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כללי :
בחלקו זה של המדריך נעבור על האפשרויות הקיימות במסך הראשי.
באופן כללי ,תפקיד המסך הראשי הוא להציג לנו בצורה מהירה את הנושאים החשובים לטיפול.

לחיצה על "מסך ראשי" בתפריט הראשי תפתח לנו המסך הראשי.
כברירת מחדל ,ניראה רק את כותרות הקטגוריות .במידה ונילחץ על ה " "+ליד כל כותרת ניראה
את התוכן שלה .לחיצה על " "-תסגור את התוכן.
במידה ותשאירו את הקטגוריות שמעניינות אותכם פתוחות (ללא לחיצה על ה " )"-ותצאו מהמסך
הראשי ,ברגע שתחזרו ,הן יישארו פתוחות.
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תאריך  +הגדרות
בחלקו העליון של המסך ניראה פס צהוב עליו בצד ימין מצויין התאריך של היום ובצדו השמאלי
נימצא כפתור הגדרות שם נוכל לבחור אילו מהאפשרויות נירצה להציג או להסתיר.

לאחר שנלחץ עליו תיקפוץ לנו חלונית לסימון או הורדת סימון

כמובן שאפשרויות אלו תלויות במודולים אשר בחשבונכם ורמת ההרשאות שלכם.
נסמן את כל האפשרויות שנרצה לראות במסך הראשי ונוריד את הסימון מאלה שלא נירצה לראות.
בסיום נלחץ על שמור.
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חיפוש אנשי קשר
בשדה זה נוכל לחפש לקוחות ,לקוחות פוטנציאלים ,ספקים ,אנשי קשר אחרים ,עובדים או כל
איש קשר במערכת אשר יתאים למילת החיפוש.

 תוצאות החיפוש אשר יוצגו יכילו את המחרוזת שחיפשנו .לדוגמא ,אם חיפשנו לקוח בשם
"טל" המערכת תימצא בין כל אנשי הקשר את כל מי שמכיל את המחרוזת "טל" כמו
"טלי"" ,טליה"" ,טלי אברהם" וכד'
 בנוסף ,אם נחפש צירוף של  2שמות המערכת תחפש אותם גם ברצף הפוך .לדוגמא :אם
נחפש" :אופיר ראובני" המערכת תימצא גם "ראובני אופיר"

שעון נוכחות
המערכת מנהלת גם שעון נוכחות לכל משתמש מערכת .כאן נוכל למצוא  2כפתורים :כניסה
ויציאה.

לחיצה על כניסה תעדכן במערכת את שעת הכניסה לעבודה ולחיצה על יציאה תעדכן את שעת
היציאה מהעבודה .שימו לב שניתן להיכנס פעם אחת בלבד עד אשר נבצע יציאה ,כלומר לא יהיה
מצב של כניסה ללא יציאה ואחריה שוב כניסה.
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המשימות של היום (גם מה שלא הספקת עד היום)
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל המשימות (מטלות מהיומן) שאנו צריכים לבצע היום
כולל כל מה שטרם הספקנו עד היום (עדיין פתוח)

במידה וכבר ביצענו את המטלה ,ניתן ללחוץ על ה  Vבתחילת השורה על מנת לעדכנה לסטטוס
"בוצע".
במידה ונרצה לערוך ,ניתן ללחוץ על הקישור "עריכה" בצד שמאל.

תזכורות פולואפ – ב 3-ימים הקרובים
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל התזכורות פולואפ שאנו צריכים לטפל ב 3-ימים
הקרובים ,כולל את מה שטרם טופל – כלומר בתאריך שעבר ועדיין בסטטוס פתוח

במידה ונלחץ על ה  Vבתחילת השורה ,צבעו יהפוך לירוק ,כלומר סטטוס בוצע.
במידה ונירצה לפתוח את התזכורת לעריכה ,ניתן ללחוץ על תוכן התזכורת.
במידה ונרצה לראות את פרטי הלקוח ,ניתן ללחוץ על שם הלקוח.
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פרויקטים ומשימות ב 14-ימים הקרובים
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל הפרויקטים והמשימות שתאריך הסיום שלהם הוא ב-
 14יום הקרובים וכמובן גם כאלו שתאריך הסיום שלהם עבר אך עדיין בסטטוס פעיל.

ניתן לראות בדוגמא הזו שהחלק העליון מכיל משימה בפרויקט שהייתה צריכה להסתיים בתאריך
 4/6/2015אך עדיין נמצאת בסטטוס פעיל .לאחר מכן אנו רואים –  4התראות נוספות על
פרויקטים שונים שתאריך הסיום שלהם עבר אך גם הם בסטטוס פעיל.
ליד שם הפרויקט נימצא קישור "צפה" ,אם נלחץ עליו המערכת תיקח אותנו לצפיה בכרטיס
הפרויקט .כמו כן אם נלחץ על שם המשימה ,המערכת תעביר אותנו למסך עריכת המשימה.

