישור והאם יש רישוי לאחר השגת כל האישורים√ סימון -'בוצע' •

 אישור/צירוף קובץ לרישוי -'קובץ' •

במודול ' חותיומן שי'באת שיחות ניתן לראות ( ניהול שיחות מעקב אחר האישורים - 'שיחות' •

 ).'ניהול משרד'שב' משימות'

  .את רשימת האישורים ניתן להדפיס באמצעות אייקון המדפסת 

  

תוכניות שהתקבלו ו) 'תוכניות'(שהוכנו במשרד רשימת תוכניות  הכנת  -'תוכניות חיצוניות/תוכניות' )5

י לחיצה " עיסאת רשימת התוכניות ניתן להדפ). 'תוכניות חיצוניות'(מגורמים חיצוניים למשרד 

ניתן לבחור בין רשימת תוכניות המציגה את המהדורה האחרונה או רשימה  (' מדפסת'באייקון 

 .'הפצה'להעזר בה במודול אף  ו)הכוללת את כל המהדורות

I. 'בשדה ,תחילה, להזנת הרשימה יש להזין.  הכנת רשימת שרטוטים שהוכנו במשרד-'תוכניות 

הנמצא בקצה השדה ' המלבן'לחיצה על . את סוג התוכנית' סוגי תוכניות'

 ולחיצה על מקש ימני של העכבר ובחירה 

 .בשורה שתפתח יש להזין את שם התוכנית. 'סוגי תוכניות'בחלון ' הוסף'ב

  

  

ם סרגל כלי( אותה יש להגדיר מראש ,ניתן להוסיף תוכניות לפרויקט או ליבא מרשימה מוגדרת

 הוספת שמות ←' שלבי פרויקט' ב+לחיצה על  ← 'טבלאות מערכת' ←' הגדרות'עליון לשונית 

 ).'רשימת תוכניות'התכניות לאחר בחירת סוג הפרויקט ב

 והזנת 'יבא'/'הוסף' מתבצעת באמצעות לחיצה ימנית על העכבר ובחירה בתוכניות יבוא/הוספת

  . התוכניתשם 
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  :יש להזין את השדות הבאים

  הזנת מספר גיליון- 'גיליון' •

 שדה חובה. שרטוט/ הזנת שם התוכנית-'שם תוכנית' •

  הזנת סטטוס התוכנית מרשימה קיימת-'סטטוס' •

 )מתוך טבלת מערכת אליה ניתן להוסף פרמטרים ( הזנת קנה מידה של השרטוט-'מ"קנ' •

  תאריך הכנת השרטוט-'תאריך יצירה' •

הזנת ). ללא שינוי שם התוכנית(ינויים בשרטוט  הזנת מהדורות במידה ובוצע ש- 'מהדורה' •

לחיצה במקש ימני , שיופיע' מהדורות'בחלון .  -י לחיצה ב"מהדורה מתבצעת ע

 .'תיאור השינוי'ו' שם מהדורה'יש להזין את השדות . 'הוסף מהדורה'של העכבר ובחירה ב

 

 )די המשרדבחירה מרשימת עוב ( מבין עובדי המשרדמתכנן/הזנת שם השרטט - 'שרטט' •

 )בחירה מרשימת עובדי המשרד (בודק השרטוט/ הזנת שם המבקר-'תכנן' •

  צרוף קובץ לרשימה-'קובץ' •
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II. 'ב √  שהתקבלו מגורמים חיצוניים יש לסמןלהזנת תוכניות חיצונית -'תוכניות חיצוניות- 

 .  

). 'תוכניות'כפי שמוסבר בסעיף הקודם (ניתן להוסיף תוכניות לפרויקט או ליבא מרשימה מוגדרת 

והזנת ' יבא'/'הוסף'יבוא תוכניות מתבצעת באמצעות לחיצה ימנית על העכבר ובחירה ב/הוספת

  ).'תוכניות'כפי שמוסבר בסעיף הקודם (שם התוכנית 

  

  :יש להזין את השדות הבאים

 הזנת מספר גיליון -'גליון' •

 שדה חובה. שרטוט/ הזנת שם התוכנית-'שם תוכנית' •

 ס התוכנית מרשימה קיימת הזנת סטטו-'סטטוס' •

  הזנת קנה מידה של השרטוט-'מ"קנ' •

  תאריך הכנת השרטוט-'תאריך יצירה' •

  תאריך קבלת השרטוט במשרד-'תאריך קבלה' •

  הזנת מהדורה- 'מהדורה' •

 )בחירה מרשימת עובדי המשרד( הזנת שם מקבלת השרטוט - '...הועבר ל' •

   צרוף קובץ לרשימה-'קובץ' •
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  -'ותתקצוב שע' 4.1.4

פרויקט רווחי הינו . התשומה המרכזית של משרדי תכנון בפרויקט הינה שעות עבודה של עובדי המשרד

' תקצוב שעות'באמצעות . פרויקט אשר עלות שעות העבודה שהושקעו בו לא חרגה מהיקף שכר הטירחה

  .ניתן לעקוב אחר שעות העבודה שהושקעו בפרויקט מול שעות העבודה שהוקצו לפרויקט

  .' תקצוב שעות'בסרגל כלים עליון יש לבחור בהנמצא ' פרויקטים'מקטע ב

  . יופיעו כל הפרויקטים הפעילים של המשרד עם פרוט הלקוח וסוג הפרויקט' תקצוב שעות'במסך 

בכרטיס פרוייקט שבמודול (' הגדרת שלבים ספציפים לפרוייקט'טים אשרנקבע להם שיטת דיווח קפרויי

 ניתן לתקצב פרוייקט , לפי שיטת דיווח זו בתחילת השורה בצבע אדוםי מלבן"והו עיז) ניהול פרוייקטים

להוסיף /  לחיצה כפולה על שורת הפרוייקט תיפתח את חלון השלבים בו ניתן לערוך.ושל שלבי התכנוןלפי 

  .שעות מתוקצבות לכל שלב ושלב

י "הפרוייקטים יזוהו ע 'וייקטהגדרת שלבים ספציפים לפר' לא מגדירים שיטת דיווחבהם פרוייקטים ב

  .יהיו מתוקצבים פרויקטאלי בלבדובצבע כחול מלבן 

  

  

  :השדות המופיעים הם

  רשימת הפרויקטים הפעילים-'שם הפרויקט' •

  שם הלקוח בפרויקט-'לקוח ראשי' •

 'ראשי' סוג הפרויקט המוגדר כ-'סוג פרויקט ראשי' •

 .על פי הערכה, בבשל/  שעות לעבודה בפרויקטהזנת -'שעות מתוקצבות' •

 י העובדים בפרויקט"כל אותן שעות שהוקלדו ע. 'שעות ונסיעות' מגיע ממודול -'שעות שדווחו' •

 השעות המתוקצבותווחו מד אחוז השעות ש- 'אחוז מתוך תקצוב' •

  יתרת השעות שנותר בפרויקט בהתאם לשעות המתוקצבות-'יתרת שעות' •

  

י "ופן אוטומטי עם הזנת שעות עבודה עא בנות מתעדכ,'חושעות שדוו'שדה ב, השעות לכל פרוייקט' מס ♥♥♥♥

  העובד
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  -'חות"דו' 4.1.5

  :י נושאים"עפחות " דובתצוגת  ניתן לבחור שבסרגל הכלים העליון ' חות"מקטע דו'ב

רשימת (ארבע סוגים לבחירת המשתמש  של המשרד לפי פרויקטיםרשימת ה -'רשימת פרויקטים'  .א

רשימת פרויקטים לעובד אחראי ורשימת פרויקטים , ללקוחרשימת פרויקטים , פרויקטים כללית

 .ולפי סינונים שונים בהתאם לשדות המוצגים) לעובדים
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' רשות'פי -על' רישוי ואישורים'אישורים לרישוי כפי שהוזנו בלשונית מעקב אחר  -'רשימת אישורים'  .ב

לאור העובדה שניתן  את העבודה לת ומייעה חשובו זרשימה. פרמטר אחר לבחירת המשתמשכל או 

  .עבור רשות מסוימת, מכל הפרויקטים, להציג את רשימת האישורים הדרושים לטיפול

  

  

, יעיל ומלא חובה להזין את שם הרשות באישורים לסוג הרישוי' רשימת אישורים'ח " להפקת דו♥♥♥♥

  'רישוי ואישורים'שבלשונית 

  

יקטים אשר הוגדרו בשיטת הדיווח שלהם ח עבור פרוי"דו -ח תקצוב שעות לפרוייקט לפי שלבים"דו  .ג

 .ובו יוצגו שלבי הביצוע שתוקצבו' הגדרת שלבים ספציפים לפרוייקט '-כ
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 'שעות ונסיעות' 4.2

  .'ניהול פרויקטים' שבמודול יש ללחוץ על ' שעות ונסיעות'לפתיחת מודול 

 'שעות עבודה' 4.2.1

  ' פרויקטים שלי' 4.2.1.1

על מנת , לפיכך. ם הקבועים שלו לעבודה בפרק זמן נתוןהנחת העבודה היא כי לכל עובד יש את הפרויקטי

 הפרויקטים עליהם מ של"רשימת בלהקל על תהליך רישום שעות העבודה כל עובד צריך להגדיר לעצמו 

  .הוא עובד

 :'פרויקטים שלי'כפתור  של העובד נעשית ממ" לרשימת בהגדרת הפרויקטים

  .'שעות עבודה 'בסרגל הכלים אשר נמצא 

  

 בו על העובד לבחור את הפרויקטים )מולטי סלקטור (יפתח חלון חדש' פרויקטים שלי'- חירה בלאחר ב

י לחיצה כפולה על שם "ע' פרויקטים שנבחרו'ולהעבירם אל מקטע ' פרויקטים זמינים'שלו מתוך רשימת 

את ' ופרויקטים שנבחר'החץ הכחול מעביר למקטע  (הפרויקט או סימון הפרויקט והעברה עם החץ הירוק

 יש הזאתפעולה את ה .'אישור'בסיום התהליך יש ללחוץ על . )שמופיעים במקטע הימניהפרויקטים כל 

  . )או סיום פרויקט ישן/פתיחת פרוקטי חדש ו(לבצע בכל פעם שמתעדכנת רשימת הפרויקטים של העובד 
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  'תצוגה יומית'/'תצוגה שבועית' 4.2.1.2

' תצוגה שבועית' של החלון תחת ,תמשבהתאם לבחירת המש, יוצגוהפרויקטים שנבחרו 

את הפרויקטים שנבחרו למשך שבוע  רק בו ניתן לראות 

  :  העבודה

  

  

 את הפרויקטים רק  בו ניתן לראות' תצוגה יומית'או 

  :שנבחרו לאותו יום העבודה

  

  

' כ"סה 'י לחיצה על המלבן הנמצא בשדה"נעשית ע' תצוגה יומית'או ' תצוגה שבועית'הזנת שעות עבודה מ

 תצוגת המסך שתפתח תהיה בהתאם לשיטת הדיווח שנקבע במודול .הפרויקטשם או לחיצה כפולה על 

  .'פרויקט'כאשר שם הפרויקט יופיע בשדה , 'פרויקטים'

  

 שכל עובד בחר ,ברירת מחדל הן תצוגות , יומית ושבועית,הרשימות בשתי התצוגות: חשוב לדעת

מספר עובדים , כן- כמו.ש להזין שעות לכל הפרויקטים ברשימה שבכל יום י, אין זה אומר.לעצמו

  יכולים לבחור פרויקט זהה

  

או  'בחירה מרשימה כללית לפי סוג הפרויקט', 'בחירה מרשימה כללית'כאשר שיטת דיווח השעות היא 

לרשום תיאור קצר על ', שלב'יש לבחור את שלב העבודה משדה ' הקלדת שלבים ספציפיים לכל פרויקט'

  . כ"ןלהזין את שעות העבודה בסה) אופציונאלי(העבודה שנעשתה בשלב זה 
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  .01:15לדוגמא שעה ורבע יש להקליד , הזנת שעות עבודה היא לפי דקות

  .'□' בחלונית √וזאת לאחר סימון ' ...עד שעה.... משעה'ניתן גם להזין את שעות העבודה לפי תצוגה של 

  

  

) ויש צורך בכךבמידה (תפתח שורה חדשה להקלדת שלב חדש לאחר בחירת השלב והזנת הנתונים 

  .בפרויקט הנבחר

  .שיופיע עם פתיחת כרטיס דיווח שעות חדש, ברירת המחדל, השלב האחרון שנבחר להזנה יהיה השלב

  

' תיאור'אלא רק שדה ' שלב' לא יופיע שדה 'ללא שלבים'כאשר שיטת דיווח השעות של הפרויקט היא 

  .ן את הנתונים כמלל חופשי ולהזין את שעות העבודהשבשדה זה יש להזי

  

  .'□' בחלונית √וזאת לאחר סימון ' ...עד שעה.... משעה'ניתן גם להזין את שעות העבודה לפי תצוגה של 

פרויקטים ' לא ניתן לראות שעות עבודה בגין פרויקטים שלא הוזנו ב'תצוגה יומית'/'תצוגה שבועית'ב ♥♥♥♥

או להפיק ' תצוגת רשימה'עבור ללבד מעוניין לראות שעות עבודה יומיות חייב הוא במידה ועו, לכן. 'שלי

  ח רלוונטי"דו
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  'תצוגת רשימה' 4.2.1.3

, תצוגת רשימה 'עות עבודה היא דרך  נוספת להזנת שאפשרות

  :שלה שתי מטרות עיקריות

באופן חד יע  מסיעובד כאשר -'פרויקטים שלי'כפתור  לפרויקטים אשר לא הוגדרו בהזנת שעות עבודה  .א

 של העובד בכפתורברירת המחדל  לרשימת לעובד אחר בפרויקט אין כל טעם בהכנסת הפרויקטפעמי 

  .'תצוגת רשימה'חלון מומלץ להזין את השעות בבמקרה הזה ועל כן  ,'פרויקטים שלי'

יע יש שיופ' דיווח שעות'בחלון  .'הוסף'-ודרך לחצן ימני בעכבר לבחור ב' תצוגת רשימה'יש לבחור ב

לאחר . מתוך רשימת הפרויקטים של המשרד, "המשקפת"לבחור תחילה את הפרויקט באמצעות 

  . בחירת הפרויקט תהליך ההזנה בהתאם למפורט לעיל

  

