חידושים ב  Priority -מהדורה 17.2




בממשק ה וובי  ,יצוא נתונים תומך כעת בכלים נוספים מלבד ( Excelכגון Open , Office Online
 Officeועוד) .הקבוע החדש  SPREADSHEETמאפשר לבחור האם לייצא נתונים ל  Excel -או
לתוכנת גיליון הנתונים המוגדרת כברירת המחדל בתחנה .חידוש זה אינו חל על לדו"חות  HTMLאו
לדו"חות ( BIבדו"חות אלו ניתן לשלוח נתונים רק לגיליון .) Excel
הוספת תמיכה ב  REST API -לכתיבה ,סטנדרט תכנותי המקל על מפתחים בבני ית אפליקציות ותוכנות
המתממשקות עם  . Priorityלעבודה עם  , RESTיש לרכוש רישיון מתאים.

ממשק משתמש
 ,BPMמחולל חוקים עסקיים ומחולל נתונים
בממשק וובי/טבלטים:


באמצעות השיפורים שהוכנסו ברשימת החוקים ב  , BPMבמחולל החוקים העסקיים ובמחולל הנתונים,
ניתן כעת ל נהל חוקים בקלות ובמהירות .
o
o
o
o
o
o
o

רשימת החוקים מוצגת עתה בטבלה מעוצבת  ,הכוללת את מספר החוק ותיאורו  ,מה שמקל על
מציאת חוקים.
נוסף הכפתור אפשרויות נוספות  ,עם האפשרויות דו'ח – הצגת דו"ח של חוקים במסך הנוכחי  ,כולל
מספר החוק ותיאורו ו ח פ ש – חיפוש של מלל בתוך רשימת החוקים (למשל ,לפי תיאור החוק).
ניתן להוסיף מספר חוק ותיאור חוק גם להודעה .כך ניתן להבחין בין חוקים שהוגדרו ע"י משתמשים
לבין הודעות מערכת ,וכן לאתר את החוק שגרם להופעת ההודעה.
נוספה האפשרות לקדם חוק לתחילת או לסוף הרשימה .באמצעות אפשרות זו ניתן לסדר את
החוקים באופן כ זה שהחוקים החשובים יאותרו בקלות.
בעת יציאה מחוק ,המסך חוזר לרשימת החוקים ומאפשר המשך עבודה .
ניתן לסמן חוק כפעיל או לא פעיל ,ישירות ברשימת החוקים .
בעת הגדרת חוק ניתן כעת לראות באיזה מסך עוסקים החוקים ברשימה.



בעת הגדרת הודעת דואר ,ניתן לצרף להודעה לא רק תעודה ,אלא גם את הנספחים שלה.



כאשר מ גדירים חוק  ,נוספה האפשרות לבחור בין " כל התנאים הנ"ל מתקיימים " (  (ANDובין " לפחות
אחד מהתנאים מתקיים " (  , ) ORוכן הוסרה ההגבלה על שלושה תנאים בלבד.



 BPMמונע כעת מ משתמש לערוך או למחוק חוק שהוא לא הגדיר בעצמו.

בממשק חלונות (השיפורים לא תקפים למחולל הנתונים):


ניתן להוסיף תיאור חוק ,ולראות את מספר החוק ותיאורו במסך עריכת חוק ובדו"ח.



ניתן להוסיף מספר חוק ותיאור חוק גם להודעה .כך ניתן להבחין בין חוקים שהוגדרו ע"י משתמשים
לבין הודעות מערכת ,וכן לאתר את החוק שגרם להופעת ההודעה.



בעת הגדרת הודעת דואר ,ניתן לצרף להודעה לא רק תעודה ,אלא גם את הנספחים שלה.

הערה :פרטים נוספים ניתן לקרוא במדריך לממשק המשתמש ,בפרק ים דו"חות ותוכניות מערכת ו נושאים
מתקדמים  -מחוללים .

חידושים נוספים בממשק משתמש
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נוסף כפתור "שתף"  ,הנמצא בשורת האייקונים במסך (במקום הכפתור "שלח קישור לרשומה") וניתן
לבצע דרכו כמה פעולות :לשלוח קישור לרש ו מה  ,ו להתקשר ל סקייפ או ל חייגן .

