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 18.2מהדורה  Priority-חידושים ב

 ממשק משתמש

 תבניות נוספה אפשרות לעצב  – עיצוב וניהול מסמכיםWord  מסמכים קיימיםשל  העמודותעל בסיס תכולת 
)בנוסף לאפשרות לעצב תבניות על בסיס  כגון הדפסת אישור הזמנה, הדפסת חשבונית מרכזת וכו' ,במערכת
בנוסף ניתן ליצור תבניות נוספות  .ניתנות לעריכהשגם תבניות מוכנות מראש  יהיו למסמכים הנפוצים. מסכים(

 מותאמות אישית.
חות "דובפרק , במדריך לממשק המשתמשניתן לקרוא  בעיצוב מסמכים על אופן השימוש פרטים נוספים

   ותוכניות מערכת.
 
 

 

 ספיםכ

 התאמות כרטיסי אשראי

, התאמות 18.2החל מגרסה  התאמות כרטיסי אשראי דרך דפי אשראיגאה להציג את הדור החדש של  פריוריטי
כרטיסי אשראי תבוצענה באמצעות ממשק גרפי חדש, נוח וידידותי, המאפשר התנהלות קלה ויעילה בכל הקשור 
למהלך ביצוע ההתאמה, לקבצים שיש לטעון למערכת מחברות האשראי השונות, ולרישום העמלה. להלן עיקרי 

 החידושים:  

  :אשראי עם דפי אשראי. יסיהתאמות כרטהמודול נמצא בתפריט חדש 
 

  נמצאות תכניות לקליטת קבצי זיכויים והפקדות מחברות האשראי השונות קליטת נתוניםבתת התפריט ,
 (. ק. קובץ זיכויים ויזה/דיינרס מפורט)לדוגמא:  פריוריטילמערכת 

  שורות הדף, ואל מסך הבן שלו, קליטת דפי אשראיהקבצים נטענים אל מסך. 
 

  כדי לטעון למסך קליטת דפי אשראי, מריצים בהפעלה ישירה ממסך לביצוע התאמה הכנהאת התכנית ,
משטח עבודה לביצוע התאמות את השורות מתוך תנועות היומן ודף האשראי, שאותן רוצים להתאים. במהלך 

הרצת התכנית ניתן לבחור באפשרות שבעת הכנת התאמות ידניות, המערכת תציג המלצות להתאמה בצד 
או דף האשראי, ותצבע שורות עם פוטנציאל התאמה בצד הנגדי. ניתן להציג המלצות "חזקות" הספרים 

מר התאמה בשורות לפי סכום )כלומר התאמה בשורות לפי אסמכתא + סכום( ו/או המלצות "רגילות" )כלו
 . בלבד(
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  מסך זה רלוונטי למשתמשים  משטח עבודה לביצוע התאמות כ. אשראיאת ההתאמות מבצעים במסך(
בממשק הוובי בלבד(. המסך בנוי באופן של "צד מול צד" )ראו צילום מסך(. ניתן לבצע התאמה אוטומטית ו/או 

ולבחור את שיטת ההתאמה  התאמה אוטומטיתידנית. כדי לבצע התאמות אוטומטיות יש להריץ את התכנית 
 הרצויה. 

 

 
 

 

  אם מתאימים דף אשראי מסוג זיכויים, האופן החדש של עבודה עם התאמות מאפשר גם להריץ, בהפעלה
,  שתפיק חשבונית ספק מרכזת בגין רישום חשבונית עמלהאת התכנית  קליטת דפי אשראיישירה ממסך 

ת עבור כל עמלות/ריביות של חברת האשראי, המופיעות בדפי האשראי. בחשבונית שתפתח יהיו שורות נפרדו
 דף אשראי.  

 

  ביטול/מחיקה את התכנית  קליטת דפי אשראיכדי לבטל חשבונית עמלה, ניתן להריץ, בהפעלה ישירה ממסך
 .חשבונית עמלה

 

התאמות כרטיסי פות ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה פרטים נוספים על התשתיות הנדרשות ועל אפשרויות נוס
 אשראי דרך דפי אשראי.

 חידושים נוספים בכספים

 מעתה ניתן לעבוד גם עם שרת בשורה ללקוחות הנדרשים לחתימה דיגיטלית מאושרת על חשבוניות :
לצורך הפקת חתימות דיגיטליות המאושרות ע"י הרשויות, ובלבד שאמצעי  Comsignהחתימות של חברת  

חתימות ו מסמכים ממוחשביםהחיתום הוא שרת חתימות ייעודי. לצורך כך יש לרכוש את המודולים של 
הגדרת חתימה על מסמכי הריץ את התכנית , יש לComsign. כדי להגדיר חתימה דיגיטלית עם דיגיטליות

PDF ובקלט התכנית לבחור ,omsignCהפקת מסמכים  פים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה. פרטים נוס
   .ממוחשבים

 

  קל יותר להכין קבלות! התכנית מאפשרת להכין קבלה עבור להזמנהרשום תקבול עם התכנית החדשה ,
 .הזמנות לקוחתשלום להזמנה, בהפעלה ישירה ממסך 

 

  מאפשרת לפצל שורת תעודת מלאי סופית )כגון משלוחים ללקוח, פיצול שורת תעודההתכנית החדשה ,
שמירה על כמויות ותאריכים מקוריים, החזרות סחורה לספק וכו'( בקלות, ללא תלות במצב הצובר/המלאי ותוך 

 על מנת לאפשר שיוך בנפרד של כל אחת מהשורות המפוצלות לשורת תעודה כספית נפרדת.
  