  

שעות העבודה יהיו .'סינון'י המשתמש ב"בשעות עבודה לתקופת זמן שנבחרה ע, על גבי המסך, צפיה  .ב

כפי (' פרויקטים שלי'ובגין פרויקטים שלא הוגדרו ב' פרויקטים שלי'בגין פרויקטים שהוגדרו ב

 ). לעיל' שהוסבר בסעיף א

  

  'תתי חוזים'שעות עבודה לפי הקלדת  4.2.1.4

 יכול המשתמש להקליד 7'קליטת שלבים מהמודול הכספי'כאשר שיטת דיווח השעות של הפרויקט היא 

  .הכספילפי תתי חוזים המופיעים במודול , בפרוט רב יותרשעות 

  

-ולאחריו את תת, )במידה ויש יותר מחוזה אחד(יש לבחור את החוזה ' יווח שעות לפרוייקטד'בחלון 

  .הינו אופציונאלי להקלדה' תיאור'שדה .החוזה הרלוונטי והשלבים השיכים לתת החוזה הנבחר

                                                
  אחרת לא יתאפשר למשתמש להזין שעות עבודה ,את תתי החוזים ושלביהם' מודול הכספי'להגדיר ביש תחילה  7
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  .'□' בחלונית √וזאת לאחר סימון ' ...עד שעה.... משעה'ניתן גם להזין את שעות העבודה לפי תצוגה של 

  

  

 עמידה על השורה אותה רוצים למחוק ולחיצה על מקש 'דיווחי שעות'מתוך חלון מחיקת שעות עבודה מתבצעת 

  .'מחק'ימני של העכבר ובחירה ב
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 -'נסיעות' 4.2.2

הנמצא בסרגל הכלים  ' נסיעות'להזנת מרחק הנסיעה בגין פרויקט מסוים יש לעבור למקטע 

  .העליון

  ).לבעלי הרשאה(את כלי הרכב של המשרד ' הול רכביםני'גדיר דרך  להיש ,ראשית

  

יפתח חלון בו יש להוסיף את הרכבים באמצעות לחיצה על מקש ימני של העכבר ובחירה ' ניהול רכבים'בחירה ב

מבין עובדי , ולבחור' מספר הרכב', 'סוג הרכב'בשורה שתפתח יש להזין את . ' הוסף רכב'ב

י בחירה " עם סיום הזנת הרכב יש להזין את תעריף הנסיעה לרכב ע.קושר לרכב המוזןאת העובד המ, המשרד

  .'הוסף תעריף'ב

ניתן . מ"העלות לק יש להזין את' תעריף'יש להזין את תחילת התאריך לחישוב העלות ובשדה ' תאריך'בשדה 

  ).מהדורות( יותר מתעריף אחד לרכב להזין

  

 על .'הוסף'י לחצן ימני בעכברובחירה ב"ולהוסיף שורה ע' תצוגת רשימה' ללאחר הגדרת ניהול הרכבים יש לעבור

  .העובד להזין את כל השדות המופיעים במסך
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  -'עובדים תעריף עלויות' 4.2.3

השעות בעלות העובד כנגד שכר ' מכפלת מס. לשם בדיקת רווחיות פרויקטים יש להזין את עלות העובד למשרד

ח "דו (ח"הופק הדואם הפרויקט רווחי או לא בהתאם לנקודת הזמן בו הטירחה בפרויקט יתן אינדקציה ה

  .8)'סיכום נתונים כספיים'

  .ניתן להזנה ולצפיה רק לבעלי הרשאות מתאימות' עלויות עובדים תעריף'

  .סרגל הכלים העליוןאשר ב ' תעריף עלויות לעובדים'כפתור לבחור בלהוספת תעריף יש 

  

בסמוך לכל עובד יש להזין את תעריף העלות שלו באמצעות מקש . לון שיפתחרשימת עובדי המשרד תופיע בח

  .'הוסף'ימני של העכבר ובחירה ב

  . יש להזין את עלות העובד' תעריף' ובשדה יש להזין את תחילת התאריך לחישוב עלות העובד' תאריך'בשדה 

  

 יותר מתעריף אחד לעובד להזיןיתן נ) שכרו עולה או יורד(מטבע הדברים עלות שעת של עובד משתנה מעת לעת 

הזנת שעות עלות העובד המשתנה לפי תאריכי  תחלק את ,בחישוב רווחיות הפרויקט, כך שהמערכת, )מהדורות(

  .העבודה

  

  

                                                
 ' מודול עסקי' שב,'חות מסכמים"דו'נמצא ב' סיכום נתונים כספיים'ח "דו  8
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 -חות"דו' 4.2.4

  .ח שעות" יאפשר למשתמש להפיק מגוון רחב של דו' דוח שעות עבודה'על לחיצה 

  

  -ח שעות עבודה"דו 4.2.4.1

ח שעות "ובהתאם לפרמטרים לסינון המופיעים ניתן להפיק דו' ח"סוג דו'ח משדה "יש לבחור את סוג הדו

  . עבודה

שיטת ' משדה 'קליטת השלבים מהמודול הכספי'את שיטת הדיווח  ח מפורט לתתי חוזים יש לבחור"להפקת דו

ים שלב/השלבותתי חוזים / את תת החוזה' שלבים'ו' תת חוזה'בשדה ו 'פרויקט'ת הפרויקט משדה א' דיווח

  .הרלונטיים לתת החוזה הנבחר

  

  -ח שעות ועלויות"דו 4.2.4.2

  .המציג את מגוון רחב של נתוני עובדים ועלויות העובדח "דו

 

  -ח נוכחות"דו 4.2.4.3

   .נוכחותהח "דואת ארבע פרויקטים יחודיים אשר יהוו עד ניתן להגדיר 

 ,לדוגמא

 חופשה שעות �

  מחלהשעות �

  מילואיםשעות �

  נוספותשעות �

דרך ' פרויקטים יחודיים'לאחר מכן יש להגדירם כ. 'ניהול פרויקטים' את הפרויקטים במודול חלפתוראשית יש 

פרויקטים מיוחדים ' מקטע ← שעות עבודה ← מסכים ← אתר ←' הגדרות אתר '←' הגדרות'לשונית 

  .'לנוכחות

  

  .'פרויקטים מיוחדים לנוכחות'תקשר את הפרויקט למקטע ' הוסף'לחצן ימני בעכבר ובחירה ב

  

  .'דוח נוכחות' לבחור בישרגל הכלים העליון סהנמצא ב' דוחות'ממקטע 
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  :ח הנוכחות שתי תצוגות"לדו

 :ח נוכחות חודשי לעובד"דו �

  

  

לאחר קביעת הפרמטרים יש . את טווח החודשיםכן ח ו"להציג את הדויש לבחור את שם העובד עליו מעונינים 

  .'הפק דוח'ללחוץ על 

  :ח נוכחות חודשי"דו

  

  

ובשאר ' פרויקטים מיוחדים'דרים כמציגה את השעות בגין הפרויקטים שאינם מוג' שעות רגילות'עמודת 

  . מוצגות שעות העבודה עבור הפרויקטים המיוחדיםהעמודות 

  

מציגה את סך ' כ"סה'מציגה את סך השעות לכל הפרויקטים ועמודת הסיכום ' כ שעות"סה'שורת הסיכום 

   .מודההשעות לכל עמודה וע
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  :ח נוכחות חודשי למשרד"דו

לאחר קביעת הפרמטרים יש . ח וכן את טווח החודשים"יש לבחור את שם העובד עליו מעונינים להציג את הדו

  .'הפק דוח'ללחוץ על 

  

  

  

בה יופיעו השעות ' יום'ו' תאריך 'תל עמוד"ח הנ" יופיע בדוח נוכחות חודשי"בנוסף לפרמטרים המופיעים בדו

  .כ הימים בו הזין העובד שעות עבודה"הסוכמת את סכ' ימי דיווח'להזנת השעות וכן שורת התאם ב

  

  .ח גם אם לא הוזנו בתאריך זה שעות עבודה"יש לציין כי כל התאריכים בגין החודש הנבחר יוצגו בדו
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  :ח נוכחות חודשי לעובד"דו
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  -ח נסיעות"דו 4.2.4.4

  . פרוייקט או לעובד בפרוייקטח המציג את נתוני הזנת הנסיעות ל"דו

  

  

  -ח תקצוב"דו  4.2.4.5

  .הצגת יתרת שעות העבודה לכל שלב בפרוייקט אל מול תקצוב השעות שהוגדרו במערכת
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  -'יבוא מפגישות' 4.2.5

מאפשר למשתמש להעביר את השעות מהפגישה לשעות העבודה עם אפשרות עריכת  ' יבוא מפגישות'

מתאפשרת אך ורק אם הפגישה ' שעות ונסיעות'שעות הפגישה למודול העברת . 'שעות ונסיעות'השעות במודול 

  ). 'פרויקט'שם הפרויקט מופיע בשדה (משויכת לפרויקט 

  

 .'שעותיצוא ל '3.3.6ניתן לראות בסעיף הסבר לגבי יבוא מפגישות 
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 'הפצה' 4.3

  :המודול משמש את המשרד בשני נושאים מרכזיים

, או באמצעות פקס (ל"דוא באמצעות למכוני העתקותוקבצי תוכניות  הזמנה מפורטים  טופסישליחת  .א

 . הזמנת העתקות אור ממכוני העתקות- )לבחירת המשתמש

 ,למשל יועצים, ין בפרויקטילבעלי ענושליחת קבצי תוכניות  טופסי הודעה על משלוח קבצים שליחת  .ב

 .)לבחירת המשתמש, או באמצעות פקס (ל"באמצעות הדוא

  

חות "כפועל יוצא יתאפשר למשרד לעקוב אחר ההזמנות ממכוני העתקות וכן אחר משלוח הקבצים ולהפיק דו

 .סטטיסטיים בחתכים שונים

   .'פרויקטיםניהול ' הנמצא במודול ' הפצה'כניסה למודול הפצה מתאפשרת באמצעות בחירה ב

בחירת סוג -הוספת הפצה חדשה'בחלון . מסרגל כלים עליון ' חדש'לפתיחת הזמנה חדשה יש ללחוץ על 

משלוח '( או משלוח קבצים ליועצים )'מכון העתקות'(יש לבחור האם מעונינים בהזמנה ממכון העתקות ' הפצה

  .בתום הבחירה יש לאשר את החלון. )'קבצים

  

  

  

  . 'רשימת הפצות'או ' כרטיס הפצה'את ההפצות ניתן להציג דרך 
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   -'מכון העתקות' 4.3.1

למשתמש להפיק טופס הזמנה יאפשר ו' הפצה חדשה-כרטיס הפצה'עלה חלון ת' מכון העתקות'אופציה בחירה ב

  .סוג ההדפסה והנייר לכל קובץ שנשלח, גודל גיליון, מ"קנ, הכמויות, למכון העתקות על פי פירוט התוכניות

מכון ', 'פרטי הפצה', 'נתונים כללים':  מקטעים עיקרייםלחמישהמחולק ' הפצה חדשה-כרטיס הפצה'חלון 

  .'הפצה'ו' פרטים נוספים', 'העתקות

 -'נתונים כלליים'  .א

 .ניתן באופן אוטומטי עם פתיחת הזמנה חדשה.  נומרטור-'הזמנה' מס' �

 .הזמנה מכון העתקות או משלוח קבצים  -'סוג הפצה' �

 ."משקפת"י לחיצה ב"ה נעשית ערהבחי.  בחירת הפרויקט מרשימת הפרויקטים-'שם פרויקט' �

 .מ שם המתמש שפתח את המערכת"ב. שם העובד -'עובד מפיק' �

 . מועד ביצוע ההזמנה-'תאריך' �

 . במודול ניהול פרויקטים בכרטיס הפרויקט'משרד'לשדה בהתאם .  שם המשרד-'משרד �

  

  

 

 -'פרטי הפצה'  .ב

 .י המשתמש"לבחירה ע .כיצד נשלח טופס ההזמנה -'שיטת משלוח' �

 .י המשתמש"לבחירה ע .'לך וכולטיפו, לבקשתך, אישורךל -'סטטוס' �

 .י המשתמש"שלוש אפשרויות לבחירה ע .מידת הדחיפות לביצוע ההזמנה -'דחיפות' �

 . פורמט ההזמנה לנמענים-'הודעה לנמענים' �
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 -'מכון העתקות'  .ג

מכון ההעתקות אשר הוזן בכרטיס הפרויקט  מ "ב. שם מכון העתקות אליו שולחים את ההזמנה -'מכון' �

 רשומות –רשימת מכוני ההעתקות נלקחת מספר הטלפונים : חשוב לדעת . ל פרויקטיםבמודול ניהו

 .'מכון העתקות' בשדה □'- ב'√'אשר סומנו

 )אינטרנט מכרטיס החברה. מופיע כברירת המחדל משדה א ( אתר המכון-אינטרנט. א �

  המשתמשי"מת אנשי קשר של המכון עלבחירה מרשי.  איש הקשר מתוך מכון העתקות-'איש קשר' �

 )מופיע כברירת המחדל מכרטיס החברה(הטלפון של מכון העתקות '  מס-שדה טלפון �

י רוב הלקוח "עפ ("משקפת"ניתן לבחור את הגורם המשלם באמצעות ה .הגורם המשלם -'על חשבון' �

 .)בפרויקט

 .'□'- ב'√'סימון  -'שולם' �

 .'□'- ב'√'סימון  -'אושר' �

בכפתור זה יעשה שימוש רק לאחר הזנת הנתונים  – קות צפיה בהזמנה למכון העת-'הצג מסמך' �

 .בלשוניות המשנה

בכפתור זה יעשה שימוש רק לאחר הזנת הנתונים  - הפצת ההזמנה למכון העתקות - 'הפץ למכון' �

 .בלשוניות המשנה

 

  

 

 -'פרטים נוספים'  .ד

יתן לערוך את לאחר סימון בהופק לא יהיה נ. הפצת ההזמנה למכוןלאחר  '□'- ב'√' סימון - 'הופק' �

 .ההזמנה

 מנת שמכון ההעתקות יעביר עותק גם למשרד המזמין- על' □'- ב'√'סימון  -'עותק למשרד' �

 ).לא יופיע בטופס ההזמנה( הערות פנימיות לשימוש העובד - 'הערות' �
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 -'הפצה'  .ה