תקלות
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל התקלות הפתוחות של כל הפרויקטים במערכת.
תקלות פתוחות הם בעצם כל תקלה אשר הסטטוס שלה שונה מסטטוס תוקן ,בוטל או טיוטה.
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ניתן לראות בדוגמא הזו שעבור כל פרויקט יש  2שורות .שורה ברקע צהוב המכילה את שם
הפרויקט ,מספר התקלות הפתוחות וקישור להצגת כל התקלות של אותו פרויקט .ושורה שניה
המכילה סיכום של כל התקלות ,הסטטוס שלהן וקישור ישיר אליהן.

תשלומי הוצאות ב 14-ימים הקרובים
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל התשלומים המתוכננים לרדת ב 14-יום הקרובים.
נתונים אלה מגיעים מתוך הקטגוריה של הוצאות ותשלומים.

תקבולים ב 14-ימים הקרובים
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל התקבולים המתוכננים להתקבל ב 14-יום הקרובים.
כלומר כל הכסף שצריך להיכנס לנו בהתאם לתשלומים דחויים כגון שיקים וכרטיסי אשראי.
נתונים אלה מגיעים מתוך פרטי התקבולים בחשבוניות מס קבלה ובקבלות.
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קבלות שטרם הופקו חשבוניות בגינן
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל התקבולים שהגיע מועד פרעונם אך טרם הוצאנו
חשבוניות בגינם.
לחיצה על מספר הקבלה תיקח אותנו למסך בו נוכל לסמן את התקבול ולהפיק לו חשבונית.
במצב אידיאלי ,איזור זה צריך להיות ריק .במידה וקיימות בו שורות כאלו ,מומלץ לטפל בהם
בהקדם.

חשבוניות פתוחות
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל החשבוניות הפתוחות במערכת .כלומר חשבוניות
שטרם שולמו אם באופן מלא או חלקי.
לחיצה על הפק קבלה תיקח אותנו למסך בו נוכל להפיק את הקבלה בגין אותה חשבונית.
יש לשים לב שאם חשבונית שולמה באופן חלקי ,לא נראה זאת בעמוד זה או בעמוד הפקת
הקבלה .במקרים בהם אנו מקבלים תשלום חלקי על חשבוניות ,יש להיעזר בקישור "יתרת לקוח"
אשר אליו ניתן להגיע ע"י לחיצה על שם הלקוח ובחלונית שנפתחת נמצא קישור בחלקה התחתון
ל"יתרת לקוח"
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ש'קים דחויים בין  14יום הקודמים ל 7-ימים הקרובים
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל השיקים שאנו צריכים לבצע עבורם הפקדה
משבועיים אחורה ועד לשבוע קדימה.

ניתן ללחוץ על הקישור "רשום הפקדת ש'ק" ואז המערכת תעביר אותנו לדף ההפקדות שם תציג
לנו את כל השיקים והמזומנים שטרם הופקדו מסודרים לפי תאריכים מהישן לחדש.

חיובי פרויקטים לטיפול
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו את כל הלקוחות אשר טרם הוצאנו להם חיוב .קטגוריה זו
קשורה בעיקר לעבודה עם פרויקטים או חוגים.
בעמודת "סוג החיוב" ניתן לראות אם החיוב הוא עבור מחיר קבוע חד פעמי ,חודשי או כל סוג
רלוונטי אחר.
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להפקת החיוב או לצפיה בפרוט החיוב אשר יש להפיק ללקוח ,יש ללחוץ על אייקון זכוכית
המגדלת בתחילת כל שורה.
שימו לב! המערכת מחשבת באופן אוטומטי בכל לילה את רשימת החייבים .לכן במידה והוספנו
עכשיו פרויקט חדש ללקוח או שינינו פרויקט קיים ,העידכון יתבצע אוטומטית בלילה .כמו כן,
גם אם הפקנו חיוב לשורה קיימת ,השורה תעלם אוטומטית בלילה .במידה ונירצה עידכון מיידי
נוכל ללחוץ על הקישור "עדכן" אשר נימצא בצד שמאל מעל הרשימה.

שימו לב! ברשימה זו יופיעו כל הלקוחות אשר יש להפיק להם חיוב ואשר לא מצוין להם גורם
מטפל בפרטי הלקוח .כלומר במידה ובפרטי הלקוח עדכנו ששם הגורם המטפל בלקוח הוא אחד
העובדים במערכת ,רשומה זו לא תופיע במסך של עובד אחר אלא רק אצל אותו עובד.
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הוראות קבע
לחיצה על ה  +בקטגוריה זו תציג לנו
 הו"ק (בכרטיס אשראי) אשר נכשלו ב 30-יום אחרונים – במידה ויש לנו הו"ק פעילות
במערכת ,נוכל לראות במבט מהיר אם הייתה בעייה עם הסליקה של הו"ק ומה הסיבה לכך.
לאחר טיפול בתשלום שלא עבר ,השורה תמשיך להופיע אך נוכל לבחור להסתיר אותה ע"י
לחיצה על הקישור "הסתר" שיופיע בצידה השמאלי של השורה הרלוונטית.
 כ"א של לקוחות שתאריך התוקף שלהם עומד להיסתיים בחודש הבא – כאן נוכל לראות את
כל הלקוחות שיש להם הו"ק פעילה אך תוקף הכ"א שלם עומד להסתיים .במידה ולא נטפל
בהחלפת פרטי הכ"א לאותו לקוח ,ההו"ק תכשל עקב תאריך פג תוקף.
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