ישויות  Priorityשאינן נתמכות – לפי ממשק
( Priority Mobileטאבלט)
הפונקציונאליות הבא ה לא נתמ כ ת ב : Priority Mobile-


אינטגרציה עם . Microsoft Office



נספחים :סייר נספחים  ,הדבק וייבא



סייר קבצים



 , Skypeחייגן ומחשבון



סנכרון עם Gmail



כל סוגי ההדפסות



שימוש ב clipboard-
 oהעתקת מסלול
 oהעתקת קישור לרשומה
 oהדבקת רשומות
 oהדבקת קבצים
 oהעתקת והדבקת הרשאות בסייר הרשאות
 oהעתקת והדבקת BPM



שליחת מסמכים ממוחשבים



פתיחת ישויות ורשומות ב  Priority -מתוך לינקים חיצוניים



מחוללי דו"חות



שינוי שפה אוטומטי במעבר בין עמודות



אשפי עזרה



אנדרואיד בלבד :לא ניתן לערוך טקסט קיים במסכי טקסט חופשי ,אלא רק להוסיף טקסט
חדש.
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פרוצדורות
: Priority Mobile- הפרוצדורות הבאות לא נתמ כ ו ת ב
כותרת הפרוצדורה

שם הפרוצדורה

Word הדפסת המחאות לפי תבנית

CHECKS2WORD

Word- עיצוב תבנית הדפסת המחאות ב

DESIGNCHECKSTEMPLATE

MS-PROJECT ייצוא התכנון ל

DOCEXPTOMSPROJECT

Star-Ship שילוח באמצעות

DOCSENDSTARSHIP

MS-PROJECT ייצוא התכנון ל

EXPTOMSPROJECT

Gmail הגדרות סנכרון יומנים עם

GMAILSYNC

 למשתתפיםOutlook משלוח הודעת

ICSFILE

Star-Ship שילוח באמצעות

IVSENDSTARSHIP

הדפסת מדבקות

LABELS

קביעת תוכנה להדפסת מדבקות

LABELSSET

MS-PROJECT קליטת נתוני קובץ

LOADMSPROJECT

 למסמךWord טעינת קובץ

LOADRPROJWORD

Priority on Outlook

OUTLOOKPORTAL

הדפסת המחאות על דף חלק

PRINTCHECKS_W_3

אישור עסקה משב"א

SHVA2

אישור עסקאות מול שב"א

SHVA3

אישור סכום אשראי להזמנות

SHVA4

אישור כרטיס אשראי בשב"א

SHVA6

Star-Ship- מיפוי קודי משלוח ב

STARSHIPMAPVALUES

MS-PROJECT ייצוא התכנון ל

VEREXPTOMSPROJECT

Outlook-  לCRM טעינת

WINOUTLHISTORY

Outlook סינכרון עם

WINOUTLOOKAUTO

Gmail סינכרון יומנים עם

WINOUTLOOKAUTOG

Gmail/Outlook סנכרון אנשי קשר עם

WINOUTLWORKAREA
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מקינטוש
הפונקציונאליות הבא ה לא נתמ כ ת ב  Priority -בממשק מלא במקינטוש:


אינטגרציה עם Microsoft Office



נספחים :סייר נספחים  ,הדבק וייבא



סייר קבצים



 , Skypeחייגן ומחשבון



סנכרון עם Gmail



הדפסה :הדפסה כולל נספחים ,הדפסה מהירה ,הדפסת מקור



שימוש ב clipboard-
 oאחסון ערך והדבקתו
 oהעתקת מסלול
 oהעתקת קישור לרשומה
 oהדבקת רשומות
 oהדבקת קבצים
 oהעתקת והדבקת הרשאות בסייר הרשאות
 oהעתקת והדבקת BPM



פתיחת ישויות ורשומות ב  Priority -מתוך לינקים חיצוניים



מחוללי דו"חות



בדיקת איות בעורך הטקסט



שינוי שפה אוטומטי במעבר בין עמודות



שמירה אוטומטית של נספחים לאחר עריכה



אשפי עזרה
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פרוצדורות
: בממשק מלא במקינטושPriority - הפרוצדורות הבאות לא נתמ כ ו ת ב
כותרת הפרוצדורה