נוכחות ושכר
הכנת קובץ מעסיקים במבנה אחיד לקופות גמל


בעקבות השינוי בחוק ,אשר החל מ  2016 -מחייב מעסיקים (בחברות המעסיקות מעל  50עובדים) לדווח
על קופות גמל באמצעות שידור קובץ במבנה אחיד ,נוספה תמיכה ב הכנת קובץ מעסיקים לקופות ,
הכוללת:
o
o
o
o
o
o

מסך הגדרות חברה לממשק מעסיקים  ,המאפשר להגדיר פרטים שונים ברמת החברה (או
תת החברה) ,הנדרשים לממשק.
מסך הגדרות קופות לממשק מעסיקים  ,להגדרת פרטים הנדרשים לממשק ברמת הקופה.
תכנית הכנת קובץ מעסיקים  ,המאפשרת להכין את הקובץ הנדרש ,לאחר הגדרת כל הפרטים.
התכנית מכינה קובץ אחד לכל קופה ,עבור חודש אחד.
דו"ח בקרה  ,קובץ מעסיקים – בקרה מקדימה  ,המאפשר לבדוק את הקובץ לפני שידורו.
מסך לוג ממשק מעסיקים  ,המאפשר לעיין ברשימת הקבצים לאחר ששודרו.
מסך הפסקת תשלום לקופה  ,שבו ניתן לדווח על עובדים שהפסיקו את התשלום לקופת הגמל
מס יבה כלשהי (כגון מעבר לקופה אחרת ,אך לא בשל הפסקת עבודה).

תמיכה בממשק לביטוח לאומי


כעת ניתן לדווח לביטוח לאומי ישירות באופן מקוון (  ,) WCFללא צורך בשימוש בקבצים:
o
o

באמצעות התכנית בדיקת עובד מול ביטוח לאומי ניתן לבדוק מול ביטוח לאומי האם נתוני
העובד ים שביד ך נכונים.
התכנית שידור טופס  – 102ביטוח לאומי  ,משדרת לביטוח לאומי את טופס ( 102ללא תשלום
הסכום הנדרש לביטוח לאומי) .ניתן גם לשדר את הטופס לצורך בדיקה בלבד ,כך שביטוח לאומי
יבדוק את נכונות הפרטים ,ויודיע אם יש טעויות.

דיווח שעות לפרויקטים


נוסף מנגנון מובנה לתמיכה ב אישור דווחי שעות והוצאות לפרויקט ברמת מנהל פרויקט  .המנגנון
כולל:
o
o

דגל אישור שעות במסך פרויקטים  ,המאפשר ל ציין שהשעות המדווחות לפרויקט דורשות
אישור.
מסך אישור דווחי שעות לפרויקטים  ,ה מאפשר לראות את אישורי המנהלים
לדיווחי השעות של העובדים בכל פרויקט  ,וכן להפעיל בהפעלה ישירה את התכנית
אישור דיווחי שעות  ,המבצעת תהליך של אישור לכלל הדיווחים אשר דווחו בחודש
נ תון לפרויקט.



למסך משטח פירוט שעות יומי נוספו הפעלות ישירות המפשטות את תהליך הדיווח העצמי –
עדכון שעת כניסה  ,עדכון שעת יציאה ,ודו"ח דווח י שעות לפרויקט לחודש שכר .



ניתן לדווח לפרויקטים באופן אוטומטי .בעזרת התכנית דיווח לפרויקט באופן מרוכז  ,ניתן להוציא
דיווחים אוטומטיים לפרויקטים על בסיס דיווח שעת כניסה ויציאה  .כדי לתמוך באפשרות זו ,נוסף
למסך נתוני שכר לעובד  ,בלשונית נתוני קדם שכר ,הדגל מדווח לפרויקטים  .סימונו של דגל זה
נותן אינדיקציה לכך שהעובד הנוכחי חייב לדווח גם לפרויקט ים ,מעבר לדיווח הנוכחות.
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למסך משטח פירוט שעות יומי נוסף מסך בן ,עדכון שעות/ה י עדרויות  .ניתן לעדכן דיווחי שעות
עבודה ו/או העדרויות ,וכן לאשר או לדחות את הדיווחים דרך המשטח.



למסך משטח פירוט שעות יומי נוסף ,בהפעלה ישירה ,הדו"ח נוכחות – סיכום חודשי  ,המאפשר
להפיק דו"ח שעות מפורט עבור כל עובד בחודש/ים מסוי מים .

דיווחי שעות והיעדרויות


למסך עדכון שעות/ה י עדרויות נוסף מסך בן ,קביעת שעות וימי מחלה  ,המאפשר לקבוע ,עבור
תלוש מסוים של עובד מסוים ,חישוב של שעות ושעות נוספות ביום מסוים ובאופן ידני ,וכן לחשב
ימי מחלה באותו אופן.



