
 

 16 מהדורה פריוריטיב חידושים

  )המלא הממשק (HTML5 מבוסס חדש משתמש ממשק
  ממשק המשתמש באינטרנט נכתב מחדש בטכנולוגיתHTML5 . 
 הממשק החדש דומה מבחינה ויזואלית לממשק ה-Silverlight אבל , 15 של מהדורה

 Chrome, FireFox, Internet –מכל הדפדפנים הנפוצים בחלונות ניתן להפעילו 
Explorer. 

 המעבר ל-HTML5 בטאבלטיםפריוריטי יאפשר הפעלה עתידית של . 

  Word-ב למסמכים תבניות בהגדרת שינוי
  בתוכנתWord 2013 בוטלה באופן סופי ומוחלט התמיכה בתגי xml .הגדרת , לפיכך

 Content תגי – מסתמכת על תגים מסוג אחר 16במהדורה  Word-תבניות ה
Control. 

 עיצוב התבניות החדשות מתבצע באופן דומה לעיצוב התבניות הישנות. 
  בתחנות שבהם מותקןWord 2007 הכוללות את התוסף 2010 או )add-on (

ניתן יהיה להמשיך ולשלוח נתונים , Content Controlsהמתאים לעבודה עם 
 .אבל לא ניתן יהיה יותר לעשות שינויים בתבניות אלו,  ישנותWordניות מהמסך לתב

  של מסמכי ) ללא עריכה(לצורך הפקהWordלא נדרשת יותר ,  עם תבניות חדשות
  .Officeהתקנת 

 Gmail מול עבודה
  תמיכה בשליחת דואר מהמערכת גם ישירות מולGmail ולא דרך Outlook , כולל

 .Gmail-א הדואר האישי של המשתמש בהדואר נשלח מת. ממשק לייט
 לפריוריטיסנכרון אנשי קשר מ -Gmail. 
  לפריוריטיסנכרון דו כיווני של לוח השנה בין -Gmail. 
 Addon לתא הדואר בפריוריטי של -Gmail , שמאפשר לסנכרן את הדואר

 :פריוריטיל
o תמיכה בסנכרון כמשימה או כקריאת שירות. 
o קריאה/ספק למשימה/תמיכה בבחירת לקוח. 
o אל משימה שנפתחת על ידי פריוריטיתמיכה בקישור תעודה קיימת ב 

  .סנכרון

  לייט ממשק
 כולל שמירת מיקום העובד המדווח על , ממשק לייט חדש לדיווח נוכחות של עובדים

 . מהטלפון הסלולריGPSסמך נתוני 
 הוספת שדות רבים להצגה ולעדכון בכל מסכי הדיווח בממשק הלייט. 
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 החלפת הגרפים המוצגים ב-Tabletsו -SmartPhonesלגרפים משופרים . 
 החלפת האייקונים המוצגים בסרגל הכותרת באייקונים חדשים וגדולים. 
 תמיכה בהוספת חתימת משתמש בהקלדת טקסט. 

  כספים
 בנקשיפורים לניתוח כרטיסים והתאמות : 

o שמירת חתימה אלקטרונית בעת ביצוע התאמות בנק וניתוח כרטיסים. 
o ותמיכה בשיחזור התאמות שבוטלו בטעות, שמירת לוג על התאמות שבוטלו. 
o תמיכה בחלוקת סכום ההפרש של ההתאמה בין כמה חשבונות שונים. 
o  תמיכה בעדכון חשבונות ההפרש בשדות קלט בעת אישור ההתאמה במקום

 .גדרות לתנועת התאמההבמסך הבן 
o ח להצגת התאמות בנק והתאמות כרטיס בהפעלה ישירה מכל מסכי "דו

 . החשבון תנועות
o  תמיכה בביטול התאמות בנק והתאמות כרטיס בהפעלה ישירה מכל מסכי

 .תנועות החשבון
 שיפורים להתאמות אשראי: 

o  תמיכה בביצוע התאמות אשראי מול קבצי הפקדות וזיכויים מפורטים של
 .ישראכרט ולאומי קארד, ויזה

o  תמיכה בקליטת קובץ ריכוז זיכויים של ישראכרט בפורמטPCH. 
o א וביצוע התאמות אשראי על "תמיכה בשליחת מזהה עסקה בשידור לשב

 ).א" בקובץ השידור לשבZשדה (סמך מזהה זה 
  נמוך ולא רק לפי שער יציג/ש לפי שער גבוה"הפרשי שער בהנחתמיכה ברישום: 

o  מטבעות במסך מטבע שער גבוה, מטבע שער נמוךשדות חדשים. 
o  הגדרות להפרשי שער במסך שער שערוךשדה חדש. 
o חישוב הפרשי השער לחשבון מתבצע לפי השער שהוגדר. 