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Credit_Card_Recon_H_18_2.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Credit_Card_Recon_H_18_2.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Credit_Card_Recon_H_18_2.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_edocuments18_2_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_edocuments18_2_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_edocuments18_2_H.pdf
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 ברכוש קבוע שיפורים למנגנון סגירת תקופה לחישוב פחת: 
 

o  המאפשרת לבחור קבוצת קבוצת רכושנוספה עמודת הקלט  סגירת תקופה לחישובי פחתלתכנית ,
 או יותר שעבורה תתבצע סגירת התקופה לחישובי הפחת.רכוש אחת 

 

o  המאפשרות תאריך סגירה למסו תאריך סגירה לספריםנוספו העמודות  קבוצות רכוש קבועלמסך ,
לראות את התאריך שעד אליו נסגרו חישובי הפחת לספרים ו/או למס של רכוש קבוע, עבור קבוצת 

  .סגירת תקופה לחישובי פחתאחר הרצת התכנית רכוש ספציפית. העמודות מתעדכנות אוטומטית ל
 

o  המציג את השינויים שנרשמו במסך האב.לוג שינוייםנוסף מסך הבן  קבוצות רכוש קבועלמסך , 
 

  למספור לקוחות/ספקים/חשבונות ראשיים בעת ההקמה,  או יותרמעתה נוספה האפשרות ליצור תבנית אחת
 .תבניות לחשבונות ראשיים, לספקתבניות , תבניות ללקוחעם המסכים החדשים 

 

 בן ( הכנסות ורווחיות בהפעלה ישירה ממסך המורצת ,חישוב הכנסות ורווחיות לפרויקט התכנית החדשה
 .ההכנסות והרווח הצפויים של הפרויקט ושל כל תתי הפרויקטים שלו חישובי אתמעדכנת   )פרויקטים של

 

 

  ומאפשרת לאפס חשבוניות ספק, מופעלת ישירות ממסך איפוס כמויות בחשבונית ספקהתכנית החדשה ,
 .את כל הכמויות בפירוט החשבונית )למשל, כדי שאפשר יהיה למחוק את החשבונית(

 

  המאפשרת לעדכן ספק/לקוח –מספר עוסק נוספה העמודה  טבלת טעינת חשבונות מקובץ אחידלמסך ,
 את מספר העוסק המורשה של הלקוחות והספקים במשטח. 

 

  מאפשרת לקבל קובץ חשבוניות שבו העמודות  מופרד טאבים –טעינת חש. לטבלה התכנית החדשה
 מופרדות טאבים ולא במיקומים קבועים.

 

 

  בעקבות כניסתה לפעילות של מערכת שער עולמי, מערכת של רשות המיסים המהווה את הפלטפורמה
, הצהרת יבואל רשימון יבואם של המחשובית החדשה לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל, השתנה הש

. שינויים אלה נעשו בכל תאריך הצהרההשתנה ל תאריך רשימוןתווים. כמו כן  14 –והעמודה הורחבה ל 
 וכו'...    חשבוניות לתיקי יבוא, תיקי יבואהמסכים הרלוונטיים, כגון 

 

  חשבוניות מס שנוספו למסך  ת. אריזה שנכללות בחשבוניתו קישור ת. אריזות לחשבוניתבעזרת מסכי הבן
, בדומה וכן לפרט אריזות הנכללות בחשבונית ולעיין בהן , ניתן מעתה לקשר תעודות אריזה לחשבוניתקבלה

 .חשבוניות מסלמה שקיים במסך 

 נוכחות ושכר

 !נתוני  –ניתן לעשות את כל התהליך של הקמת עובד חדש דרך מסך אחד בלבד  המעת מהפכה בהקמת עובדים
 כרטיס עובד. למסך נוספו עמודות רבות לעדכון, ולאחר שמעדכנים בו עובד חדש, נפתח עבורו גם לעובדשכר 

     .עובד והגדרת נתוני שכרתהליך הקמת פים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה באופן אוטומטי. פרטים נוס
 

 ביטוח לאומי
 

 ( הורחבה התמיכה בשידור מקוון לביטוח לאומיWCF :) 
o  100, ניתן לשדר לביטוח לאומי גם את טופס שידור טפסים אישייםמעתה, באמצעות התכנית החדשה  

 )פירוט שנתי של שכר וניכויי בטל"א ודמי בריאות לעובד(.  
 

o  למוסד לביטוח לאומי,  126, ניתן לשדר את טופס לב"ל 126שידור טופס באמצעות התכנית החדשה
באמצעות תקשורת ישירה. לאחר השידור, ניתן לקבל משוב על תקינות הקובץ, ע"י הרצת התכנית פעם 

 נוספת, במוד עבודה של קבלת משוב.
 

 פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה...
 

 כשהעמודה מסומנת הורה לילד נטול יכולתנוספה העמודה  101טופס מסך בהתאם לשינויים בביטוח לאומי, ל .
 שנה. 19היא מציינת שהעובד מבקש פטור או זיכוי ממס בגין היותו הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 

 
 

  

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Employee_PayData_18_2_H.pdf
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 ופות גמל וקרנות השתלמותק
 

  והעלאת גרסת ממשק מעודכנת בעקבות שינויים של רשות שוק ההון ברגולציה של ממשק מעסיקים לקופות גמל
 (, בוצעו מספר עדכונים במסכים הרלוונטיים:2.0)

o  קרן נוספה העמודה  הגדרות קופות לממשק מעסיקיםוכן  קופות גמל וקרנות השתלמותבמסכים
, המאפשרת לציין שקופת הגמל בשורה כלשהי היא קרן פנסיה ותיקה, ולכן במקרה של פנסיה ותיקה

 הפקדה לקרן מעל התקרה הקבועה בחוק אין זקיפה.  
o  הגדרות חברה לממשק מעסיקיםלמסך: 

   שבה יש להקליד מספר מזהה של הגורם הפונה למסלקה מזהה גורם מתפעלנוספה העמודה ,
 וכד'( שיופיע בקובץ.)קופת הגמל, סוכן ביטוח 

  בעמודה זו ניתן לבחור את מהדורת הממשק שבה רוצים להכין מהדורת ממשקנוספה העמודה .
 ולשדר קבצים.

 

 . הכנת קובץ במבנה אחיד לקופות גמלפרטים על שינויים נוספים בממשק המעסיקים, ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה 
 

 הגדרות שכר חדש במסךה השכר קבוע TaxOnSeverancePay,  מאפשר לקבוע האם פיצויים ותשלומי פרישה
המשולמים לעובד עם תום עבודתו יחויבו במס החל מהשקל הראשון )במקרה שהחברה מעבירה את כספי 

  שוטף לקרנות( או שיחושב עבורם סכום הפטור ממס. הפיצויים באופן
 

 
 נוכחות וחישובי שעות

 

  !מעתה ניתן לחשב שכר גם לעובד יומי 
שכר יוגדר לו שכר עבודה יומי בעמודה  נתוני שכר לעובדלעובד יומי יוגדר הסכם העסקה של "עובד יומי", ובמסך 

  .שהעובד עבד בחודש, בשכר היומי שלו. חישוב השכר יתבצע ע"י הכפלת מספר ימי העבודה יומי

 

 :נוספה האפשרות לחשב זכאות חופשה ומחלה לפי חלקיות 
. הקבוע מאפשר חישוב זכאות להעדרות לפי חודש מלא/חלקי -  AbsenceCalc2נוסף הקבוע  הגדרות שכרלמסך 

האחוז מתוך החודש שבו עבד העובד, כפי שהוא מוגדר בעמודה החדשה לחשב זכאות לימי חופשה ומחלה לפי 
 .משכורות חודשיות, שנוספה למסך חודש חלקי )%(

 

  שעת חזרה ו  שעת יציאה להפסקה בחוץ( נוספו העמודות הסכמי העסקה)בן של  שעות עבודה ומשמרותלמסך
 העבודה ובחישוב ההפסקה בהתאם., שמטרתן לתמוך בטווח הפסקה מוגדר מחוץ למקום מהפסקה בחוץ

 

  נוספה תמיכה במספר שעות יציאה אפשריות ממשמרת עבודה, לצורך ביצוע של השלמה/קיזוז שעות מזמני יציאה
( נוספו העמודות הסכמי העסקה)בן של  שעות עבודה ומשמרותנוספים מאותה המשמרת. לצורך כך, למסך 

 . 4שעת יציאה , 3שעת יציאה , 2שעת יציאה 
 

 לצורך התחשבנות מול ביטוח לאומי, ע"י גם עבור משכורת שכבר שולמהעתה ניתן לדווח על תקופת מילואים מ ,
חישוב שווי  כדי לעדכן את. דווח העדרויות לעובד במקום במסך ,חישוב ימי מילואים דיווח ישירות במסך

    .מילואיםחישוב המילואים, ניתן להריץ, בהפעלה ישירה מהמסך, את התכנית החדשה 

 

  פהילעקוב אחר עובדים שעדיין לא יצאו לחופשה רצ ניתן ,בקרת יציאה לחופשה שנתית הדו"ח החדשבאמצעות 
  באורך מסוים, כפי שמחייב החוק.