בתכנית פריקת דווחי ה י עדרויות ניתן כעת לפרוק בבת אחת את כל דיווחי ההיעדרות של עובדים
המתייחסים לחודש משכורת מסוים ,ללא תלות באופן שבו משולמת המשכורת לעובדים (לפי
תקופות קלנדריות או לפי ימי עבודה ,מה  26 -לחודש עד ה  25 -לחודש הבא ,למשל).



למסך נתוני שכר לעובד נוספו הדגלים דווח ש"ע בפורטל ו דווח ה י עדרויות בפורטל  ,המאפשרים
לעובד ,כשהם מסומנים ,לעדכן שעות עבודה ו/או ה י עדרויות בפורטל נוכחות .כשהדגלים לא
מסומנים ,אפשר לראות את הדיווחים בפורטל ,אבל לא לעדכן אותם.



למסך נתוני שכר לעובד נוסף הדגל דיווח עצמי  .סימון הדגל קובע כי העובד מורשה לדווח נוכחות
עבור עצמו בלבד.

חידושים נוספים


ניתן להפיק תלושי שכר בצורה מהירה ונוחה יותר ,דרך המסך החדש משטח משכורות חודשיות
והתכניות המלוות אותו .מסך זה מיועד ללקוחות שעובדים עם מערכת שכר בלבד ,לרישום דיווחי ם
מרוכזים ,והפקת משכורות בהתאם.



נוסף מסך חדש ,הגדרת חשבונות שכר  ,המאפשר להגדיר חשבון ראשי עבור כל חשבון שכר,
באופן מרוכז .בנוסף ,עם הפעלת התכנית איתחול חשבונות – ישראל  ,מסך זה יתעדכן אוטומטית
ויגדיר חשב ון ראשי לכל חשבון שכר.



ניתן להכין משכורות ודו"חות שכר לפי סניפים ותתי חברות  .נוספה האפשרות לשייך עובד לתת
חברה/סניף בכל י שויות השכר הרלוונטיות.



נוספה תמיכה בהפקת טופס  – 102דוח העסקת עובדים (פורמט ביטוח לאומי) גם עבור עובדים
זרים ,באמצעות הדגל עובד זר  ,המאפשר לדווח על עובדים זרים דרך הקובץ ,במקום למלא ידנית
טופס  102עבורם.



נוסף דו"ח הפסקות עבודה לעובדים  ,המאפשר לראות את כל העובדים בחברה שנמצאים בהפסקת
עבודה מסיבה כלשהי (כולל עובדים שעזבו) .עבור ביטוח לאומי ניתן להפיק את הדו"ח החדש
ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת  ,ה מאפשר לראות עובדים הנמצאים בחל"ת בתאריך הפקת הדו"ח
לתקופה של עד שנה ,וכן את הסכומים שעל המעסיק לשלם על עובדים אלו ,במידת הצורך.



הדו"ח טופס  – 126בקרת הנה"ח  ,מאפשר כעת לבצע בקרה בין נתוני הטופס לבין הרישום
בספרים.



קבוע ה שכר החדש  EndOfEmploymentמאפשר לחשב אוטומטית פדיון ימי חופשה והבראה,
בחישוב משכורת אחרונ ה ,עם סיום העסקת העובד.



במסך חישובי מס ( בן של משכורות חודשיות )  ,נוספו העמודות זיכוי מאושר פ"ש ו זיכוי שנתי
מאושר פ"ש  ,בהן ניתן לרשום זיכוי מס בגין תרומות ,שהעובד זכאי לו בהתאם לאיש ור מס שקיבל
מפקיד שומה.
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כספים


תמיכה בתמחיר אופנה ע"פ דגם  :בתכנית עדכון פרמטרים תמחיריים  ,נוספה האפשרות לבחור האם
התמחיר יעשה לפי דגם – כלומר ייתן תמחיר אחיד לכל הפריטים של דגם מסוים ,או לא.



מעתה ניתן לעבוד ב פריוריטי גם עם העברות בנקאיות ל  .Citibank-ניתן לרשום הגדרות להעברות
בנקאיות דרך  , Citibankלהטעין הוראות תשלום ,ולעיין בהיסטוריה של העברות קודמות דרך הבנק.
לצורך כך ,נוסף התפריט ממשק ל  , Citibank -ובו הכלים הבאים :
o
o
o

מסכים ייעודיים לסימון העברות בנקאיות דרך  Citibankולעיון בנתונים הקשורים להעברות
באמצעות הבנק.
תכנית לפריקת העברות בנקאיות לקובץ ,שיועבר לבנק.
דו"ח שגיאות ודו"ח היסטוריית עבר.