שם הפרוצדורה

Word הדפסת המחאות לפי תבנית

CHECKS2WORD

Word- עיצוב תבנית הדפסת המחאות ב

DESIGNCHECKSTEMPLATE

MS-PROJECT ייצוא התכנון ל

DOCEXPTOMSPROJECT

Star-Ship שילוח באמצעות

DOCSENDSTARSHIP

MS-PROJECT ייצוא התכנון ל

EXPTOMSPROJECT

Gmail הגדרות סנכרון יומנים עם

GMAILSYNC

 למשתתפיםOutlook משלוח הודעת

ICSFILE

Star-Ship שילוח באמצעות

IVSENDSTARSHIP

הדפסת מדבקות

LABELS

קביעת תוכנה להדפסת מדבקות

LABELSSET

MS-PROJECT קליטת נתוני קובץ

LOADMSPROJECT

 למסמךWord טעינת קובץ

LOADRPROJWORD

Priority on Outlook

OUTLOOKPORTAL

הדפסת המחאות על דף חלק

PRINTCHECKS_W_3

אישור עסקה משב"א

SHVA2

אישור עסקאות מול שב"א

SHVA3

אישור סכום אשראי להזמנות

SHVA4

אישור כרטיס אשראי בשב"א

SHVA6

Star-Ship- מיפוי קודי משלוח ב

STARSHIPMAPVALUES

MS-PROJECT ייצוא התכנון ל

VEREXPTOMSPROJECT

Outlook-  לCRM טעינת

WINOUTLHISTORY

Outlook סינכרון עם

WINOUTLOOKAUTO

Gmail סינכרון יומנים עם

WINOUTLOOKAUTOG

Gmail/Outlook סנכרון אנשי קשר עם

WINOUTLWORKAREA
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ממשק מלא
הדפסת המחאות Priority :בממשק מלא בחלונות תומכת רק ב הדפסת המחאות לפי תבנית
. Word

פרוצדורות
הפרוצדורות הבאות לא נתמ כ ו ת ב  Priority -בממשק מלא בחלונות:
הערה :לחלק מהפרוצדורו ת יש חלופה ה מותאמת לממשק מלא .הפרוצדורו ת הללו מודגשות .
כותרת הפרוצדורה

שם הפרוצדורה
AMOBUILDCUBE

בניית קוביה ב Server SQL-

EXECFORM

הרצת מסך

EXECPROG

הרצת פרוצדורה

EXECREP

הפקת דו"ח

EXTLIC2

הארכת תוקף רשיון

GETUPGRADE

הורדת שדרוג

LICDATE

בדיקת תוקף רשיון

LOADWORKHOURSFILE2

טעינה ללא קלט של דיווחי שעות

PRINT_CHECKS

הדפסת המחאות

PRINT_CHECKS_USA

הדפסת המחאות – ארה"ב

PRINT_CHECKS_FRANCE

הדפסת המחאות  -צרפת

PRINT_CHECKS_SETVARS

הגדרות להדפסת המחאות

SCRPAINT

מעצב מסכים

SEARCHINST

התקנת שרת חיפוש

SEARCHSTART

הפעלת שירות חיפוש

SEARCHSTOP

עצירת שירות חיפוש

SERVCALLSONLINE

ממשק קריאות שרות -קליטה אוטומטית

SQLEVENTLOG

בדיקת אירועי SQL

SQLRECOVERY

בדיקת מבנה המערכת ב SQL Server-

SQLSTATEREPORTMAIL

הפקה ומשלוח דו"ח בקרת SQL

TASKSCHEDULER

התקנת Task Scheduler

WINAGNUI

מאפייני שרת Data Exchange

WINHTMLS

הפסקת תהליכי ממשק לייט

WINHTMLS2

קביעת תצורת ממשק לייט

WINOUTLOOKAUTO

סינכרון עם Outlook

WINOUTLOOKAUTOG

סינכרון יומנים עם Gmail
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