 

 
 

 משכורות ותלושי שכר
 

 מאפשר לבדוק אם ישנן שגיאות בתלושי משכורת לפני שהופכים אותם  בקרת תלוש לפני סגירה הדו"ח החדש
  לסופיים.

 

  ניתן לבדוק האם יש חוסרים בנתוני השכר של העובד/ים. את בקרת נתוני שכר לעובדבאמצעות הדו"ח החדש ,
דו"חות , וכן מהתפריט של נתוני שכר לעובדו כרטיס עובדהדו"ח אפשר להריץ בהפעלה ישירה מהמסכים 

  .בקרה
 

  לפי עובד, לפי נוספה האפשרות להצגת הדו"ח בשלושה חתכים נוספים:  טבלה –תשלומים וניכויים לדו"ח
  .מחלקה, מסכם

 

  חלוקה , נוספה עמודת הקלט עלויות מעביד –תלושי שכר שיפור ליכולת החישוב של עלויות שכר למעביד: לדו"ח
. בעמודה זו ניתן לבחור את השיטה שלפיה תחולקנה עלויות המעביד לשכר עובדים בין המחלקות. ניתן למחלקות

לחשב את עלות העובדים לפי העלות במחלקה המוגדרת להם בתלוש השכר, או לחילופין לפצל את העלות שלהם 
 בין כמה מחלקות, לפי דיווחי השעות שלהם בפועל.  

 

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Payroll%20Funds%20Interface18_1_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Payroll%20Funds%20Interface18_1_H.pdf
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  נייר  –לוש שכר חודשי תו תלוש שכר חודשילתכניותPrePrinted  הצגת צבירת הבראהנוספה עמודת הקלט  ,
 המאפשרת להציג בתלוש השכר נתונים על צבירה וניצול דמי הבראה של העובד. 

 

  בתלוש השכר החודשי יוצגו מעתה )בקטגוריה של ניכויים ושל הפרשות מעביד( שמות קופות הגמל שאליהן
 יוצג סוג ההפרשה )גמל, אבדן כושר עבודה וכו'(.מפרישים העובד והמעביד, וכן 

 

 כירות, רכש ומלאימ
 

 מכירות

 עבודה עם מחיר כולל מע"מ

  מעתה ניתן ללקוחות קצה, ומתאים את עצמו לחברות שמוכרות  פריוריטיעולם המחירים והמחירונים של
 כל מה שביניהם...בתהליך המכירות, החל משלב המחירון ועד לחשבונית ו כולל מע"מ ליח' מחירלעבוד עם 

 לצורך כך הוספנו:
o  מעדכנת את המחיר כולל מע"מ בכל התעודות  עדכון מחיר כולל מע"מ בתעודותהתכנית החדשה

 .הקיימות והרלוונטיות במערכת )כגון תעודות מכירה, מחירונים וקריאות שרות(
  

o  קבוע הכספים החדשUnitPriceInclTax  קובע האם ברישום של מחירים קבועי כספיםבמסך ,
למוצר בתעודות מכירה המחירים נרשמים כולל מע"מ או לא כולל מע"מ. ניתן לשנות את הגדרת 

הגדרות מסך שב מחיר ליח' כולל מע"מעמודה , בוהלקוח המרכז רישום המחירים גם ברמת הלקוח
 .כספים ללקוחות

 

o  כרטיס  ,סלי מוצרים ,הצעות מחיר ללקוח ,מחירונים נוספה למסכי ליח' כולל מע"ממחיר העמודה
  . חשבוניותו קריאות שירות, תעודות משלוח/החזרה, הזמנות מסגרת, הזמנות ,פריט

 

o  בכל שיטת עבודה שתיבחר, כל עמודות המחירים תתמלאנה. אולם, בשיטת עבודה עם מחיר ליחידה
מע"מ יהיה הקובע ואילו המחיר ליחידה יחושב, ובשיטה הרגילה, המחיר כולל מע"מ, המחיר כולל 

 ליחידה יהיה הקובע והמחיר כולל מע"מ יחושב.
 

 אופנה
 

  קבוע הלוגיסטיקה החדשIPrintMatrix   מגדיר האם בסיכומי הזמנות/חשבוניות להדפיס טורים עם מידות
 בתעודה., או להציג רק נתונים מהסרגל שיש להם כמות ריקות

 

 סרגלי מידותסרגל המידות במסך  הורחבוכן  צבעים )אופנה(במסך  קוד צבעהעמודה  הורחבה.  
, המסומנת במקרה מק"ט נחתךהעמודה  משטח בניית מוצרים לפי פרמטריםלמסך )בעקבות כך גם נוספה 

  .(שהמק"ט במסך נחתך משום שעבר את האורך המקסימלי האפשרי

 
 חידושים נוספים במכירות

  תקציר לקוד נוסף מסך הבן  קודי משימהנוספה תמיכה בטקסט קבוע במשימה לפי קוד משימה. למסך
 תיחת משימה, הטקסט שיירשם במסך החדש יועתק למסך הבן של)מסך טקסט חופשי(. בפ משימה