  .אנשי הקשר להפצה והערות למכון, קבצים/מזין העובד את רשימת התוכניות ,במקטע ההפצה

 -'קבצים/תוכניות'ית לשונ )1

לייבא רשימת ניתן ' כרטיס פרויקט'שב' תכניותחיצוניות/תכניות'במצב בו יש רשימת תוכניות בלשונית 

או באייקון (' יבא'באמצעות לחצן ימני של העכבר ובחירה ב ,תוכניות לפרויקט מתוך רשימת השרטוטים

ידה ורוצים לקשר קבצים ותוכניות או במ' כרטיס פרויקט'במידה ואין רשימת תכניות בו) 'תיקיה'

ניתן להוסיף עצמאית תוכניות ולקשר להם קבצים באמצעות לחצן ימני של העכבר ובחירה , נוספות

   .'הוסף'ב

  

  

  

  :לאחר הוספת הקובץ יש להזין את השדות הבאים

 .בחירה באמצעות לחיצה על המלבן  .  ברשת המשרדמיקום הקובץ -'קובץ' �

 .ספר התוכנית הזנת מ- 'גליון' מס' �

 .התוכניותניתן לכתוב טקסט חופשי או לבחור מתוך רשימת  -'שם תוכנית' �

 ).במידה ויש( בחירת מהדורה לתוכנית - 'מהדורה �

 .להזמנה) סט( התוכניות פרמס -'כמות' �

 .מערכתטבלת ב -בהגדרות בחירה מתוך רשימה מוגדרת , גודל הגיליון -'גודל' �

 .מערכתטבלת ב -בהגדרות וגדרת בחירה מתוך רשימה מ -'סוג הדפסה' �

 .מערכתטבלת בחירה מתוך רשימה מוגדרת ב - 'סוג נייר' �

 .מערכתטבלת ב -בהגדרות בחירה מתוך רשימה מוגדרת  -'סוג אריזה' �

 .מערכתטבלת ב -בהגדרות בחירה מתוך רשימה מוגדרת  -'סוג קובץ' �

 .ורההמופיעה בש לתוכנית תמתייחסההערה .  טקסט חופשי-'הערות משתמש' �
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 מתוך ' הפץ למכון'יש לבחור ב' הפצה'קבצים והזנת לשונית /בתום קישור התוכניות

  .  טופס ההזמנה יוצג למשתמש לעיון ולביקורת לפני משלוח.'מכון העתקות'מקטע 

סגירת הטופס המוצג יפתח את תיבת הדואר האלקטרוני המוגדר כברירת המחדל ויצרף את קבצי 

  .הודעה כקובץ מוכן למשלוחהתוכניות וכן את טופס ה

אך עם סגירתו לא תפתח תיבת הדואר , יציג את הטופס ההזמנה למכון ההעתקות' הצג מסמך'בחירה ב

  .האלקטרוני

', דחיפות וכו, סטטוס, שיטות משלוח, אריזות, קבצים, נייר, גודל הגיליון: כדי לשנות תוכן רשימות כמו

  .'רותהגד'מלשונית ' טבלאות מערכת'יש להגדירם ב

  

  :'הזמנת העתקות'טופס 
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  -'הפצה'לשונית  )2

  .גורמים חיצוניים אליהם יעביר המכון את התוכניות/ בחירת היועצים

ניתן לייבא את המשתתפים ' כרטיס פרויקט'שב' משתתפים'במצב בו יש רשימת משתתפים בלשונית 

יבא '-מני של העכבר ובחירה בבאמצעות לחצן י, מתוך רשימת המשתתפים) כולם או לפי בחירה(שהוזנו 

או במידה ורוצים לקשר ' כרטיס פרויקט'ובמידה ואין רשימת משתתפים ב) מולטי סלקטור(' מפרוייקט

  .'הוסף'לחצן ימני של העכבר ובחירה בדרך ניתן להוסיף , משתתפים נוספים

  

  

  

  :לאחר הוספת רשימת ההפצה יש להזין את השדות הבאים

 .לכל נמען) הסטים(ים כמות העתק - 'מספר סטים' �

 .ההערה מתייחסת לאיש הקשר. טקסט חופשי - 'הערות' �

 .מציין למכון כי אין לשלוח לאיש קשר זה סט תוכניות' □ '-ב' √' סימון -'לידיעה בלבד' �

  

הממוקם בחלקה העליון של הלשונית יוצג טופס לידיעה לכל המשתתפים ' הפץ לאנשי קשר'בלחיצה על 

סגירת הטופס המוצג יפתח את תיבת הדואר האלקטרוני . מכון תוכניותכי הם עומדים לקבל מה

ל של המשתתפים וכן את טופס ההודעה כקובץ מוכן "המוגדר כברירת המחדל ויצרף כתובות הדוא

  .למשלוח

  .על יד שם החברההנמצא , לבחור באייקון במידה ומעונינים לשלוח למשתתף אחד יש 

. ס למשתתפים אך עם סגירתו לא תפתח תיבת הדואר האלקטרונייציג את הטופ' הצג מסמך'בחירה ב

  .הנמצא על יד שם החברה, להצגת טופס למשתתף אחד יש לבחור באייקון 
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  :העתקותטופס ההודעה על משלוח 
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 -'הערות למסמך'לשונית  )3

  . שיוצגו בטופס ההזמנה למכון ,כתיבת הערות למכון העתקות

  .תעלה שורה ריקה לכתיבת ההערה' הוסף'של העכבר ובחירה בלחיצה על לחצן ימני 

  

  

  

  -'משימות' )4

  . 'הוסף משימה'לחיצה על מקש ימני בעכבר ובחירה ב. הזמנה המופקתלשורה קההוספת משימה 

  .'ניהול משרד' שבמודול 'משימות'כפי שתואר ביש להזין מה ימשאת ה

  .'תצוגה פשוטה'או ' תצוגה ראשית 'תחת' ניהול משרד'שבמודול ' משימות'המשימה תופיע ב
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  -'משלוח קבצים' 4.3.2

המודול מאפשר למשתמש להפיק טופס משלוח קבצים לבעלי ענין בפרויקט על פי פירוט התוכניות והמהדורות 

  . לכל קובץ שרטוטים שנשלח

תמש להפיק טופס משלוח ויאפשר למש' הפצה חדשה- כרטיס הפצה'יעלה חלון ' משלוח קבצים'בחירה באופציה 

  .קבצים לבעלי עניין בפרוייקט על פי פירוט התוכניות

פרטים '', פרטי הפצה', 'נתונים כללים': מחולק לארבע מקטעים עיקריים' הפצה חדשה-כרטיס הפצה'חלון 

  ).'מכון העתקות'פרט למקט (בדומה להזמנה ממכון העתקות ' הפצה'ו' נוספים

  

 -'נתונים כלליים'  .א

 .ניתן באופן אוטומטי עם פתיחת הזמנה חדשה.  נומרטור-'נההזמ' מס' �

 . מציג את בחירת המשתמש-'סוג הפצה' �

 ".משקפת"י לחיצה ב"הבחירה נעשית ע.  בחירת הפרויקט מרשימת הפרויקטים-'שם פרויקט' �

 .השם נלקח מתוך רשימת העובדים.  שם העובד-'עובד מפיק' �

 .ההפצה מועד ביצוע -'תאריך' �

 .בהתאם לקביעה בכרטיס הפרויקט. משרד שם ה-'משרד �

  

  

 -'פרטי הפצה'  .ב

 .י המשתמש"לבחירה ע .ההפצהכיצד נשלח טופס  -'שיטת משלוח' �

 .י המשתמש"לבחירה ע .'לטיפולך וכו, לבקשתך, אישורךל -'סטטוס' �

 .י המשתמש"שלוש אפשרויות לבחירה ע .מידת הדחיפות לביצוע ההזמנה -'דחיפות' �

 .מט ההזמנה לנמענים פור-'הודעה לנמענים' �

  

 -'פרטים נוספים'  .ג
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לאחר סימון בהופק לא יהיה ניתן . לגורמים החיצונייםהפצת ההזמנה לאחר  '□'- ב'√' סימון - 'הופק' �

 .הטופסלערוך את 

 ).לא יופיע בטופס ההזמנה( הערות פנימיות לשימוש העובד - 'הערות' �

  

  

  

  -'הפצה'  .ד

  .אנשי הקשר להפצה והערות, קבצים/תמזין העובד את רשימת התוכניו ,במקטע ההפצה

 -'קבצים/תוכניות'לשונית  )1

ניתן לייבא רשימת ' כרטיס פרויקט'שב' תכניותחיצוניות/תכניות'במצב בו יש רשימת תוכניות בלשונית 

או באייקון (' יבא'באמצעות לחצן ימני של העכבר ובחירה ב, תוכניות לפרויקט מתוך רשימת השרטוטים

או במידה ורוצים לקשר קבצים ותוכניות ' כרטיס פרויקט'ין רשימת תכניות בובמידה וא) 'תיקיה'

ניתן להוסיף עצמאית תוכניות ולקשר להם קבצים באמצעות לחצן ימני של העכבר ובחירה , נוספות

  . 'הוסף'ב

  

  

  :לאחר הוספת הקובץ יש להזין את השדות הבאים

 .ן  בחירה באמצעות לחיצה על המלב. מיקום הקובץ -'קובץ' �

 . הזנת מספר התוכנית- 'גליון' מס' �

 .התוכניותניתן לכתוב טקסט חופשי או לבחור מתוך רשימת  -'שם תוכנית' �

 ).במידה ויש( בחירת מהדורה לתוכנית - 'מהדורה �
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  -'הפצה'לשונית  )2

  .הקבצים את מעביריםגורמים חיצוניים אליהם / בחירת היועצים

ניתן לייבא את המשתתפים ' כרטיס פרויקט'שב' תתפיםמש'במצב בו יש רשימת משתתפים בלשונית 

יבא 'באמצעות לחצן ימני של העכבר ובחירה ב, מתוך רשימת המשתתפים) כולם או לפי בחירה(שהוזנו 

או במידה ורוצים לקשר משתתפים ' כרטיס פרויקט'ובמידה ואין רשימת משתתפים ב' מפרוייקט

  .'הוסף'בר ובחירה בניתן להוסיף דרך לחצן ימני של העכ, נוספים

  

  

  :לאחר הוספת רשימת ההפצה יש להזין את השדות הבאים

 .ההערה מתייחסת לאיש הקשר. טקסט חופשי - 'הערות' �

 .מציין למכון כי אין לשלוח לאיש קשר זה סט תוכניות' □ '-ב' √' סימון -'לידיעה בלבד' �

  

וצג טופס לידיעה לכל המשתתפים הממוקם בחלקה העליון של הלשונית י' הפץ לאנשי קשר'בלחיצה על 

סגירת הטופס המוצג יפתח את תיבת הדואר האלקטרוני המוגדר כברירת . קבציםכי הם עומדים לקבל 

  .ל של המשתתפים וכן את טופס ההודעה כקובץ מוכן למשלוח"המחדל ויצרף כתובות הדוא

מצא על יד הנ, למשתתף אחד יש לבחור באייקון את הקבצים במידה ומעונינים לשלוח 

  .שם החברה

. יציג את הטופס למשתתפים אך עם סגירתו לא תפתח תיבת הדואר האלקטרוני' הצג מסמך'בחירה ב

  .הנמצא על יד שם החברה, להצגת טופס למשתתף אחד יש לבחור באייקון 
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  :קבציםטופס ההודעה על משלוח 
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 -'הערות למסמך'לשונית  )3

  . משלוח קבציםו בטופס שיוצג, לנמעניםכתיבת הערות 

  .תעלה שורה ריקה לכתיבת ההערה' הוסף'לחיצה על לחצן ימני של העכבר ובחירה ב

  

  

  -'משימות' )4

הוסף 'לחיצה על מקש ימני בעכבר ובחירה ב. טופס משלוח הקבצים המופקהקשורה להוספת משימה 

  . 'משימה

  .'דניהול משר'שבמודול ' משימות'את המשימה יש להזין כפי שתואר ב

  .'תצוגה פשוטה'או ' תצוגה ראשית'תחת ' ניהול משרד'שבמודול ' משימות'המשימה תופיע ב

  

 - שכפול הפצה 4.3.3

  .העובד יכול לשנות פרטים בהזמנה החדשה . ה את כל נתוני ההזמנה המקוריתכיל הזמנה קיימת המלושכפ

 .מסרגל כלים עליון'  הפצהשכפול'יש לאתר את ההזמנה אותה רוצים לשכפל ואז ללחוץ על כפתור , ראשית

  ולשנות פרמטרים בהתאם להפצה החדשה
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  עסקיניהול -מודול
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  'ניהול עסקי'מודול  5

  הקדמה 5.1

ניהול החשבונות , החוזים ונתוני שכר הטירחה, במודול העיסקי מתנהל כל מערך הצעות המחיר

  .פרויקטהחות של "מסמכי המס והדו, והתקבולים

  

 השמאלי ות הנתונים יש לעבור למודול ניהול עיסקי דרך תפריט אשר נמצא בצדבכדי להתחיל בתהליך הזנ

  : של המסך

  

  

שבסרגל הכלים ' כרטיס פרויקט'ולאחריה את תצוגת ' פרויקטים עסקיים'יש לבחור בתפריט את תת הנושא 

  . העליון
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  'ניהול תעריפים'ו' פרויקטים עסקיים' מקטע -סרגל כלים עליון

בסרגל הכלים העליון מאפשר תצוגות שונות לעבודה על המידע העיסקי '  עסקייםפרויקטים'מקטע  

ניהול , )רשימת פרויקטים ופרטי פרויקט, כרטיס פרויקט(' פרויקטים עיסקיים'והניהולי דרך מקטע 

  .חות להפקה"תעריפים לשעות עבודה וכן דו

  

  

  :'כרטיס פרויקט' �

, החשבונות, את כל תתי החוזים, דהיינו. קט הנבחרבכרטיס הפרויקט נזין ונראה נתונים על הפרוי

  .התקבולים ומסמכי המס של הפרויקט הנבחר

  

  :'רשימת פרויקטים'כפתור  �

 של הפרויקטים בהתאם להגדרות במגירת רשימההינו מסך לתצוגת ' רשימת פרויקטים'מסך 

עובד , ח ראשילקו, תאריך התחלה, קוד ושם הפרויקט:  כאשר שדות הנתונים שיועלו הם9הסינון