מעתה ניתן לפתוח ,לסגור או לבטל פתיחה/סגירה ל כמה תקופות כספיות בבת אחת ע"י הרצת התכניות
המתאימות – פתיחת תקופה ,ביטול פתיחת תקופה ,סגירת תקופה ,ביטול סגירת תקופה (במקום
ת קופה אחת בלבד בכל הרצה).



קבוע כספים חדש  , ManAmortizationSchedמאפשר הקלדה ידנית של לוח סילוקין בעסקאות
ליסינג.



למסכים ליסינג ומתן הלוואות  ,ו הלוואות בנקאיות  ,נוסף הדגל ריבית לפי ת .תחילת חישוב ריבית ,
המאפשר לקבוע באיזה יום להתחיל את חישוב הריבית לאחר נטילת ההלוואה ,כשמדובר בריבית
משתנה.



לתכנית הכנת קבלות להוראת קבע  ,נוספה האפשרות לבחור בין חשבונית עסקה לחשבונית מרכזת
(כשעוב דים על בסיס מזומן בלבד).



נוספה האפשרות לראות את ההיסטוריה של חשבונות ראשיים שנמחקו ,דרך המסך  :חשבונות ראשיים
אשר נמחקו .



נוסף קבוע כספים חדש , AssetBuyDate ,המאפשר לפתוח נכס מחשבונית ספק גם עם תאריך קניה
שהוא לפי תאריך המאזן .



למסך טבלת טעינת חשבונות מקובץ אחיד  ,נוספה העמודה ראשי  ,המאפשרת לראות אלו מהחשבונות
בטבלה הם חשבונות ראשיים.



קבלות ממוחשבות כוללות כעת אינדיקציה גרפית שנחתמו דיגיטלית.



להדפסת המחאות נוספה תבנית  Wordהמאפשרת להדפיס המחאה ואת ההעתק שלה על דף אחד.

ניהול מחסנים ( )WMSואפליקציות שטח נוספות


נוספה אפשרות ליצור גלי ר י ענון אוטומטיים ולהפעיל אותם דרך ה .Tabula Task Scheduler -
אפשרות זו קיימת בתפריט החדש יצירת גלים אוטומטיים  .בתפריט זה:
o
o



נוספו מסכים ייעודיים לקביעת הגדרות ופרמטרים אפשריים ליצירת גלים אוטומטיים.
נוספה תכנית חדשה ,יצירת גל אוטומטי  ,שיוצרת גלים שונים באופן אוטומטי.

נוספה אפשרות להבחין בין אופני פיצול משימות מחס ן בליקוט לבין אופנים אלה בריענון :למסך אופן
פיצול משימות מחסן נוספו הדגלים פיצול לפי משטח – רענון  ,ופיצול לפי מעבר – רענון ,והדגלים
הקודמים במסך משמשים עכשיו לליקוט .
w w w . pr i o r i t y - so f t w a r e. c o m

4/7

07/04/16

Ver.01

Cat.No. LB160212



כשמפצלים משימות ר י ענון לפי מעבר ( כשלאופן הפיצול מסומן פיצול לפי מעבר – רענון )  ,ניתן לכלול
כמה מעברים רלוונטיים יחד באותה משימה על ידי סימון העמודה קיבוץ לר י ענון  ,שנוספה במסך
מעברים באזור המחסן .



לתכנית יצירת גל אריזה נוספה אופציה לעמודת הקלט אופן פיצול משימות  :ליקוט משותף לכמה
לקוחות  .אופציה זו מאפשרת ל כלול הזמנות מלקוחות שונים באותה משימת אריזה.



נוספה אפשרות לפתוח משימת קבלה למלאי גם ישירות מממשק המשתמש של פריוריטי (ולא רק
ממסופון) ,באמצעות התכנית יצירת משימת קבלה למלאי  ,שנפתחת בהפעלה ישירה ממסך קבלות
סחורה מספק .



נוסף סטטוס מושהה למשימות מחסן  ,ה מאפשר ל הגדיר משימה שביצועה הופסק בא מצע מסיבה כלשהי
וכרגע היא מושהי ת.



למסכים איתורים באזור  ,איתורים במחסן  ,ו  -סוגי איתורים  ,נוספה העמודה הגבלת משקל משטחים ,
המאפשרת ליצור הגבלה על משקל המקסימום של משטחי ם המאוחסנים באיתור או סוג איתור מסוים.