   .תקציר המשימההמשימה, 
 

  קבוע הלוגיסטיקה החדשSOrdQuant  מאפשר לאשר שורות של חשבוניות מס או תעודות משלוח באופן
 אם הן מבוססות על הזמנה.אוטומטי, 

 

  המציינת שהלקוח נתן את הסכמתו לקבלת מסמכים מקבל מסמך ממוחשבנוספה העמודה  לקוחותלמסך ,
ים הגדרות כספממוחשבים. סימון עמודה זו יעדכן אוטומטית גם את העמודה הזהה אצל הלקוח במסך 

 , ולהפך.ללקוחות
 

  ניתן להוסיף מסמכים סרוקים הקשורים לסניף.סניפיםשהתווסף למסך  נספחיםלמסך הבן החדש , 
 

  המציגה את כמות שעות שהייה בסטטוסנוספה העמודה  )מסך בן של מסכים רבים( לוג סטטוסיםלמסך ,
 מסוים.השעות וחלקי השעות בו שהתה התעודה בסטטוס מסוים, בטיפולו של עובד 

 

  



 

  www.pr ior i ty-sof tware.com  

6/9 29/03/18 Ver.01 Cat.No. LB18000055 

 

 רכש
 
 

  מסך המפרט את כל תעודות המשך להזמנת רכש –נוספו שני מסכי בן חדשים  הזמנות רכשלמסך :
חשבוניות להזמנת  -ו  התעודות בהן מעורבים המוצרים שהוזמנו בהזמנת הרכש ומאפשר לעקוב אחריהם

, כולל חשבוניות האב: מסך המציג את כל החשבוניות שנרשמו עבור המוצרים בהזמנת הרכש במסך רכש
 זיכוי וחשבוניות לחיוב ספק.

 

  המחשבת את סך הנפח של הפריטים המוזמניםנפח כולל מתוכנןנוספה העמודה  הזמנות רכשלמסך , ,
 ומסייעת בקבלת החלטה על סוגי מכולה נדרשים )במידת הצורך(.

 

  כעת מדינה, )אנגלית( עיר ומדינה, ארץ, כתובת )אנגלית(נוספו העמודות  משטח הסבות ספקיםלמסך .
  ניתן לטעון גם נתונים אלה למסך.

 

  מדינה( נוספה העמודה ספקים)בן של  אתרים של ספקיםלמסך. 
 

 

 לאימ
 

 מכשירים
 

 קבוע הלוגיסטיקה החדש ISerialTrans  קובע באיזה אופן נפתחים מספרי מכשירים ואיך ניתן לעדכן מידע
 יתבצעו מידע על מכשירים עדכוןמספרי מכשירים או  שפתיחת לקבוע על מכשירים. הוא מאפשר למשתמשים

  .(כרטיס מכשירמסך  או  פתיחת מכשיריםי )ולא באמצעות התכנית רק באמצעות תנועת מלא
 

  כפי שהיא מוגדרת ), מאפשר להשוות בין הכמות של המכשירים, בקרת מלאי לפי מכשיריםהדו"ח החדש
. התכנית משווה בין (כפי שהיא מוצגת במסכי מלאי שונים), לבין כמות המלאי שלהם, (כרטיס מכשירבמסך 

  .עם אותם מאפיינים )כלומר, מחסן, מק"ט, סטטוס, פק"ע/מנה, משטח(מכשירים 
 

  בעת ביצוע ספירות מלאי, ניתן מעתה לקשר מספרי מכשירים בודדים לפריט שנספר, וכן לפתוח מספרי
)נכד של  פירוט –ספירת מלאי , בן של רישום מספרי מכשיריםמכשיר חדשים, באמצעות המסך החדש 

  (.ספירת מלאי
 

 מוצרים/פריטים
 

 שסימונן מאפשר לבצע משלוח לקליטה למלאימותר ו מותר למשלוחנוספו העמודות  סטטוס למוצרמסך ל ,
לפני שהסטטוס שלהם שונה לכזה שלא מאפשר ללקוח/קליטה למלאי של מוצרים שכבר נמכרו/הוזמנו 

  קניה/מכירה.

 

  לפעולה/משטח, ו מפעולה/משטח, נוספו העמודות כרטיס פריט, בן של תנועות מלאי אחרונותלמסך
במקרה שתהליך הייצור עדיין לא הושלם, או לראות את  נוכחיתהאחרונה/ההמאפשרות לעיין בפעולת הייצור 

 .אוחסןמהמשטח בו הפריט אוחסן/
 

 מכירות -תנועות מלאי 
 
 

  ת.תפוגה של המנה/פק"ע( נוספה העמודה משלוחים ללקוח)בן של  פירוט –משלוחים ללקוח למסך ,
  .עהמציגה את התאריך בו פג תוקפה של המנה/פק"

 

  בפתיחת תעודת החזרת  ופיע, מאפשר להגדיר טקסט קבוע שיטקסט קבוע –החזרות מלקוח המסך החדש
 סחורה מלקוח.