  .  לא פעיל/סכום שכר הטרחה ופעיל, אחראי

בו יוכל המשתמש ' כרטיס פרויקט עיסקי'לחיצה כפולה על שורת הפרויקט הנבחר תפתח את 

  .לראת מידע נוסף על הפרויקט ולהזין נתונים בפרויקט

  

  : 'פרטי פרויקט'כפתור  �

על כל נתוניו שאינם ' ויקטיםניהול פר'מהמודול ' כרטיס הפרויקט'פרטי פרויקט מעלה את 

  . קשורים לצד החוזי

  

   :'ניהול תעריפים'כפתור  �

, לדוגמא. פי שעות עבודהט ל"שכל, לחיוב הלקוחקביעת תעריפים חיצוניים בהתאם לסוג העובד 

   .החשב הכללי וארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים, תעריף משרד הביטחון

 ,המוגדר בהסכם', סוג העובד'שר למשתמש לייבא את עלות יאפ' ניהול תעריפים'הזנת נתונים ב

  .  לפי התעריף המוסכם'שעות עבודה'ט "בעת פתיחת תת חוזה עם שיטת שכ

                                                
9
  .ניתן לראות פרויקטים נוספים בהתאם לסינון הנבחר 
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  .חלון התעריפים יופיע. שבסרגל הכלים' ניהול תעריפים'י לחיצה על "הזנת הנתונים מתבצעת ע

, בר במקטע סוג תעריףי לחיצה במקש הימני של העכ"יש להקים את סוג התעריף ע, תחילה

  . רישום סוג התעריף בשורה ובחירת המטבע לחיוב

  

  

  

  .'תפקידים ותעריפים' מקטע -לאחר בחירת סוג התעריף עוברים למקטע התחתון

. 'הוסף תפקיד'שורה חדשה להזנה תיפתח עם לחיצה במקש הימני של העכבר ובחירה באופציה 

נשייך את כל עובדי המשרד ' עובדים'ה ובשד' שם התפקיד'בשדה המתאים יש לרשום את 

. המופיע בסוף שורת העובדים' המלבן'י לחיצה על "שיוך העובדים נעשה ע(השייכים לתפקיד זה 

  ).חלון אם שמות עובדי המשרד יפתח ומתוכו נבחר את העובדים הרלוונטיים

' הוסף תעריף'לחיצה במקש הימני של העכבר ובחירה באופציה . אל התפקיד נוסיף תעריף לחיוב

מהדורות לאותו ' ניתן לפתוח מס. תפתח שורת משנה עם מקטע תאריך ותעריף אותם יש להזין

  .י תאריכי שינוי המחירים לחיוב"תעריפים לאותו סוג עובד עפ' מס, כלומר. התפקיד

  

  .ניתן לחזור על פעולות אלו כמספר התעריפים הרצויים ולשייך מספר סוגי עובדים לכל תעריף
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  פרויקטים עסקיים 5.2

  כרטיס פרויקט 5.2.1

פרויקט יכול להכיל מספר נושאי .  הינו מורכבונות במשרדי תכנוןבט והגשת החש"שכנושא הזנת נתוני 

מחיר ( שכל אחד יכול להיות מתומחר בשיטה שונה ,)'תתי חוזים'בטרמינולוגיה של התוכנה (תכנון 

 חלק מהפרויקטים ארוכי טווח ועל ,בנוסף לכך. ) ושעות'ד דיור וכו"יח, ר"לפי יחידות מ/אחוז מעלות/קבוע

שיטת הגשת החשבונות הינה ). מדד תשומות הבניה, מדד מחירים לצרכן(כן ממדדים את החשבונות 

  .במצטבר דבר המוסיף סיבוכיות נוספת

  . חובה על המשתמש להבין את פרטי החוזה מול הלקוח טרם הזנת הנתונים במערכת

  

שראשית יש לפתוח כרטיס פרויקט המכיל את הנתונים , עם המודול הכספי היאהמתודיקה בעבודה 

ניהול 'נים אלה יוזנו בכרטיס הפרויקט במודול וי רוב נת"עפ(' לקוח וכו, מספר פרויקט, שם פרויקט: הבאים

ולאחר מכן ) ר את הפרויקט מתוך רשימת הפרויקטים של המשרדובחיש לבמודול ניהול עסקי . 'פרויקטים

לא  -נתונים בירוקרטיים(הזמנה /לב הבא לפתוח כרטיס חוזה בו יופיעו נתונים כלליים אודות החוזהבש

העבודות המתומחרות -נושאי התכנון (לאחר מכן לשייך לחוזה את כל תתי החוזים , )נתונים כספיים

  .מסמכי מסלקלוט תקבולים ולבסוף להפיק , ולהגיש עבורם חשבונות) לפרויקט ולחוזה הנבחר

  : בו לא ניתן לדלג על שלביםזרימה להזנת נתוניםזדר הזנת הנתונים מהווה מעין תרשים 

  :'שלב א

 )במידה והלקוח הוזן כמובן שאין צורך להזין אותו שוב(הזנת פרטי הלקוח במודול ספר טלפונים  �

, )במשרד(עובד אחראי , לקוח, מספר פרויקט, שם פרויקט -  הפרויקטם כלליים אודות הזנת פרטי �

 .'ניהול פרויקטים'י רוב נתונים אלו יוזנו דרך מודול "עפ

  :'שלב ב

 .)חיפוש' מגירת' ( ובחירת הפרויקטפתיחת המודול הכספי �

גם אם  (. 'חוזים'אודות החוזה בלשונית ) לא נתונים כספיים( הזנת נתונים בירוקרטיים -פתיחת חוזה  �

 .)אין חוזה רשמי שנתקבל מהלקוח בכל זאת ישנו חוזה

 בלשונית ט שלהם"והזנת נתוני שכשל חוזה ' בנים'שהם ) פרקי תכנון/נושאי תכנון(תיחת תתי חוזים פ �

  .'תתי חוזים'

  :'שלב ג

 .'חשבונות לפרויקט'פתיחת חשבונות חדשים דרך לשונית  �

 .לחשבונות קיימיםפתיחת תקבולים  �

 . חשבוניות מס וקבלות -הפקת מסמכי מס �

 

  יל מינמום חוזה אחד ותת חוזה אחדתונים כספיים יככל פרויקט עם נ: חשוב להבין
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  'חוזים'לשונית  5.2.1.1

מגיע ' חיפוש'או בחירת הפרויקט במשקפת ) במקרה ולא הוזן הפרויקט(חדש ' כרטיס פרויקט'לאחר פתיחת 

בכרטיס . )נושאי התכנון בהם מוזנים הנתונים הכספיים(תתי החוזים את ,  פתיחת חוזה אליו נשייךשלב

  . כספיים םולא נתונילעדכן אינפורמציה כללית על תנאי הפרויקט החוזה יש 

  

  ).'סימון א(' כרטיס הפרויקט'הנמצאת בחלקו התחתון של המסך שב' חוזים'יש ללחוץ על לשונית , ראשית

  

  

הוסף ' או לחיצה על כפתור 'הוסף'מתבצעת באמצעות לחצן ימני בעכבר ובחירה ב' כרטיס חוזה'פתיחת 

  . )'סימון ב(העליון של המקטע מחלקו ' חוזה
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  :בכרטיס החוזה יש למלא את השדות הרלוונטיים

  

  

 .שהוקמו בגין הפרויקט, )נומרטור(החוזים '  מציין את מס-סידורי' מס �

 .)חוזה תכנון, חוזה ראשי: לדוגמא (שאליו נשייך את תתי החוזים,  מתן שם מסגרת לחוזה- שם החוזה �

 !שדה חובה

  בכרטיס הפרויקט-במידה ושם הלקוח הוזן בעת פתיחת הפרויקט( שם הלקוח לחוזה זה -ילקוח ראש �

 ."משקפת"דרך האת שם הלקוח  לבחור יש צורך, אחרת.  באופן אוטומטיהוא יופיע

 .654\2009,  לדוגמא,ההזמנה כפי שמופיע על גבי החוזה/החוזה'  מס-מספר חוזה �

 .השדה אינו שדה חובה, )טבלאות מערכת בהגדרותמתוך  ( איפיון החוזה ומצבו-סוג וסטטוס �

שדות אלו מתעדכנים -  לצפיה בלבדשדות מחושבים -ט משוערך ויתרה להגשה"שכ, ט"סכום שכ �

 .י המשתמש"עי המערכת ואינם ניתנים לעריכה "עלנתונים שמוזנים בתתי חוזים בהתאם 

גבי -  יופיע עלם המאשרהגור.  מנהל הפרויקט המאשר עבור הלקוח את החשבונות-גורם מאשר �

בכרטיס החשבון יוכל המשתמש להחליט האם להציג או לא להציג את  (בנוסף לשם הלקוח, החשבון

 )הגורם המאשר

 . האם לכלול חוזה זה בחישוב הכולל לפרויקט-חישוב למאזן �

 עם בחירת תנאי התשלום יוצג .)מתוך טבלאות מערכת בהגדרות (חוזהל תנאי התשלום -תנאי תשלום �

 .ביחב ליום הגשת החשבוןכרטיס החשבון תאריך צפי הגבייה ב

 . אופציונאלי–מלל חופשי להזנה . נקודות חשובות לציון בחוזה -הערות �

 . קובץ החוזה, לדוגמא.קבציםל לינק -קבצים �

  

  .'ראישו 'כפתורלאחר הזנת השדות יש לאשר על 
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האייקון  (חוזהפתוח תתי חוזים מכרטיס ניתן ל.  תתי החוזיםפתיחתהוא ,  החוזהפתיחתהשלב הבא לאחר 

  .'תתי חוזים'או מלשונית ) נמצא בפינה השמאלית העליונה של כרטיס החוזה כפי שמופיע בצילום המסך

  

   )נושאי תכנון ('תתי חוזים'לשונית  5.2.1.2

הגדרת , התשלומיםשלבי ,  של נושאי העבודה לחוזהשכר הטירחהיש להזין את ' תתי חוזים'בלשונית 

  .אם קיימת, וסוג הצמדה) 'אירו וכו, דולר, קלש(המטבע 

  .לא ניתן להזין תת חוזה ללא חוזה, תת חוזה הוא בן של חוזה: חשוב להבין

  

  ). לחוזהניתן לפתוח יותר מתת חוזה אחד(' חוזים' לחוזה שהזנו בלשונית חייב להיות משוייךתת חוזה 

  

תעלה ' חוזה'ם להקים תת חוזה ללא בחירת במידה ומנסי. לא ניתן לפתוח תת חוזה ללא שיוכו לחוזה

   כך שלא יווצר מצב שתת חוזה לא יהיה מקושר לחוזה, 10הודעת מערכת כי יש לבחור תחילה חוזה

  

הנמצא בחלקו ' הוסף תת חוזה'או לחיצה על אייקון ' הוסף'לחיצה על הלחצן הימני בעכבר ובחירה ב

  . חדש' תת חוזה 'יפתח כרטיס, 'תתי חוזים'יון של מקטע השמאלי העל

  

                                                
יווט ניתן לאחר בחירת החוזה ממקטע הנ. 'חוזה'ובחירת החוזה בשדה ' ניווט בפרויקט'ה מתבצעת דרך מקטע בחירת החוז 10

  יהיה לפתוח תתי חוזים 
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הלשוניות (את שיטת שכר הטירחה מבין ארבע השיטות הקיימות , ראשית, בכרטיס תת החוזה יש לבחור

  ).משתנות בהתאם לשיטת שכר הטירחה שנבחרה' במקטע א

תחילה כאומדן ראשוני לפרויקט דרך .  שכר הטרחה נקבע כאחוז מעלות הביצוע בפועל-אחוז מהעלות •

 .ה קבלן וחשבונות סופייםחוז, תוצאות מכרז

) אחוז קבוע( לכל שלבי הפרויקט קבועט " מאפשרת להקים תת חוזה עם אחוז שכשיטת שכר טירחה זו

או ,  מאומדן ראשוני שנקבע לפרויקט הן עבור שלבי התכנון והן עבור שלב הפיקוח העליון4%, לדוגמא

 עבור X מתוך עלות 4%, לדוגמא. )או אחוז משתנה/אומדן ו( בין שלבי העבודה המשתנהט "אחוז שכ

  . בגין הפיקוח העליוןY מתוך עלות 3% -שלבי התכנון ו

  

ניתן לצרף את . כמות היחידות ומחירן, )'ר וכו"מ, בנינים, יחידות דיור( הגדרת היחידה -יחידות •

 בהם שלבי הביצוע אינם זהים, לדוגמא, היחידות לתת חוזה אחד או לחלקם בין תתי חוזים במקרים

 .לכל סוג יחידה

 . סכום קבוע לעבודה-מחיר קבוע •

תעריף פנימי (מחיר לשעת עבודה , )לכל סוג עובד תעריף שונה לחיוב(הגדרת סוג העובד  -שעות עבודה •

 ).בהערכה(וכמות שעות העבודה ) או תעריףחיצוני

 ף ידוע ומוגדרף פנימי הינו תעריף הנקבע בגין עבודה ספציפית לעומת תעריף חיצוני שהינו תעריתערי

  .)כפי שהוסבר לעיל' ניהול תעריפים'מוזן ב(
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אקדמאי , ראש צוות(את חשבונות שעות עבודה ניתן להציג גם כחשבונות מצטברים בו מקצים לכל סוג עובד 

הנושא יורחב בפרוט .(מוגש חשבון) כ חודש"בד(ן שעות עבודה ואחת לתקופת זמ) 'אקדמאי וכו, בכיר

  ).חשבונות עסקה

  

  

  :בנה כרטיס תת חוזהמ

  :כרטיס תת החוזה מחולק לשלושה מקטעים

  

  

  

  

  

  

  : 'מקטע א

, הזנת הסכומים, ט"בחירת שיטת שכה(במקטע זה יש להזין את נתוני שכר הטירחה בלשוניות הרלוונטיות 

  ). רישום שלבי העבודה והוספת פקטורים

I. לשונית פרטי זיהוי:  

י "ניתן באופן אוטומטי אך ניתן לשינוי ע. תחו בגין הפרויקטתתי החוזים שנפ'  מציין את מס- 'מס •