למסך נתונים לחברה נוכחית  ,בן של כרטיס עובד  ,נוספה העמודה סוג אמצעי שינוע  ,המאפשרת
לקבוע סוג אמצעי שינוע לעובד ,שאיתו הוא י בצע משימות מחס ן .



נוספה אפש רות להגדיר הדפסת תעודות באנגלית דרך המסופון ,בשלב הכנת התעודות של ה. WMS



בעקבות הוספת ר י שיון חדש המאפשר למחסנאי לפעול רק מהמסופון ולא מ פריוריטי  ,למסך הרשאות
מערכת למשתמש נוסף דגל חדש  -מחסנאי למסופון .



שופרו הביצועים במשימות : DCH
 oבאמצעות התכנית פירוק אריזות ע"י המסופון  ,ניתן לפרק כמה תעודות אריזה במשימת DCH
אחת.
 oהורחבה התמיכה בליקוט מקבילי בגלי הליקוט ,שלאחריהם מבצעים משימות  . DCHלדוגמא:
אפשרות לייצר מס' משימות  DCHבגמר ליקוט ,שבכ"א מהן תהיינה כמה תעודות אריזה .דוגמא
נוספת :אפשרות להדפיס משימות  DCHלשם בקרה של האורז על הליקוט שהתבצע.
 oמסך משימות ליקוט  ,נכד של הזמנות לקוח  ,הפך למשימות ליקוט ובדיקה  ,והוא מציג כעת גם
משימות . DCH



נוספה אפשרות לפתוח חשבונית מס/קבלה גם ממסופון.



מודול מעקב אספקות תומך כעת בתעודות נוספות ,כמו החזרות סחורה לספק ו העברות בין מחסנים .
לתעודות הנ"ל נוספו גם עמודות המאפשרות לדעת פרטים נוספים על אופי המשלוח ,כגון משקל ברוטו
מחושב  ,נפח  ,משקל ברוטו ידני ועוד.

מכירות ,רכש ומלאי


מעתה קל יותר להבין את המקור לדרישות רכש מרוכזות ,לאחר שלמסך דרישות מרוכזות לרכש ,
קושרו ארבעת מסכי הבן  :צפי יתרות (יח' קניה/מכירה)  ,צפי יתרות (יח' מפעל)  ,ניתוח – MRP
חומרים  ,ו ניתוח  – MRPמוצרים  .למסך דרישות רכש קושרו מסכי הבן ניתוח  – MRPחומרים  ,ו ניתוח
 – MRPמוצרים .



תכנית ה  MRP -מתחשבת בדרישה למוצרי  BULKלפי הפעולה שבה הם נצרכים ,ולא גורעת אותם
כבר בפעולת הייצור הראשונה.



נוספה אפשרות לק שר הזמנת מסגרת לשורת הזמנת לקוח .ה עמודות :הזמנת מסגרת ו  -ש .הזמנת
מסגרת נוספו למסך פירוטי הזמנה  ,בן של הזמנות לקוח .
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למסך הגדרות נוספות לסטטוס  ,בן של סטטוסים להזמנה  ,נוספה העמודה סטטוס לאחר הדפסה .
העמודה מאפשרת להקצות להזמנה שנמצאת בסטטוס הנוכחי  ,סטטוס שיתקבל לאחר ש תודפס .



נוספה האפשרות להדפיס באנגלית גם את התעודה החזרת סחורה מלקוח .



במסכים שונים של הגדרת פרמטרים למוצרים נוספו עמודות המאפשרות לתאר את הפרמטר גם
בלועזית ,ולא רק בעברית.



למשתמשי מודול אופנה :קבוע לוגיסטיקה חדש ,SDelZeroFash ,מאפשר למחוק ו/או לאפס שורות
רלוונטיות בפירוט הזמנת לקוח /רכש  ,במקרה שנמחקו דגמים ממסך ה נכד  ,מטריצה .



למסכים מקורות לידים/הזדמנויות מכירה  ,סוגי הזדמנויות מכירה ו סו גי הזדמנויות נוספים  ,נוס פה
העמודה לא פעיל  .פריטים שיסומנו בדגל זה לא יופיעו ברשימות בחירה.



למסך כתובת למשלוח המחאות נוסף הדגל להתעלם מכתובת ספק  ,המשפיע על הכתובת שמופיעה
במסך תשלום בהמחאות – פרטים נוספים .