 

  שניתן לעיין בהן.נוספו כעת גם שורות מתעודות אריזה שורות תעודות משלוח/החזרה/אריזהלמסך ,  
 

 
 רכש -תנועות מלאי 

 

  את החשבוניות שבהן חויבה תעודת המציג , חשבוניות לתעודהנוסף מסך הבן  מספק קבלות סחורהלמסך
 .רה מהספק )כולל חשבוניות זמניות(קבלת הסחו

  

  נוספה קבלות סחורה מספק, המורצת בהפעלה ישירה ממסך הכנת חשבוניות ספק מרכזותלתכנית ,
  , החוסכת את הצורך להקליד את מספר החשבונית בשורות.מספר חשבונית ספק עמודת הקלט
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 בהפעלה ישירה ממסך הזמנות  עבור הזמנת רכש ספציפית קבלת סחורה מספק מעתה ניתן לפתוח תעודת
 .פתיחת תעודת קבלת סחורה מספק רכש, באמצעות התכנית החדשה

 ואפליקציות שטח נוספות (WMSיהול מחסנים )נ

  ניתן ליצור משימות של ניפוקים להרכבה יצירת גל ניפוקים להרכבהמעתה, באמצעות התכנית חדשה ,
(ASM .המבוססות על תעודות הרכבה ,) 

  .(ASMמשימות ניפוק להרכבה ) - WMS פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה
 

  ליקוט. לצורך כך:נוספה תמיכה בפתיחת חשבונית מס/קבלה בעקבות משימת 
o  שבה ניתן לרשום את מספר משטח משטח שילוחנוספה העמודה  חשבוניות מס קבלהלמסך ,

 השילוח שעליו נערמים הקרטונים במשלוח כהכנה לשליחתם ללקוח.
 

o  שבה ניתן לרשום את מספר המשטח משטחנוספה העמודה  פירוט החשבונית/קבלהלמסך הבן ,
 שממנו יישלח המוצר שהוזמן.

 וט, ניתן לקרוא בהוראות ההפעלהפרטים נוספים על פתיחת חשבונית מס/קבלה בעקבות משימת ליק 
 WMS( ליקוט :PIKלהזמנות המסתיים בחש' מס )-קבלה.  

 

 ליקוט משותף לכמה לקוחות, ניתן מעתה לפצל את המשימות גם בתלות  עם ,גל ליקוט לפי הזמנות ביצירת
  .במספר ההזמנות ולא רק בתלות במספר הלקוחות

   .לקוח/הזמנה - את סוג הפיצול שניתן לבחור בה ,תא לכל העמודה סוגי אמצעי שינוע לשם כך נוספה למסך
 

  (: ליקוט מאיתורים 25, נוסף שלב חדש )אסטרטגיות ליקוט, בן של תנאים לאלגוריתם הליקוטלמסך
שיכולים לספק את מלוא הכמות הנותרת לפני אלו שלא. שלב זה מאפשר גמישות ללקוח בהעדפת הליקוט, 

 כשנדרשת הכמות המלאה של האיתור.
 

  נוספה תמיכה בתיעוד מכשירים בספירת מלאי גם באמצעות מסופון ב- WMS . 

 

  לוג בקר מסופון  –עם המסך החדש– WMS ,.ניתן לראות את הנתונים שהועברו מהמסופון בעבר 
 

 

 ניתן מעתה לעיין בסיבה לאי ביצוע של שורת פירוט משימה, עם  פירוט משימת מחסן –שאילתה  במסך
 . תיאור סיבהו קוד סיבה –העמודות החדשות שנוספו 

 

  נוספה  (קריאות שירות)מסכי בן של  מהדורה אחרונה של קריאה ממסופוןו קליטה ממסופוןלמסכים
  סוג קריאה.העמודה 

 

  תומכת מעתה גם בהקמת מכשירים מהשטח ובתיעוד סוג הקריאה שבוצעה טכנאי שטחאפליקציית.   
 