 .המשתמש

מ "חובה למלא שדה זה ע). 'שינוים וכו, תכנון(נושא העבודה / איפיון מהות העבודה-שם תת החוזה •

 . יםשניתן יהיה להבחין בין תתי החוז

 .שדה חובהאינו  .)מתוך טבלאות מערכת ( איפיון תת החוזה ומצבו-סוג וסטטוס •

 ניתן להוסיף תתי חוזים לפרוייקט גם במועד שונה מתאריך פתיחת .תאריך חתימה של תת החוזה •

 .שינויים,  לדוגמא- החוזה

  . לשימוש המשתמש רישום הערות באופן חופשי-הערות •

  'מקטע ב  'מקטע א  'מקטע ג
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II. ט"לשונית שכ: 

 .ט מסך הזנת נתונים שונה"לכל שיטת שכ.  לשיטה שנבחרהט בהתאם"הזנת שכה •

  

III. לשונית שלבים: 

יתכן ויהיו תתי חוזים (כפי שנקבע בחוזה , התשלום והאחוז שהם מהווים מסך העבודהי הזנת שלב •

 ). שירותים חלקיים- 100% -ללא שלבים ויתכן גם שסך האחוזים של השלבים לא יסתכמו ב

 דרך זו תפתח שורה -'הוסף' ימני של העכבר ובחירה בלחצןי לחיצה על "הוספת שלבים נעשית ע •

  .מלא את השלבים והאחוז השלבי כפי שנקבע בחוזהריקה בה על המשתמש ל

 ימני של העכבר נותנת אופציה גם לייבא שלבים כפי שהוגדרו ברשימת שלבים לתת לחצןלחיצה על  •

 ).אופציה ממולצת(' הגדרות'אשר בלשונית , חוזה בטבלאות המערכת

 

IV. לשונית פקטורים: 

 ימני של העכבר ובחירה לחצן לחיצה על. תוספות כפי שנקבע בחוזה/ת מקדמי הורדותהוספ •

התוספת ולאחר מכן /ההנחה/את שם המקדם' פרוט'תפתח שורה בה יש לרשום בשדה ' הוסף'ב

או ' %' בשדה 10% יש להקליד 10%הנחה של , לדוגמא). או סכום(התוספת /רישום אחוז ההורדה

 ).האחוז או לגבי תוספת יש לרשום סימן מינוס לפני המספר(' סכום'סכום ההפחתה בשדה 

  

ישנו שדה של ) בהתאמה( בסמוך ליחידה או לסוג העובד -ט יחידות או שעות עבודה"בשיטת שכ♥♥♥♥

סוג עובד או לתת / במידה ומעונינים לציין שיעור שונה לכל יחידה, בנוסף ללשונית הפקטור, הנחה

  .  סוגי העובדים/ שיעורי הורדות שונים ליחידות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  176 מתוך 139 עמוד

  : 'מקטע ב

כאשר מסומן בחירת מטבע לא יהיה ). אם קיימת בהסכם( יש לבחור את המטבע ושיטת הצמדה במקטע זה

מהסיבה הפשוטה (ניתן לבחור ממקטע המדדים וכאשר יהיה מסומן בחירת מדד לא יהיה ניתן לבחור מטבע 

  ).שהמדד חל רק על מטבע שקל חדש

ואה אליו המערכת תחשב שבהשו, )מדד החוזה (בחירת מדד בתת החוזה מהווה את מדד הבסיס

  .התייקרויות בעת הגשת חשבונות העסקה

  

  .ובחירת המטבע הרצוי" מטבע"י לחיצה על שדה "ניתן לבחור בין מטבעות שונים ע

  

  

) הבניה והסלילה, מדד המחירים לצרכן(בחירת סוג המדד , י סימון באופציית מדד"נעשית עבחירת מדד 

  .דש המדד כפי שמצויין בחוזה על מנת להגיע לחוערךולחיצה על שדה 
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  :'מקטע ג

 תוצאה שהמערכת מחשבת באופן אוטומטי בהתאם להגשת - שאינם ניתנים לעריכהשדות מחושבים

  .החשבונות והתקבולים

  

  :' לחוזהלקוחות'לשונית  5.2.1.3

חוזה יכול להכיל מספר לקוחות אבל רק אחד . יופיעו הלקוחות לחוזה, לאחר פתיחת חוזה ,בלשונית זו

  .'ראשי'-יוגדר כ

  

  :'הוראות שינוי'לשונית  5.2.1.4

תוך שמירה על , גדלות והשינויים שנעשו בגין תת חוזה קייםההוראות השינוי נועדו לעקוב אחר כל ה

, לדוגמא. )'סכום ראשוני לפני הגדלה וכו, עלות ביצוע ראשונית: מקורהנתוני שמירה על  (מהדורות קודמות

את השינוי בין המחיר הקיים לבין המחיר החדש או שינוי באומדן בהגדלה בגין תת חוזה מסוים נראה 

  .הפרויקט תוך אפשרות לשמור על כל מהדורות המחירים הקודמים

אשר נמצאת בחלקו השמאלי ' הוסף הוראת שינוי לחוזה'י לחיצה על חלונית " נעשית ע'הוראת שינוי'הוספת 

  .כפי שמוצג בצילום המסך, של חלון הוראות השינוי
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יפתח בו יש להזין בפירטי הוראות השינוי את '  הוראת שינוי חדשה-טופס הוראת שינוי' חדש בשם חלון

  .השדות הרלונטיים

  

  

מתוך צמד האיייקונים את לבחור  יש לתת חוזה קייםבמידה ומעונינים לפתוח הוראת שינוי , לאחר מכן

מתוך צמד האיייקונים את האייקון  ור יש לבחלתת חוזה חדשהאייקון השמאלי ולפתיחת הוראת שינוי 

  .הימני

  

לחיצה על הוראת שינוי לתת חוזה קיים יפתח חלון בו נוכל לראות את כל תתי החוזים שהזנו בגין פרויקט 

  .ים הוראת שינוייאת תת החוזה עליו מעוניינם לקולבחור ' תתי חוזים'זה בלשונית 

  

  

לחיצה כפולה על תת . 'תתי החוזים בהוראת השינוירשימת ' - תת החוזה הנבחר יופיע במקטע השמאלי

 יש להזין את הסכום החדש שבו) המופיע בלשונית תתי חוזים(יפתח את כרטיס תת החוזה , החוזה הנבחר

פירטי 'שבמקטע ', אושר' על √חובה לסמן ). ט אחוז מהעלות"במקרה של שיטת שכ(או האחוז החדש 

  . ס לתוקףמ שהוראת השינוי תכנ"ע', הוראות שינוי
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 כמוצג שחל המחירים החדשים והשינוי , תחת לשונית הוראת שינוי ניתן יהיה לראות את המחירים הישנים

  : להלן
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  הפקת חשבון עסקה

  :'רשימת חשבונות'לשונית  5.2.1.5

  .ר חוזיםניתן להגיש חשבון על מספר תתי חוזים אך לא על מספ. חשבונות ניתן להגיש ברמת חוזה

או דרך מודול (שבכרטיס הפרויקט ' רשימת חשבונות'הפקת חשבונות העסקה מתבצעת דרך לשונית 

  ).11חשבונות

י לחיצה על הלחצן "ע' הוסף'ובחירה ב' רשימת חשבונות'הוספת כרטיס חשבון חדש נעשית דרך לשונית 

  .הימני בעכבר

  

  

  :השדותמכיל את , פרטי חשבון, חלקו העליון של כרטיס חשבון

 .פרויקט הנבחרבסידורי של חשבונות '  מס-פנימי' מס •

  . החשבונות שהופקו מהמערכת בגין כלל הפרויקטיםסידורי לכלל'  מס-רץ' מס •

 . את החוזה ותתי החוזים עליהם מגישים את חשבון העסקהיש לבחורמקטע ניווט החשבון בו  •

 .בדיד/  חשבון מצטבר-סוג חשבון •

שעות עבודה , מקדמה(תוכן החשבון שיופיע על גבי המסמך שישלח ללקוח  מלל חופשי לגבי -תיאור •

 )' וכו11 ינוארלחודש 

 י המשתמש" ניתן כברירת מחדל ברגע פתיחת כרטיס החשבון אך ניתן לשינוי ע-הגשה. ת •

 'אושר' תאריך בו ניתן אישור לחשבון וסטטוס החשבון -אישור. ת •

 תשלום המוזנים בכרטיס החוזהבהתאם לתנאי ה חדלמרירת ב -צפי לגביה. ת •

                                                
11
 בסרגל כלים עליון יפתח כרטיס חשבון ריק בו יש לבחור את 'חדש' בחירה במודול חשבונות ולחיצה על -מודול חשבונות 
   . עליו רוצים להגיש חשבוןפרויקטה

  .ניתן לאתר חשבונות בסטטוסים שונים שהופקו דרך המערכת, דרך הסינון, במודול החשבונות
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 :שבכרטיס החשבון' סטטוס'שהמעבר בינהן נעשה משדה ,  לחשבון יש ארבעה סטטוסים-סטטוס •

 . סטטוס בעת בפתיחת חשבון חדש או חשבוןהניתן לעריכה ולריענון הנתונים-'ביצירה ' .1

 .ח חייבים" החשבון נשלח ומופיע בדו-'הוגש' .2

 . ותיעודו במערכת.ו מנהל הפרויקטי הלקוח א" ע החשבון אישור- 'אושר' .3

 . המציין כי בגין חשבון ספציפי זה לא חייבים כספים' סגור' .4

  :חשוב לדעת

  .יתן לעבור לסטטוס אושר או סגורמסטטוס הוגש נו, מסטטוס יצירה ניתן לעבור לסטטוס הוגש

עו שאיננו חשבון סגור משמ. חשבון סגור לא בהכרח משקף מצב שכל דרישת התשלום בחשבון התקבלה

בשיטה של מצטבר גם אם לא שולם מלוא החשבון היתרה . דורשים כסף נוסף בעבור החשבון/צופים

 . החסרה תבוא לידי ביטוי בחשבון הבא

 ).'תנאי תשלום'שדה  ( שדה המתעדכן מכרטיס החוזה-תנאי תשלום •

התאריך . חשבון תאריך הקובע את מדד החשבון או את שער החליפין הידוע ביום הגשת ה-הצמדה. ת •

 .'שער/קבע מדד' באמצעות כפתור י המשתמש"ניתן לשינוי ע

 .'אושר'מחשבון בסטטוס , מ" סכום  לפני מע-סכום מאושר •

 .מ" סכום החשבון לפני מע-צפי לגביה. ס •
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אשר בעבורם ברצוננו להגיש את חוזים ה תתי את 'ניווט בחשבון'במקטע  חובה לבחור ,כדי להגיש חשבון

  .ןהחשבו

נמצאת בפינה השמאלית ה' שלבים ואחוזים בחשבון'בחירת שלבי התשלום מתת החוזה נעשה תחת לשונית 

בשיטת הדיווח ניתן להגיש ח יופיעו בהתאם לתת החוזה הנבחר ט ושיטת דיוו"שדה שיטת שכ. התחתונה

  . חשבון עם שלבים או חשבון ללא שלבים

י לחיצה על " להוסיף את השלבים שהוזנו בתת החוזה עיש' עם שלבים'במידה ושיטת הדיווח שנבחרה היא 

 ' יבא שלבים'או דרך ' הוסף'הלחצן הימני של העכבר ובחירה ב

.  בשלבים הרלונטיים√י סימון "ובחירת השלבים ע) נמצא בקבוצת כלי העזר בחלקו השמאלי של המקטע(

 12'קבע אחוז'רך או ד. ' ביצוע%'לאחר מכן יש להזין את אחוז הביצוע לשלב מתוך שדה 

  ).נמצא בקבוצת כלי העזר בחלקו השמאלי של המקטע (

ח בחשבון או לקבוע "ח או צמוד מדד והמשתמש מעוניין לשנות את שעה"ט הוא במט"בחשבונות בהם שכה

 ' שער/קבע מדד'את מדד החשבון יש להשתמש באייקון 

  ).נמצא בקבוצת כלי העזר בחלקו השמאלי של המקטע(

  

                                                
12
י "במידה והאחוז אותו רוצים להזין אינו עפ. י סדר הופעתם" מחלק את האחוז המצטבר בין השלבים עפ'קבע אחוז' הכלי  

  .יש להזין ידנית לכל שלב את אחוז הביצוע, סדר הופעת השלבים
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' תת חוזה'יש לבחור את תת החוזה הרלוונטי משדה ,  תת חוזה נוסף כדי לצרפו לחשבון הקייםלשם בחירת

  ).בחירת השלבים והזנת אחוז ביצוע(ל "ו לעירולהמשיך בפעולות שהוסב

  :דגשים

י לחיצה על מקש ימני "ע,  את היחידהלכל שלב לאחר הוספת השלבים יש לשייך - הגשת חשבון יחידות •

במידה ובתת  ('הוסף כל היחידות/ הוסף יחידה'חירה בשל העכבר בשלב וב

 .כל שלב ושלבלכך יש לעשות . )החוזה יש יותר מיחידה מוגדרת אחת

י לחיצה על הלחצן הימני של "ע( יש להוסיף את תת החוזה 13'ללא שלבים'הגשת חשבון לפי שיטת דיווח  •

 .' ביצוע%'וזה בשדה ולהזין את אחוז הביצוע המצטבר לתת הח) 'הוסף'העכבר ובחירה ב

י כפתור "או ע, 14'הוגש'ל' ביצירה'י שינוי סטטוס החשבון מ"נעשית ע, לפני הדפסתו, הצגת החשבון •

במקרה .  ' חשבוןמסמך הצג ' שלאחריו יופיע כפתור חדש , ' שמור'

  .'הוגש'הדפסת החשבון תשנה באופן אוטומטי את סטטוס החשבון ל, זה

  

  :'אושר'חשבון בסטטוס 

יש לשנות את סטטוס , או מנהל הפרויקט/ ר קבלת אישור תשלום על חשבון העיסקה מהלקוח ולאח

את אחוזי הביצוע ', אישור חשבון'דרך כרטיס , ולערוך) נתוני החשבון המקורי נשמרים(' אושר'החשבון ל

 עםחשבון בסטטוס אושר זהו חשבון  ( בהתאם לאחוזים המאושריםבתת החוזה שהוגשו בחשבון המקורי