למשתמשי מודול הפצה :העמודה קוד קו חלוקה  ,שנוספה למסך הזמנות לקוח  ,מאפשרת לבחור את
הקוד המייצג את קו חלוקת הסחורה ללקוח עבור ההזמנה .

שונות


המסכים פורמט שאלון חוות דעת ו  -מילוי שאלוני חוות דעת שוכללו ,כך שניתן להגדיר פורמט שאלון
חוות דעת אחד שישמש הן את העובד והן את המנהל שלו ,בעוד שהמנהל יוכל לראות בשאלון זה
שא לות המיועדות עבורו בלבד.



נוספה תמיכה ב סטטוסים לשאלון חו"ד  .התכנית החדשה ניהול תהליך שאלון ח ו"ד מאפשרת ל יצור
 BPMלתהליך מילוי השאלונים.



מודול שרות ואחזקה  :למסכים קוד פטור מחיוב ,קודי אחריות ,סוגי קריאה ,קודי תקלה ,קודי אבחנת
לקוח ,קודי פעולה ו סוגי טיפול  ,נוספה העמודה לא פעיל  ,שמטרתה למנוע מרשימות הבחירה להציג
פריטים שאינם בשימוש.

תחזוקת מערכת ותכנות


לתכנית אתחול הגדרות חיפוש  ,נוספה האפשרות לבניה אוטומטית של הגדרות החיפוש במסכים סוגי
תעודות לחיפוש ו סוגי קבצים לחיפוש  ,כשהדגל תעודות ברירת מחדל מסומן  .בניה אוטומטית מסוג
זה תדרוס הגדרות חיפוש קיימות ,אם ישנן.



הגדרות הדואר של פריוריטי הותאמו לדרישות האבטחה החדשות של . Google



נוספה אפשרות להשוות בין ההרשאות שקיבלו שתי קבוצות משתמשים ,באמצעות הדו"ח השוואת
הרשאות לתפריט בין קבוצות.



כאשר נכנסים למערכת עם שם משתמש  , tabulaניתן לראות מי נכנס בפועל למערכת ,עם הוספת
העמודה שם משתמש חלונות למסך לוג כניסות משתמשים .



למסך הגדרת משימות ל  , TTSנוספה העמודה שפה  ,המאפשרת ל קבוע את השפה שבה מורצת
משימה כלשהי ,אם היא שונה משפת ברי רת המחדל המוגדרת למערכת.



ל מסך פרמטרים נוספים  ,בן של הגדרת משימות ל  , TTS -נוספה העמודה שם שרת  ,בה ניתן לרשום
שם של מחשב מסוים ,אם רוצים להריץ משימות ממחשב ספציפי ,שה Tabula Task Scheduler -
מותקן בו .
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בעמודה שם אזור זמן שנוספה למסך חברות  ,ניתן כעת לקבוע את אזור הזמן של החברה שאיתה
עובדים ב פריוריט י ,כדי לאפשר ל  TTSלהריץ תכניות לפי אזור הזמן שהוגדר לחברה ולא לפי מיקום
השרת.



קבוע המערכת החדש  , TZSERVERמאפשר להחליט האם כשהמערכת רושמת אוטומטית תאריך,
שעה או יום בשבוע ,אזור הזמן יילקח מתחנת העבודה של המשתמש או מהשרת (במקרה שמדובר
באזורי זמן שונים).



דרך המסך החדש תיעוד פקודות סביב ת פיתוח  ,ניתן ל ראות את כל הפקודות שנרשמו דרך סביבת
הפיתוח  , SQLולבצע בקרה על תנועות במערכת שבוצעו באמצעות ה . WINDBI



מעתה ,לקוחות  SQL Server/SQL Server Expressיכולים לבצע שחזור מגיבוי ולהעתיק התקנה למחשב שרת
חדש ,ללא צורך ב.DBA-

התאמת המערכת לדרישות רשויות המס בחו"ל


צרפת  :בהתאם לדרישת הרשויות בצרפת ,נוספה תכנית חדשה בשם  ,Create FEC Fileהמאפשרת
ליצור קובץ שיכיל תנועות יומן של החברה לתקופה נבחרת .מסך הבקרה החדש פריקת תנועות – מסך
בקרה –  , FECמשמש להצגת לוג פריקת תנועות היומן לקבצים אלה.



אירופה  :נוספה אפשרות להציג את דו"ח מע"מ – אירופ ה גם לפי תאריך מאזן ו לא רק לפי תאריך
אסמכתא.
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