 קהזשרות ואח
 

 מודול מונים

 ים חדשים:קבוע 
o הכספים קבוע BillZeroContractSum  מאפשר לקבוע האם תשלומים עם סכום אפס לחוזי שירות

 .חשבוניותייכללו בחשבוניות ויופיעו בהדפסות של  ,תשלומים לחוזה במסךהמופיעים 
  

o  קבוע הלוגיסטיקהCMeterTree או שהםהאם המונים במערכת ימדדו פעימות עבור מכשיר אב,  קובע 
  .יכולים לעמוד בפני עצמם

o  קבוע הלוגיסטיקהCMeterRead ההקלדה של קריאות המונה במערכת, כלומר, האם  קובע את אופן
 .בתקופהלפי כמות הפעימות  אותםאת המונים באופן מצטבר, או לקרוא  קרואל

 

o  קבוע הלוגיסטיקהCMeterNoChrg  קובע האם בנספח המונים, המופיע בהדפסות של חשבוניות עבור
 .אפס וב בעבורן הואחוזי שרות הכוללים מונים, יוצגו קריאות מונה שהחי

 

  סימון העמודה מדרג שנתינוספה העמודה  חוזי שרותמעתה ניתן למדוד קריאות מונים גם במדרג שנתי. למסך . 
 .מדרג הפעימות למונים שלפיו מבוצע החיוב בחשבונית נמדד במשך שנהש מציין

  הגדרות  –מק"ט מונה למסך POOL המאפשרת , מטבענוספה העמודה  (הזמנות לקוחושל  חוזי שרות)בן של

 .מטבע החוזה, במידת הצורךלציין את המטבע המשמש לחיוב פעימות המונים, וכן לציין מטבע השונה מ
 

 .עם מונים עבודהונים ניתן לקרוא בהוראות הפעלה פרטים נוספים על השיפורים במודול המ

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/WMS_Issues_to_Assembly_18_2_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/WMS_Pick_for_OTC_H.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_Meters18_2_H.pdf
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 חידושים נוספים בשירות ואחזקה

 

  תאור מחסןו קוד מחסןנוספו הפרמטרים  מחולל דו"חות דווחי שרותלתכנית. 
 

  המאפשר, במקרה של עדכון סטטוס קריאת שירות שטח –לוג מיקומים נוסף מסך הבן  קריאות שרותלמסך ,
 .שממנו בוצע העדכוןשרות ממסופון, לעיין במיקום 

 

  מתחשבת)אחזקה מונעת למכשירים(: מעתה התכנית הכנת תכנית עבודות טיפול במכשירים שיפורים לתכנית 
בתאריכים , לא תפתח קריאת שירות לטיפול במכשיר מוגדרים חגים וחופשות חופשות. אם במערכתחגים וב גם

 .אלה

 ייצור
  שילוב של  ותמאפשרה, שם לקוחו לקוחמס. נוספו )לקריאה( העמודות  הזמנות פק"עולמסך הבן  פק"עותלמסך

 .פק"עותשם ומספר הלקוח בהדפסות של מדבקות המבוססות על מסך 
 

 בינלאומי
 

 ארה"ב

  ..לעבודה עם ממשקעולם השילוח מתרחב ShipEngine  נוספו: נוספו שיפורים רבים. בין השאר 
 

o  יחידות משקל אפשריות המסך החדשShipEngine מאפשר לעיין ביחידות המשקל בהן ניתן ,
 .בעבודה עם הממשקלהשתמש ברישום תעודות משלוח 

 

o משלוח עם תכנית שיפורים לShipEngineמשלוחים ללקוחממסך  , המורצת:  
  לפי סוגי שרות שונים:  לבחור באופציה של קבלת הערכת מחיר לפני המשלוחניתן כעת

 יבשתי/אווירי, משלוח דחוף/משלוח רגיל ועוד..
 )ניתן לבחור את הגורם שיחויב בגין עלויות המשלוח )השולח, המקבל או צד שלישי. 
  בסיום הרצת התכנית או לאניתן לבחור האם להדפיס מדבקה עם פרטי המשלוח. 

 . nterfacing with ShipEngineI בהוראות ההפעלה המעודכנות פרטים נוספים ניתן לקרוא
 

  הגדרת חשבונות , נתוני כתובת)כגון  מדינהנוספה לכל המסכים בהם מופיעה העמודה  קוד מדינההעמודה
כפי שנהוג  על מנת לאפשר הקלדה של הקוד מבלי לפתוח רשימת בחירה, ,ועוד...( נתוני החברה, למדינות
 .כשבוחרים את קוד המדינה, שם המדינה מתמלא אוטומטית בארה"ב.

  

 אירופה

 

 אנגליה

 

 ( לראשונה באנגליה, שידור אלקטרוני של מע"מ לרשויות המס(HMRC . פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות
 .UK VAT Reportהמעודכנות  ההפעלה

 

 פרטים נוספים ניתן לקרוא בהוראות ההפעלה נוספה תמיכה באפשרות למצוא מיקוד לפי כתובת . 
Address Lookup by Postcode. 

 

 

 

 פורטוגל

 ב רגולציההאחרונה של ה הבגרס כעת תומכת פריוריטי-.Saft  ,תאור ו קוד טקסונומיהנוספו העמודות בין היתר
 .חשבונות ספקיםו לקוחותחשבונות למסכים טקסונומיה 

 
 

 כללי

 

  בשיטת דיווח מס של נוספה תמיכהReverse Charge   ברישום חשבוניות רכש. פרטים נוספים ניתן לקרוא ב
FAQ הזה. 