סטטוס זה אינו ). או השלבים והסכומים שאושרו בחשבון/ תקבול פיקטיבי אשר מציין את תתי החוזים ו

  .סטטוס חובה

לאחרין לגשת ללשונית ' ישור חשבוןאניווט ב'תחילה יש לבחור את תת החוזה אותו יש לערוך מתוך מקטע 

ן ולאחרין להזין את האחוזים או בפינה השמאלית התחתונה של החלו הנמצאת' אישור חשבון לתת חוזה'

אישור חשבון לתת 'הסכומים שאושרו לכל תת חוזה הן דרך כלי העזר הנמצאים בחלקו השמאלי של מקטע 

. או להזין את האחוז לכל שלב באופן עצמאי) קבע אחוז  וקבע מדד(' חוזה

פי סכום החשבון -לא עלו) הסכום הנכון(סכום ההורדות יהיה על פי אישור החשבון , בהגשת החשבון הבא

  .המקורי
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 .רישום האחוז המצטבר מתייחס לתת החוזה ולא לשלב. להגיש חשבון ללא שלבים גם עבור תת חוזה עם שלביםניתן  

14
  .'ביצירה'יש לחזור לסטטוס . יכה אינו ניתן לער'הוגש'חשבון בסטטוס  
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  :'סגור'חשבון בסטטוס 

לא יתקבל עבור חשבון ספציפי זה כל תקבול  כלומר, גם אם תקבול חלקי, לאחר קבלת תקבול בגין החשבון

ניתן לסגור חשבון גם אם בוטל . ח החייבים"כלל בדוימ שלא "ע' סגור'יש לשנות את סטטוס החשבון ל, נוסף

  . תקבל בגינו כל תקבולהחשבון ולא ה
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  :'מידע נוסף'לשונית 

 ' מידע נוסף'בלשונית 

בעל חמישה הינו ו' הוגש'או /ו' יצירהב'סטטוס חשבון רק ב, ניתן לערוך את צורת הגשת חשבון העסקה

  :מקטעים שונים

 -'פרטים נוספים'מקטע   .א

  

 

מ "ניתן למחוק את שם איש הקשר ע.  ברירת המחדל הינו הלקוח המקושר לפרויקט-לקוח לחשבון •

מחיקת איש  .י בחירה בלקוח נוסף מהמשקפת"החליף את שם הלקוח עלשלא יופיע בחשבון או 

 -בחירה ב. )שם הלקוח נשאר ('Delete'י סימון איש הקשר ומחיקה באמצעות "הקשר מתבצעת ע

χתמחק את שם הלקוח . 

ניתן למחוק גורם מאשר . אמצעות המשקפת ברירת מחדל מכרטיס חוזה או הוספה ב-גורם מאשר •

 .χ -י בחירה ב"ע, מחשבון ספציפי

15 יופיע בסוף חשבון העסקה- עובד לחתימה •
 

 . לא יופיעו בגוף החשבון-למשתמש  הערות פנימיות -הערות •

 .ניתן לפתוח את הקבצים בכל סטטוס של החשבון.  צרוף קבצים לכרטיס החשבון-קבצים •

 

י בחירת תת החוזה מהמקטע ולחיצה על החיצים למעלה ולמטה ניתן " ע-'סדר תתי חוזים'מקטע   .ב

  למיין אתלמשתמש אפשרות 

 .בחשבוןתתי החוזים 
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שדה  ←' פרטי משרד '← בחירה בשם המשרד ←' הגדרת משרד '←ניתן להגדיר עובד לחתימה כברירת מחדל בהגדרות  
 'עובד לחתימה בחשבון'
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  -'עיצוב חשבון'מקטע   .ג

  

  

 .החשבון הפנימי'  מופיעה לפני מס-כותרת •

 .מציין את שם הפרויקט: הנדון •

 .י המשתמש"ירה עלבח,  הצגת כתובת הלקוח או הגורם המאשר בגוף החשבון-הצג כתובת •

 -תצוגת מצטבר •

סכום ההורדות , לפני כל תת חוזה יופיע מקטע המסכם את הסכום המצטבר (-'תת חוזה' .1

 ) ויתרתהגשה לתת החוזה

 יופיע -ההורדות וסכום להגשה כולל,  סיכום כל הסכומים המצטברים של תתי החוזים- 'חשבון' .2

 בסוף החשבון

 .ג בחשבון הצגת התשלום לכל שלב ושלב שמוצ-'שלב' .3

 . אחוז ביצוע או אחוז התקדמות- לשלב%פורמט  •

 .)אנגלית/ עברית( שפת החשבון -שפה •

למשל תת חוזה דולרי ובחירת מטבע דולר בעיצוב .  בחירת המטבע להצגת סכום החשבון-מטבע •

 .יראה סכומים דולריים, החשבון

 החוזים המופיעים  דף ראשון לחשבון המסכם את הדרישה לתשלום לכל תתי-'דף ריכוזהצג ' •

 . בחשבון

 רץ של חשבונות העסקה בראש החשבון'  הצגת מס-'בכותרתרץ הצג מספר ' •

בגין תתי חוזים ) מקדמי הכפלה/ מדד חשבון/ מדד בסיס( נתוני המדדים -'הצג טבלת התייקרויות' •

 .ממודדים

 'לכבוד' הצגת מספר הפקס במקטע -'הצג מספר פקס' •
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 . בגוף החשבון המציגה את שעות העבודה כתצוגה מצטברת הוספת טבלה-'ע"הקצאת ש'הצג  •

ניצול , ע"הקצאת ש: בה יוצגו מספר נתונים לכל סוג עובד שע מצטבר תיתווסף טבלה"בתצוגת חשבון ש

  .ויתרה) כ חודש"כאמור בד(ניצול שעות העבודה לתקופת החשבון , שעות העבודה עד החשבון

  'הגדרות'שבלשונית .בהגדרות משרד' ע"הקצאת ש'הצגת ניתן לקבוע ברירת מחדל ל

  

ון או ילחשבון ואפשרות למקמן בחלק העל) משתנות/קבועות( הוספת הערות -'הערות לחשבון'מקטע   .ד

 .'יבא'או ' הוסף' הערה יש ללחוץ על המקש הימני של העכבר ולבחור בפתלהוס. התחתון של החשבון

  

  

הערות  ← טבלאות מערכת ←) סרגל כלים עליון(' לשונית הגדרות'הערות קבועות לחשבון יש להזין ב

  .חשבוןל

  

הערות תופענה בתוך מקטע תת החוזה ה.  הוספת הערות לתת חוזה מסויים-'הערות לתתי חוזים'מקטע   .ה

 .הנבחר

 הימני של העכבר ולבחור לחצןללחוץ על , ראשית יש לבחור בגין איזה תת חוזה יש להוסיף הערה

  . את הערות בחלק העליון או התחתון של תת החוזהניתן למקם. 'יבא'או ' הוסף'ב
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  קליטת תקבול לחשבון

  

  :' בפרויקטתקבולים'לשונית  5.2.1.6

 -בגין חשבון עסקה או ללא חשבון עסקה(בתקבול הכוונה לסך התשלומים אשר מקבלים מהלקוח 

  ). 16מהפרויקט או דרך מודול התקבולים

או ) תקבול אחד הכולל שני תשלומים(מ "מע+ קרן,  לדוגמא.לתקבול אחד יכולים להיות מספר תשלומים

  .שיקים' מס

  .תקבול מתבצעת דרך החשבון שבכרטיס הפרויקט או דרך מודול תקבוליםפתיחת 

  

  :'סגור'/ 'הוגש'פתיחת תקבול מחשבון בסטטוס  )1

  .יש להיכנס לחשבון העסקה שבגינו הגיע התקבול

  . 'כרטיס תקבול'מ לפתוח את "ע' קבולפתח ת'יש ללחוץ על ' אפשרויות'מתוך מקטע 

  

  

  :חלון חדש יעלה בו יצטרך המשתמש להחליט אם לסגור אולא לסגור את החשבון

  

להזין את ' תשלומים'ובלשונית ) העברה בנקאית, ק'צ(בכרטיס התקבול יש לבחור את סוג התשלום 

  ).ק'תאריך פרעון  ופרטי הצ, תארך קבלה(השדות הרלונטיים 
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בו ' כרטיס תקבול'חלון  בסרגל כלים עליון יפתח 'חדש'בחירה במודול תקבולים ולחיצה על  -מודול תקבוליםפתיחת חשבון מ  

 והחשבון שהתקבול שייך פרויקטתקבול רגיל יש לבחור את הב). פרויקטתקבול רגיל או תקבול ללא (יש לבחור את סוג התקבול 
  .חשבון עסקהו נפתח בגינו פרויקטלא ש זהו תקבול פרויקטול ללא תקב. אליו

  .ניתן לאתר תקבולים ותשלומים שנקלטו במערכת, דרך הסינון, במודול התקבולים
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 או שונה מהסכום הנדרש בחשבון 17התקבל יכול להיות זהה לסכום הנדרש בחשבון העסקההתקבול ש

  .העסקה

 :תקבול הזהה לסכום הנדרש בחשבון העסקה �

כרטיס 'של ) בחלקו העליון(במידה ויש תשלום אחד עבור התקבול יש למלא את סוג התשלום 

  . 'תשלומים'שבלשונית , שדותהואת ) העברה או מזומן, ק'צ(' התקבול

יש להוסיף שורת תשלום נוספת בלשונית , במידה ויש יותר מתשלום אחד עבור התקבול, אולם

ניתן גם (' הוסף'י לחיצה על הלחצן הימני של העכבר ובחירה ב"ע) או יותר לפי הצורך(' תשלומים'

  ). 'סכום'ולשנות את שדה ' הדבק'ו' העתק'י בחירה ב"להעתיק שורת תשלומים ע

  .מ" התשלום יש להזין את סכום התשלום כולל מעשל' סכום'בשדה 

  

  

  

  אחרת לא יהיה ניתן לשמור את כרטיס התקבול, סך התשלומים חייב להיות זהה לסכום התקבול

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 בשדות האפורים -מ המופיע בחלקו השמאלי של כרטיס החשבון"הסכום כולל המע 17
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  ):כלי חלוקה(תקבול השונה מהסכום הנדרש בחשבון העסקה  �

 לא נוכל לשמור ,במצב זה. ישנם מקרים בהם סכום התקבול שונה מהסכום הנדרש בחשבון העסקה

  .את תקבול

',  ביצוע%': ועידכון אחד מהשדות' פירוט חשבון לתת חוזה'ניתן לערוך את סכום התקבול בלשונית 

תת 'בהתאם לשלבים שהוגשו בחשבון ובהתאם לתת החוזה שנבחר משדה ' יתרה'או ' סכום מצטבר'

שער /קבע מדד'ו'  וז בתקבולאח'ע קב: 'אפשרויות'כלי עזר לעריכת התקבול נמצאים במקטע . 'חוזה

  .'בתקבול

  

  

אך אין יודעים איזה , תת חוזים' מצבים בהם מגיע תקבול השונה מהנדרש בחשבון העסקה עבור מס

  . 'ן ותתי חוזים-חלוקה לח'אשף / יש להשתמש בכלי, סכום שייך לכל תת חוזה

  . חוזים שלהםתשלומים בין החשבונות בתקבול ותתי ה/ האשף מאפשר חלוקה של התקבול

האשף יחלק את התשלומים בין החשבונות ותתי החוזים באופן אוטומטי לפי החלק היחסי של 

  . התשלום מהחשבון מתוך כל החשבונות בתקבול

האשף יחלק את הסכומים בין . ניתן לקלוט גם סכום הגבוה יותר מהסכום שהוגש בחשבון העסקה

  .תת החוזהאו ל) במידה והוגש החשבון עם שלבים(השלבים 

  

  

  

  

  

  

אשף 
 החלוקה
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  :אופן העבודה עם האשף

 . פתיחת תקבול מתוך החשבון 

 . 'תשלומים'תשלומים שהגיעו בפועל עבור החשבון בלשונית / הזנת התשלום 

חלוקה לחשבונות 'יפתח כרטיס . 'אפשרויות'ממקטע ' ן ותתי חוזים-חלוקה לח'פתיחת האשף  

 וזןנראה את סכום התקבול שה) עליוןמקטע ימני (' תשלומים בתקבול'במקטע . 'ותתי חוזים

 ).'א(' תשלומים'בלשונית 

על מנת ) 'ב(' חלק תשלום'יש ללחוץ על . יופיע הסכום לחלוקה' חלוקת תשלום בחשבון'במקטע  

ישתנה לסכום ' בפועל. ס'שדה . לחלק את סכום התקבול בין תתי החוזים שהוגשו בחשבון

 .התקבול

 )'ג(' אישור' 

בשדות המחושבים שבכרטיס התקבול ניתן יהיה לראות כי הסכום . חזרה לכרטיס התקבול 

 .השתנה לסכום שהוזן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 'א

 'ב

 'ג
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  : תקבול עבור יותר מחשבון אחד-תקבול מורכב �

יש ) מאותו הפרויקט או מפרויקטים שונים של אותו הלקוח(לתקבול המורכב מכמה חשבונות 

הוספת חשבונות .  שבגינם התקבל התקבוללפתוח תקבול מאחד החשבונות ולצרף את כל החשבונות

י לחיצה בלחצן הימני של העכבר ובחירה "ע' פירוט חשבונות בתקבול'במקטע  לתקבול מתבצעת

  . 'הוסף'ב

  

  

החשבון ' ניתן לאתר את החשבון דרך מס. (החשבון להוספהבו יש לבחור את ו,  יפתח'חשבון'חלון 

  ):או איתור הפרוייקט

  

  

  .'שבכרטיס תקבול' פירוט חשבונות בתקבול'ף למקטע החשבון הנבחר יצור

חלוקה 'את סכום התשלום או התשלומים שהגיעו וללחוץ על כלי ' תשלומים'יש להזין בלשונית 

כפי (במידה וסכום התקבול שונה מסכום החשבונות הכלולים בתקבול ', תתי חוזיםלחשבון ו

  ).שתואר בסעיףהקודם
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יופיע עבור כל חשבון החלק יחסי של תשלום מסך התקבול ' וזיםחלוקה לחשבונות ותתי ח'בכרטיס 

חשוב לציין כי סכום זה לחלוקה הינו (' חלוקת תשלום בחשבון'סכום זהה יופיע גם במקטע . הכולל