 חות הכספיים"שיפורים רבים למחולל הדו: 
o תמיכה בהגדרת עץ חשבונות שמבוסס על סגמנטים במספרי החשבונות ,

 .ח כספי לפי העץ הזה"ובניית דו
o  הסכום הכולל מוצג לפני הפירוט–ח "בדו" הפוכים"תמיכה בסיכומים . 
o עמודות50-הגדלת מספר העמודות בסרגל  ל . 
o ולא רק לתקופות כספיות , ח הכספי לטווח תאריכים"תמיכה בהפקת הדו

 .שלמות
o או תת החברה יקבע בקלט /תמיכה בהגדרת סרגל שבו טווח התאריכים ו

 .ח"למשתמש בעת הפקת הדו
o  קבוצת חברות(תמיכה בהגדרה של חטיבה.( 
o ח"תמיכה בהצגת פרטי המשתמש שהפיק את הדו. 
o ח כמסמך עם לוגו של החברה"תמיכה בהצגת הדו. 

 תמיכה בעדכון הסעיף התקציבי לפי החשבון ומרכז הרווח : 
o  מרכזי בן של מסך , חשבון/תקציב למרכז רווחההגדרות מתבצעות במסך

 .1 חתך -רווח ועלות 
o הסעיף התקציבי מתעדכן בעת הכנת חשבוניות או רישום פקודת היומן . 
o  לא מתבצעת בקרה תקציבית על תקציבי הרכש כאשר עדכון התקציב הינו

 .אוטומטי
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 קבוע כספים חדש BudgetPostDateשום של הוצאות מראש שקובע האם ברי ,
או לפרוס את חיוב התקציב על פני , לחייב את כל התקציב בתאריך החשבונית

 .החודשים של ההוצאות מראש
  קבוע כספים חדשZeroPricePurchOrder  0המאפשר לקבוע עלות כניסה 

 .0אם בהזמנת הרכש המחיר של המוצר הינו , למוצרים בתמחיר
 בפורמט קצר של חשבשבת תמיכה בקליטת קבצי פקודות יומן )MOVEIN.DAT .( 
  סוגי תנועות יומןובמסך חשבונות ראשיים  במסך מניעת תנועות ידניותדגל חדש. 
 לפי . בתקופה כספית סגורה, מניעת שינוי מרכזי רווח וסעיפי תקציב בתנועות יומן

 .NoChangeBudקבוע כספים חדש 
 תמיכה בהגדרת חשבונות מעבר נפרדים בין כל שתי תתי חברות. 
 בעת פתיחת , תמיכה בפתיחה אוטומטית של חשבונות בתתי חברות

 .תתי חברותלפי דגלים חדשים במסך , חשבון ראשי בחברה הראשית/ספק/לקוח
 חשבונות לקוחות וחשבונות ספקים, תמיכה בקישור נספחים לחשבונות ראשיים. 
 דפי בנק של בנק הדוארתמיכה בקליטת . 
 הוספת תמיכה בבדיקת חוקיות מספרי חשבונות בסיטיבנק. 
 תנועות מזומן בקופהח חדש "דו. 
 תמיכה בחישוב ריבית דריבית בהלוואות לפי דגל חדש במסך. 
 שיפורים לניהול מלאי תמידי תקן: 

o משלוחים שטרם חוייבו/ביצוע התאמות אוטומטיות בחשבונות קניות. 
o   תמיכה בהגדרת חשבון הוצאות באופן ידני לתנועות מלאי של ניפוק לשימוש

 .שוטף ובתעודות משלוח לא לחיוב
o על סמך , תמיכה במילוי אוטומטי של תקציב רכש ברישום של עלות המכירות

  .תקציב המכירות שמוגדר בחשבונית המס

   כספים – מכירות
 ם במועדים ואחוזים שוניםתמיכה בהגדרת תנאי תשלום ללקוח עם מספר תשלומי. 
 כ/חשבוןנוסף מסך בן .  תמיכה בגבייה בהוראת קבע של כל החיובים של הלקוח .