  

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_PriorityShipEngineInterface_182_E.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_VAT-UK_182.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/SOP_AddressLookup_E.pdf
https://backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/faq/fq17000204.htm
https://backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/faq/fq17000204.htm
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 תחזוקת מערכת
 
  הגדרת משימות לשיפורים למסךTTS לפשט את כתיבת פקודת ההרצה, המאפשרים: 

 

o  את השם  ניתן לרשום פרוצדורת הרצה בעמודה החדשהיותר לכתוב פקודת הרצה במסך:  קלמעתה
פקודת שמריצים במסגרת המשימה, ובעקבות כך העמודה  של התכנית/דו"ח/מסמך הפנימי במערכת

 דו"ח/מסמך./תתמלא אוטומטית עם פקודה מתאימה להרצת התכנית הרצה
 

o  שבהן ניתן לרשום את  ,נמען להודעות, סוג נמען להודעותנוספו העמודות  פרמטרים נוספיםלמסך הבן
, תאור תצורת הדפסה ואת שמו. כמו כן נוספו העמודות  את המסמך או הדו"ח המופק שיקבלסוג הנמען 

במסגרת המשימה מופק , שבהן ניתן לרשום את תצורת ההדפסה שבה יופק המסמך )אם תצורת הדפסה
 מסמך(.

 

 

  המודול החדשOpen ID הנכנסים למערכת ע"י כל שירות צד ג' שתומך בפרוטוקול , מאפשר זיהוי משתמשים
OpenID Connect. :היכולות המתקדמות ששירותים אלה מספקים כוללות 

o Single Sign On (SSO) .למשתמשים בארגון 
o  שיטות מתקדמות לזיהוי המשתמש, כגוןMFA, .'ביומטרי וכו 
o .מאפשר שיטות אבטחה מתקדמות למידע 

 

  המציגה את הזיהוי ברשת של המחשב בו הורצה המשימה. שם מחשבנוספה העמודה  תהליכים בבצועלמסך ,
 .ל המשימה שהורצהש (Process ID, המציגה את מספר מזהה התהליך )PIDכמו כן נוספה העמודה 

 

  נוסף קישור למסמך בספריית התיעוד  פרטי קובץ הרישיון המותקן במערכת, המציג את הצגת רישיון מותקןלדו"ח
 .ומפרט את סוגי הרישיונות הזמינים במערכת פריוריטי מסביר כיצד עובדים רישיונותה
 

  קבוע המערכת החדש FOLLOWAUTO (קבועי מערכת במסך) ,תעודות למעקב  באופן אוטומטי מאפשר לסמן
המשתמש יתווסף  :Priority Talk. בממשק הוובי, הגדרה זו משפיעה גם על של המשתמש המוגדר לטיפול בהן

ה. כלומר, התעודה תופיע בחלון ההתראות של המשתמש והוא יוכל לרשימת המשתתפים בשיחה אודות התעוד
  לרשום/לקרוא הערות אודות התעודה.

 

  קבוע המערכת החדשEXCELPASTESTOP  לקבוע איך לנהוג מאפשר למשתמש   (קבועי מערכת)במסך
 . ופיעה הודעת שגיאה באמצע ההעתקהאם מ ,פריוריטיהעתקת נתונים מגיליון אקסל ל במקרה של

 

 

  טריגרים במסכים שהושפעו מעדכון( נוסף מסך בן עדכונים שהותקנו במערכת, )בן של ישויות שעודכנולמסך .
 בשדרוג. ממסכים המסך החדש מראה טריגרים שהשתנו/נוספו/נמחקו

 

  עדכון שם החברה באנגליתנוספה עמודת הקלט הוספת חברה עם העברת אינדקסים ו הוספת חברהלתכניות .
 .את שם החברה שיופיע במסמכים המודפסים באנגלית נתוני החברההעמודה בעת הרצת התכניות, יעדכן במסך 

 

  הרשאות למסכי , שנוספה משתמש פעילמעתה, קל יותר לשלוף משתמשים פעילים במערכת, עם  העמודה
 .(משתמש לא פעיל)במקום העמודה  מערכת למשתמש

 
 

  שאירעו במהלך תכנית מהירה של שגיאות מאפשר למשתמש שליפה  שגיאות –ממשק למסך המסך החדש
 הטעינה למסך.

 

 

 ושונות תכנות

  כעת קל יותר לנתח פיתוחים ובעיות במערכת, עם לוגים משודרגים. כאשר מריצים לוג עם פקודתtrc הלוג מסודר ,
לוגי של שאילתות ותוצאות, וכולל פירוט מדויק של זמני ריצה ומשתנים שהיו מעורבים בשאילתה. מידע ובסדר כרונ

 .Priorityשל  SDK-ב ניתן לקרוא נוסף
 
 

  שיפור משמעותי בביצועים של אפליקצייתPriority Master )עם מעבר מאחורי  )מחולל היישומונים
 .Reactהקלעים לטכנולוגיית 

 

 .שופרו מנגנוני האבטחה של המערכת 