  ).1צילום (' חלק תשלום'יש ללחוץ על ). עבור החשבון הנבחר

  

  חלוקה עבור חשבון  ראשון: 1צילום 
 

  

  

הסכום ). באמצעות העכבר(' פירוט חשבונות בתקבול'בון השני ממקטע יש לבחור את החש, כעת

.  מסך התשלומים2הינו החלק היחסי של התשלום לחשבון ' חלוקת תשלום בחשבון'שיופיע במקטע 

  ).2צילום (לביצוע החלוקה ' חלק תשלום'יש ללחוץ על 

  

  חלוקה עבור חשבון שני: 2צילום 
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בסיום  .בצע את אותן הפעולות לגבי כל החשבונות האחריםבמידה והוספו עוד חשבונות יש ל

  . התהליך יש לאשר את הפעולות

  

לסגור את ניתן '  תקבול חדש-תקבולכרטיס '-מ. תקבולהמחזיר לכרטיס ' אישור'בחירה ב

מקש ימני של העכבר , 'פרוט חשבונות בתקבול'במקטע , בחירה בחשבון ספציפי. שנבחרוהחשבונות 

  .'סגור'-בחירה בו

  

  :'אושר'פתיחת תקבול מחשבון בסטטוס  )2

  .'אישור החשבון ' כרטיס החשבון אומתבצעת דרך' אושר'פתיחת תקבול מחשבון בסטטוס 

  

  

  . 'פתח תקבול'בו יש ללחוץ על , יפתח' אישור חשבון'כרטיס 

  

  

  . לעיל1כפי שמופיע בסעיף , שאר התהליכים לקליטת התקבולים
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  הפקת מסמכי מס

  

  :'מסמכי מס'לשונית  5.2.1.7

  : סוגי מסמכי מס4ניתן להפיק 

 חשבונית מס .1

 קבלה/ חשבונית מס .2

 קבלה .3

 מסמך זיכוי .4

  .מכרטיס התקבול או משורת תשלום, את מסמכי המס ניתן לפתוח מכרטיס החשבון

  .18'מסמכי מס'או מהמודול ) כפי שיוסבר בהמשך(מכרטיס פרויקט חיפוש מסמכי מס מתבצע /רותיא

  

  :חשבונית מס �

 לפני קבלת הכסף כשהלקוח התנה את התשלום בקבלת החשבונית או שנתקבל מפיקים מס חשבונית

  .תשלום או תשלומים דחויים וברצוננו להפיק את החשבונית לתשלום במועד פירעונו

  

. חשבונית מס ללא קבלה ניתן להפיק מתוך כרטיס החשבון או משורת התשלום עבור תשלום ספציפי

  .'ביצירה'פרט לסטטוס , רטיס חשבון בכל סטטוס בו החשבון נמצאניתן להפיק חשבונית מס מכ

  

מתוך שורת ' פתח חשבונית'כדי להוציא חשבונית מחשבון יש להיכנס לכרטיס החשבון וללחוץ על 

  .האפשרויות
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ניתן לאתר מסמכי מס שהופקו במשרד ולהפיק העתקים , וייםובחירת קריטרויונים רצ 'סינון' בחירה ב-מודול מסמכי מס  
  .למסמכי המס
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  . ' חשבונית-כרטיס מסמך מס חדש': המסך הבא שיפתח יהיה

  

נו תואם את החשבון והחשבון אינו בסטטוס התקבול העתידי אי(במידה והחשבון לא אושר במלואו 

במקטע ) יש להזין בשדה אחד בלבד(' מ"סכום כולל מע'או ' סכום'יש לשנות את הסכום בשדות ) 'אושר'

בחשבונית , אחרת הסכום שנדרש בחשבון יופיע כברירת המחדל בשדות הסכומים', שורות לחשבונית'

  .המס

  

  

  

ניתן לשנות את ', שורות לחשבונית'ו השמאלי של מקטע הנמצא בחלק(בפרוט הסכומים לחשבונית 

  ).הניתן לעריכה' לבן'שדה (מ "שיעור המע

  

  

  

  .עליו נרחיב בהמשך' םייזיכו'המופיע הוא מקטע , מקטע נוסף
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  .חשבונית יכולה להיות מורכבת מכמה חשבונות השייכים לאותו הפרויקט או לפרויקטים שונים

ללחוץ על מקש ימני של העכבר ' שורות לחשבונית'ספים יש לעמוד על מקטע בכדי לצרף חשבונות נו

  .בחירת הוסף חשבון תפתח חלון לאיתור החשבון אותו רוצים לצרף לחשבונית. 'הוסף'ולבחור ב

  

  

לאחר . הנמצא בתחתית המסך, 'שמור'יש ללחוץ על כפתור , לפני ההפקה, לתצוגת חשבונית המס

אשר מאפשר תצוגה מקדימה של ' הצג מסמך מס'תחתית המסך כפתור שמירת הנתונים יתווסף ב

  ). למסמךסידורי מספרהדפסת הטיוטא אינה נותנת (החשבונית כטיוטא 

  

 הנמצא בחלקו הימני של המסך יתן מספר סידורי למסמך המס 'ת מסמך מסהפק'לחיצה על כפתור 

, המסמך' ג את מסמך המקור עם מסתשובה חיובית תצי. 'האם להפיק את מסמך'ולאחריו תעלה שאלה 

  .לפני הדפסה
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  'הפק'ולא ב' שמור' כדי להציג מסמך מס לפני מתן מספר סידורי יש תחילה לבחור בכפתור :שימו לב

  

  

  :חשבונית מס מתשלום

  .לפתוח תקבול ולקלוט את התשלומים בגין התקבולראשית יש 

' חשבונית חדשה'יש ללחוץ על הלינק של כרטיס התקבול ' התשלומים'משורת התשלום שבלשונית 

  .'חשבונית'שבשדה 

  .עם סכום התשלום'  חשבונית-כרטיס מסמך מס חדש'המסך הבא שיפתח יהיה 

  .כפי שהוסברו לעיל, שאר הפעולות להפקת החשבונית
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  :קבלה/ חשבונית מס �

  . קבלה ניתנת להפקה רק לאחר קליטת תקבול/חשבונית מס

ממקטע ' פתח חשבונית קבלה'ים יש ללחוץ על /התשלום והזנת התקבול ותשלוםלאחר קבלת 

  .שבכרטיס התקבול' אפשרויות'

  

  :תעלה הודעה לגבי התשלומים שיש להוציא עליהם חשבונית

  

  

לאותם תשלומים שלא  יש להוריד, מקרה בו יש תשלומים עתידיים שלא מוציאים עליהם חשבונית מסב

. 'כלול בחשבונית' משדה √את סימן ) תשלומים אלו כן יופיע בקבלה(החשבונית מעונינים שיהיו חלק מ

  .√ -סכום החשבונית יהיה זהה לסך התשלומים המסומנים ב

  

  . ' קבלה- חשבונית -כרטיס מסמך מס חדש'של מסך זה יעביר אותנו למסך ' אישור'לחיצה על כפתור 

מקטע , )הסכום שיופיע בחשבונית המס ('שורות לחשבונית'כרטיס מסמך המס מחולק למקטע של 

  .'זיכויים'ומקטע ) תשלומים שיופיעו בקבלה/ התשלום(' תשלומים בקבלה'
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הנמצא בתחתית ', שמור'יש ללחוץ על כפתור , לפני ההפקה, קבלה/ בכדי לראות את חשבונית המס

מקדימה של ולאחר שמירת הנתונים יתווסף בתחתית המסך כפתור אשר מאפשר תצוגה ,  הטופס

  ). למסמךסידורי מספרהדפסת הטיוטא אינה נותנת (כטיוטא , קבלה/ חשבונית המס

הנמצא בחלק הימני של המסך ימספר את מסמך המס ולאחריו תעלה שאלה ' הפק'לחיצה על כפתור 

  .לפני הדפסה, המסמך' תשובה חיובית תציג את מסמך המקור עם מס. האם להפיק את מסמך

  

מ ויש להפיק חשבונית הכוללת את סכום התקבול "צב בו התקבל תקבול ללא מעמקרה שכיח הוא מ

  . מ ובמקטע הקבלה יופיע סכום הקבלה"והמע

יש לשנות ', קבלה- חשבונית- כרטיס מסמך מס'לאחר קליטת התקבול שהגיע בפועל ופתיחת , במצב זה

  .מ"הקרן בתוספת מעאת סכום החשבונית לסכום ' שורות לחשבונית'שבמקטע ' מ"כולל מע'בשדה 
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  :קבלה •

אפשרות אחת לפתיחת קבלה היא . תשלומים/פתיחת קבלה מתבצעת עם קבלת התשלום והזנת התקבול

  .דרך כרטיס התקבול אך ניתן גם לפתוח קבלה משורת התשלום

. בכרטיס התקבולש' אפשרויות'ממקטע ' פתח קבלה'בפתיחת קבלה מכרטיס תקבול יש ללחוץ על 

קבלה 'של כרטיס התקבול יש ללחוץ על הלינק ' התשלומים'משורת התשלום שבלשונית קבלה ופתיחת 

  .'קבלה'שבשדה ' חדשה

  

  

) מציג את התשלומים לקבלה(' תשלומים בקבלה' קבלה המחולק למקטע -יפתח כרטיס מסמך מס

  .ומקטע זיכויים
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מקושרים כל במקטע זה . 'חשבונות קשורים' קבלה הוא מקטע -המקטע התחתון בכרטיס מסמך מס

של ' מסמכי מס'מ שנוכל לראות בעתיד את הקבלה בלשונית "ע, חשבונות העסקה שבגינם נפתח תקבול

  .הפרויקט

  

ולאחר  הנמצא בתחתית הטופס', שמור'יש ללחוץ על כפתור , לפני ההפקה, בכדי לראות את הקבלה

/ וגה מקדימה של חשבונית המס כפתור אשר מאפשר תצ, בתחתית המסך,שמירת הנתונים יתווסף

  ). רץ למסמךמספרהדפסת הטיוטא אינה נותנת (כטיוטא , קבלה

  

הנמצא בחלק הימני של המסך ימספר את מסמך המס ולאחריו תעלה שאלה ' הפק'לחיצה על כפתור 

  .לפני הדפסה, המסמך' תשובה חיובית תציג את מסמך המקור עם מס. האם להפיק את מסמך

  

  :מסמך זיכוי �

  .קבלה וקבלה/ חשבונית מס, תן להפיק מסמך זיכוי לחשבונית מסני

  .  19ראשית יש לאתר את מסמך המס אותו יש לזכות

לחיצה על המקש הימני של העכבר יפתח חלונית בה יש . 'זיכויים'בכל כרטיס מסמך מס יש מקטע 

  . יפתח חלון זיכוי למסמך המס אותו רוצים לזכות. 'הוסף'לבחור ב

  . שדה חובה-זה יש לרשום את סיבת הזיכוי'  זיכויסיבת'במקטע 

,  הנמצא בתחתית הטופס', שמור'יש ללחוץ על כפתור , לפני ההפקה, בכדי לראות את מסמך הזיכוי

, ולאחר שמירת הנתונים יתווסף בתחתית המסך כפתור אשר מאפשר תצוגה מקדימה של מסמך הזיכוי

  ). למסמךוריסיד מספרהדפסת הטיוטא אינה נותנת (כטיוטא 

הנמצא בחלק הימני של המסך ימספר את מסמך המס ולאחריו תעלה שאלה ' הפק'לחיצה על כפתור 

  .לפני הדפסה, המסמך' תשובה חיובית תציג את מסמך המקור עם מס. האם להפיק את מסמך
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   .'מסמכי מס'או דרך מודול ) מכרטיס פרויקט( פרויקט של ה'מסמכי מס'לשונית מסמך מס מתבצע דרך ר ותיא  
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 ייצוא נתונים לחשבשבת 5.2.1.8

 עם רואה החשבון של החברה והזנת יצוא נתונים לחשבשבת יתאפשר רק לאחר הגדרת הנתונים יחד

  )2.2.1כפי שהוסבר בפרק (' הגדרות אתר'בהנתונים 

 ולבחור את כונן היעד שם 'ייצא נתונים'ומסרגל הכלים העליון לבחור ב' מסמכי מס'יש לבחור במודול 

  .ישמרו קבצי הביקורת

  

  

  . תעלה הודעת טקסט) שרדמ( עבור החברה 'ייצא נתונים לרואה חשבון'-בבמידה ולמשרד אין הגדרות 

שם יש להשלים את כל הנתונים , "הגדרת ייצא נתונים לרואה חשבון" יפתח לנו את המסך YESלחיצה על 

  .החסרים
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 חוסר התאמה בין מספר הלקוח במערכת שלנו למספר לקוח בפורמטיש יש הגדרות למשרד אך עדיין ובמידה 

  .שונה עולה מסך להזנת מספרי לקוח
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 חות"דו 5.2.2

ומשלבים נתונים המוזנים גם מתוך  הנתונים שהוזנו במודול הכספי את מציגיםהמודול העסקי חות "דו

  .שעות העבודה ועלויות עובדים

 .ח"ח מהמערכת ניתן לצפייה בחתכים שונים בהתאם לחתכים המוצגים בעת בחירת הדו"יש לציין כי כל דו

  .'תקופה וכו, עובד אחראי, פרוייקט, לקוחסינון של , לדוגמא

תת חוזה לאחר קיזוז תקבולים / חוזה/ שנותר לקבל מהפרוייקט הכספיותיתרותה הצגת -ח יתרות"דו �

במידה ותת החוזה ממודד או (ח מציגגם יתרות משוערכות להיום " הדו.אושרו/ וחשבונות שהוגשו

 ).ח"במט

, יצירה( ללא חשיבות למצב סטטוס החשבון , מהמערכתהצגת סכום החשבונות שהופקו -ח חשבונות"דו �

 .אלא אם נבחר אחרת, )אושר וסגור, הוגש

 .)חשבונות בסטטוס הוגש או אושר( הצגת החשבונות שנשלחו ללקוח וטרם שולמו -ח חייבים"דו �

מציג את ההכנסות . ח המציג את הרווח הגולמי של הפרוייקט" דו-ח סיכום נתונים כספיים"דו �

 .בפרוייקט) שעות עבודה וקבלני משנה (וההוצאות

ח המיועד לראשי צוותים למילוי ההתקדמות בפרוייקטים "דו -ח סיכום נתונים לאחראי לפרוייקט"דו �

 .הנתונים המוצגים אינןנתוניםכספיים אלא שיעור ההכנסה וההתקמות בפרוייקט. עליהם הוא אחראי

 . חתכים שונים הצגת מסמכי מס שהופקו מהמערכת לפי-ח מסמכי מס"דו �

 .ח הכנסות המשרד" דו-ח תקבולים ותשלומים"דו �

תקבולים וההסכמים , וסכום החשבונות' כלי לניתוח המשרד מבחינת מס - מאזן משרד-ח שנתי"דו �

 .או שנה מסוימת/סו למשרד בחודש והחדשים שנכנ

 שראשי ח המתבסס על הזנת אחוזי ההתקדמות בתת חוזה"דו -ח התקדמות תכנון בתתי חוזים"דו �

מציג את אחוז ההתקדמותשהוגש לעומת  .)'דיווח התקדמות'שדה ( הצוותים מזינים בכרטיס הפרוייקט

 .דיווח ראשי הצוותים

ט "הכולל גם שכ) 'סטטוס וכו, התחלה וסיום. ת( מציג נתונים על חוזה הפרוייקט -מעקב חוזים ח"דו �

  .המשוייך לחוזה
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 'הצעות'מודול  5.3

יר נועד לעקוב אחר הצעות שנשלחו ללקוחות ולאפשר הפיכתן לפרויקט עם קבלת ההצעה מודול הצעות מח

  . עם חוזה ותתי חוזים, שטרם אושר, הצעת מחיר הינה למעשה הקמת פרויקט חדש. י הלקוח"ע

  

  

  

 שבמקטע ' חדש'מתוך הניהול העסקי וללחוץ על ' הצעות'לפתיחת הצעת מחיר יש לגשת למודול 

  . הכלים העליוןהעריכה בסרגל 
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  :כרטיס הצעה חדש יפתח

 

  

  ):שאר השדות אופציונאלים להזנה, שם ההצעה הינה שדה חובה(' כרטיס הצעה'שדות 

  שדה חובה-שם ההצעה �

  נומרטור-הצעה' מס �

  תאריך בקשת המזמין להצעה- בקשה. ת �

  תאריך הגשת ההצעה-הגשה. ת �

 עובד אחראי �

 או הלקוח המשלם/ צעה שם הלקוח אליו מופנית הה- ראשיקוחל �

  קישור לינק לקובץ ההצעה שנשלח למזמין-קבצים �

  )'בינונית גבוהה וכו, נמוכה( סיכוי הזכיה בהצעה - סבירות זכייה �

 י המשתמש" הזנת מלל חופשי ע-הערות �

  

העבודה עם חוזה (לפתוח חוזה ותת חוזה דרך לשוניות הכרטיס יש ) 'שלבים וכו, סכום(להזנת תנאי ההצעה 

 הנתונים המוזנים יוצגו בשדות ).שבמודול העיסקי, חוזה דומה במהותה לעבודה דרך כרטיס הפרויקטותת 

  ).שדות אפורים(הנמצאים בחלקו השמאלי העליון של כרטיס ההצעה ' ט משוערך"שכ '-ו' ט"סכום שכ'

סכום 'בשדה ולרשום את סכום ההצעה ' תתי חוזים'ו' חוזים'ט דרך לשונים " גם לוותר על הזנת שכהןנית

  .)שדה לבן (בחלקו השמאלי העליון של כרטיס ההצעה הנמצא' להצעה
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. בו על המשתמש לנהל מעקב שיחות מול הלקוח' יומן שיחות'לאחר אישור כרטיס ההצעה תתווסף לשונית 

חדשה השורה ב. 'הוסף שיחה'י לחיצה על המקש הימני של העכבר ובחירה ב"הוספת שיחה מתבצעת ע

לקבוע את התאריך בו המשתמש ' תאריך חזרה'את נושא השיחה ובשדה ' תאור'בשדה זין שתיפתח יש לה

הנמצא ' יומן שיחות'התזכורת לשיחה מופיעה במודול ניהול משרד תחת . מעוניין לקבל תזכורת לשיחה

  .בסרגל הכלים העליון

  

נמצא בסרגל ה' הצעות'במידה וההצעה מתקבלת על המשתמש להפוך את ההצעה לפרויקט דרך מקטע 

  .הכלים של המודול

  

  

' שימת הפרויקטים הפעילים של המשרד ועם מסוהפרויקט יהיה חלק מר' הפך לפרויקטנ' ב√בהצעה יסומן 

  .סידורי רץ כהמשך לשאר הפרוייקטים הקיימים

  

  

צעות בו נראה רק את האת ההצעות ניתן לראות ככרטיס הצעה וכל המידע לגבי אותה הצעה או כרשימת 

  .עובד אחראי וסכום שכר הטירחה שהוגש בגין ההצעה, לקוח ראשי, תאריך ההצעה, ההצעהשם 
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 'קבלני משנהניהול 'מודול   6

  . קבלן משנה/מתכנן -י גורם חיצוני למשרד"חוזה קבלני משנה הינו חוזה בעבור עבודה שמבוצעת ע

  .אשר יבחר מספר הטלפונים' קבלן משנה'א לחוזה אל' לקוח' אין , להבדיל מחוזה רגיל,בחוזה קבלן משנה

  :במערכת נבחין בין שני סוגי חוזה קבלני משנה

אליו שייך הפרויקט חותם על חוזה עם קבלן משנה ' משרד'משמעות הדבר שה -'לתשלום לקבלן משנה'  .א

 ). מבחינת קבלן המשנה המשרד הינו הלקוח(

 .התשלומיםואת החשבונות , משנההמשרד יקלוט במערכת את החוזים ותתי החוזים של קבלן ה

משמעות הדבר שהמשרד אינו משלם כסף לקבלן המשנה ולכן אינו מהווה לקוח  -'למעקב אחר קבלן משנה'  .ב

 יקלטו בתוך ,על כן. י היזם"עבור קבלן המשנה אלא מהווה גורם מאשר לחשבונות שבסופו של דבר ישולמו ע

תקבולים חייבים בקליטת החשבון אך לא יהיו החשבונות ואישורי , תתי החוזים, המערכת החוזים

 . תשלומים

  

 אשר נמצא בחלקו השמאלי של המסך ' משנה. ניהול ק'לבחור ב יש' קבלני משנה'מ להיכנס למודול "ע

  

   .לאחר בחירת הפרוייקט הרצוי, ניתן להגיע לכרטיס קבלן משנה מהמודול העיסקי, או לחילופין

יש ) ט של המשרד עם קבלן המשנה"המציג את שכה ('קבלני משנה'שדה ב, בחלקו השמאלי של כרטיס הפרוייקט

  . יפתח את כרטיס קבלן המשנהאשר) מסומן באדום בצילום מטה(על הכפתור ללחוץ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  176 מתוך 173 עמוד

 כרטיס קבלני משנה 6.1

ולאחריה את ' קבלני משנה'יש לבחור בתפריט את תת הנושא ' ניהול קבלני משנה'לאחר בחירה במודל 

  .שבסרגל הכלים העליון' משנה. כרטיס ק'תצוגת 

שכל , )'תתי חוזים'בטרמינולוגיה של התוכנה  (קבלני משנה בנושאי תכנון שוניםפרויקט יכול להכיל מספר 

 ושעות' ד דיור וכו"יח, ר"לפי יחידות מ/אחוז מעלות/מחיר קבוע(אחד יכול להיות מתומחר בשיטה שונה 

  ). עבודה

, החשבונות, את כל תתי החוזים, דהיינו. ההסכם עם קבלן המשנהה נתונים על בכרטיס הפרויקט נזין ונרא

  .תשלומים/ ליםהתקבוו

  

 סרגל כלים עליון 6.1.1

בסרגל הכלים העליון מאפשר תצוגות שונות לעבודה על המידע העיסקי ' פרוייקטים קבלני משנה'מקטע 

  .חות להפקה"וכן דו) הוליני/כרטיס פרויקט עסקי(' פרויקטים קבלני משנה'והניהולי דרך מקטע 

  

  

  מאפשר גישה לכרטיס הפרוייקט והנתונים הכספיים מתוך המודול העסקי-'פרוייקט עסקי'כפתור  �

   מאפשר גישה לנתוני הפרוייקט מתוך מודול ניהול הפרוייקטים-'פרוייקט ניהול'כפתור  �
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 'חוזים לקבלני משנה'לשונית  6.1.2

נושאי ( קבלן משנה יש לפתוח כרטיס חוזה אליו נשייך את תתי החוזים שבו ילאחר בחירת הפרוייקט 

ולא בכרטיס החוזה יש לעדכן אינפורמציה כללית על תנאי ההסכם ). התכנון בהם מוזנים הנתונים הכספיים

  . כספיים םנתוני

  . הנמצאת בחלקו התחתון של המסך' חוזים לקבלני משנה'יש לבחור בלשונית 

מחלקו השמאלי העליון ' הוסף חוזה לקבלן משנה'או לחילופין בחירה ב' הוסף'ובחירה בקליק ימני בעכבר 

  של המסך יפתח כרטיס חוזה לקבלן המשנה

  

  :כרטיס חוזה
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 .שהוקמו לפרוייקט, )נומרטור(החוזים '  מציין את מס-סידורי' מס �

חשמל / ונסטרוציהק: לדוגמא(שאליו נשייך את תתי החוזים ,  מתן שם מסגרת לחוזה-שם החוזה �

 !שדה חובה). 'וכו

  שם קבלן המשנה לחוזה זה -קבלן משנה �

 .654\2012, לדוגמא, ההזמנה כפי שמופיע על גבי החוזה/החוזה'  מס-מספר חוזה �

 .השדה אינו שדה חובה, )מתוך טבלאות מערכת בהגדרות( איפיון החוזה ומצבו -סוג וסטטוס �

שדות אלו מתעדכנים -דות מחושבים לצפיה בלבד ש -ט משוערך ויתרה להגשה"שכ, ט"סכום שכ �

 .י המשתמש"עי המערכת ואינם ניתנים לעריכה "עבהתאם לנתונים שמוזנים בתתי חוזים 

גבי - הגורם המאשר יופיע על.  מנהל הפרויקט המאשר עבור הלקוח את החשבונות-גורם מאשר �

אם להציג או לא להציג את בכרטיס החשבון יוכל המשתמש להחליט ה(בנוסף לשם הלקוח , החשבון

 )הגורם המאשר

 . האם לכלול חוזה זה בחישוב הכולל לפרויקט-חישוב למאזן �

עם בחירת תנאי התשלום יוצג ). מתוך טבלאות מערכת בהגדרות( תנאי התשלום לחוזה -תנאי תשלום �

 . ליום הגשת החשבוןס ביחהתשלוםבכרטיס החשבון תאריך צפי 

 . קובץ החוזה,לדוגמא.  לינק לקבצים-קבצים �

  לינק לתיקיית קבצים- תיקיה �

  

  .'ראישו' - ב  הנתוניםלאחר הזנת השדות יש לאשר

  

האייקון (ניתן לפתוח תתי חוזים מכרטיס חוזה . הוא פתיחת תתי החוזים, השלב הבא לאחר פתיחת החוזה

י חוזים תת'או מלשונית ) נמצא בפינה השמאלית העליונה של כרטיס החוזה כפי שמופיע בצילום המסך

  .'לקבלני משנה

 

 'תתי חוזים לקבלני משנה'לשונית  6.1.3

 בהתאם לשיטת שכר הטירחה  של נושאי העבודה לחוזהשכר הטירחהיש להזין את ' תתי חוזים'בלשונית 

הסבר מפורט  (.אם קיימת, וסוג הצמדה) 'אירו וכו, דולר, שקל(הגדרת המטבע , שלבי התשלומים, שנקבעה

  )5.2.1.2יותר ניתן לראות בסעיף 

  

 'קבלני משנה לחוזה'לשונית  6.1.4

חוזה יכול להכיל מספר קבלני משנה אבל רק . יופיעו קבלני המשנה לחוזה, לאחר פתיחת חוזה ,בלשונית זו

  .'ראשי'-אחד יוגדר כ
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 'חשבונות/פקודות תשלום'לשונית  6.1.5

  . מספר חוזיםניתן להגיש חשבון על מספר תתי חוזים אך לא על. חשבונות ניתן להגיש ברמת חוזה

או דרך מודול פקודות (שבכרטיס הפרויקט ' רשימת חשבונות'הפקת חשבונות העסקה מתבצעת דרך לשונית 

  )20תשלום

' הוסף'ובחירה ב' חשבונות/פקודות תשלום'חדש נעשית דרך לשונית חשבון /פקודות תשלוםהוספת כרטיס 

  .י לחיצה על הלחצן הימני בעכבר"ע

חשבונות עסקה מהמודול  (5.2.1.5שבון ושיטת העבודה ניתן לראות בפרק פרוט לגבי מבנה כרטיס הח

  ).העיסקי

 

 'תשלומים לקבלני משנה'לשונית  6.1.6

   לקבלן המשנה שלמים הכוונה לסך התשלומים אשר משלוםבת

או ) תקבול אחד הכולל שני תשלומים(מ "מע+ קרן, לדוגמא.  אחד יכולים להיות מספר תשלומיםלתשלום

  .שיקים' מס

  .תשלומים לקבלן משנה מתבצעת דרך החשבון שבכרטיס הפרויקט או דרך מודול תשלוםיחת פת

  .5.2.1.6לגבי פתיחת תשלום ואופן הזנת התשלומים ניתן לעיין בפרק פרוט 

  

 

 חות"דו 6.2

בקיזוז תשלומים ששולמו וחשבונות מציג את היתרות שנותר לשלם לקבלן המשנה  -ח יתרות"דו �

  .י המשרד" או אושרו עי קבלן המשנה"שהתקבלו ע

  .י המשרד לקבלני המשנה לפי חתכים שונים" פרוט התשלומים ששולמו ע-ח תשלומים לקבלן משנה"דו �

                                                
20
פקודות  בסרגל כלים עליון יפתח כרטיס 'חדש' ולחיצה על פקודות תשלום בחירה במודול -פקודות  תשלוםמודול  

ניתן לאתר , דרך הסינון, פקודות תשלוםבמודול  . עליו רוצים להגיש חשבוןפרויקט ריק בו יש לבחור את החשבון/תשלום
  .חשבונות בסטטוסים שונים שהופקו דרך המערכת