 .הגדרות כספים ללקוחות למסך אשראי לחיוב
 תמיכה במונה נפרד לסכום שלילי גם לחשבוניות מרכזות. 
 בהפעלה ישירה ממסך –ל "תמיכה בהעתקת חשבונית מרכזת וחשבונית חו 

 .החשבונית
 תמיכה בפירוט חשבונית מס על סמך הצעת מחיר. 
 והצגת סכום המקדמה , תמיכה בקישור תעודת קבלה של מקדמה לחשבונית מס

 .ששולמה בהדפסת החשבונית
  קבוע כספים חדשOneInvPerSite . לפתיחת חשבונית מרכזת נפרדת לכל אתר

 .של הלקוח
  בעת הרצת הכנת חשבוניות תופק  . חשבונית נפרדתדגל בכותרת תעודת משלוח

  .חשבונית נפרדת לכל תעודה אשר סומנה בדגל
 י הלקוחות על "שמציג סכומים שנוכו לעסק ע, י לקוחות"ניכוי במקור עח חדש "דו

 .סמך נתוני הקבלות
  תמיכה בעדכון סכום האובליגו של הלקוחות גם על סמך המחאות ישנות שנותרות

 .בקופה ולא הופקדו
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 ם עמלות לסוכנים רק על סמך חשבוניות של הסוכן ששולמו במלואןתמיכה בתשלו. 
  שיפור לממשקיEDIתמיכה בהגדרת קידומות שונות לקבצים של :  לרשתות שיווק

 .קידומות קבצים לרשתות שווקבמסך החדש , רשתות שיווק שונות
  שיפורים לניתוח חשבוניות)BI:( 

o תמיכה בניתוח לפי סוג מכירה. 
o  פיצול תשלומים לחוזה שירות לפי המוצרים הנכללים תמיכה בהצגה של

  .בחוזה
 חשבון עלות מכירות ומרכז רווח לפי סוג לקוח , תמיכה בהגדרת חשבון הכנסות

 ).של המוצר(ש "ומשפחת הנח

 ומכירות לקוחות קשרי

 שדות חדשים בכותרת ההזמנה . שיפור למנגנון ההצמדות של הזמנות לקוח– 
 . הצמדה%,  שער בסיסתאריך, תאריך תחילת הצמדה

 לקוחותבהפעלה ישירה ממסך , לפי העץ הארגוני שמוגדר לו, סייר עץ ארגוני ללקוח. 
 משפחה שדה חדש : תמיכה בהגדרת יעדי מכירות למשפחה מרכזת של מוצרים

 .משפחות מוצר במסך מרכזת
 ק ליסט של משימות להצעת מחיר לפי סוג המכירה'תמיכה בהגדרת צ.  

  ואחזקה שירות
 חויבו שלא שרות חוזי חדש ח"דו. 
 שירות קריאות לפתוח שממעטים לקוחות חדש ח"דו.  

  רכש
 תמיכה בפיצול תשלומים לספקים לכמה תשלומים חודשיים שווים: 

o  סימון חשבוניות לתשלוםבמסך פיצול תשלום הפעלה ישירה . 
o הפיצול הינו לכל החשבוניות שסומנו לתשלום לספק. 

 חשבונית ספק בין מרכזי /הזמנת רכש/תמיכה בפיצול ידני של שורת דרישת רכש
 .עלות/פיצול בין מרכזי רווח במסך בן –רווח ועלות 

 והכנת, מספק קבלה תעודת הקלדת בעת הספק חשבונית פרטי בעדכון תמיכה 
 .ל"הנ הפרטים סמך על מהמסך ישירה בהרצה ספק חשבונית

 לבקרה על חשבוניות עסקה , ללא חשבוניות רכשחשבוניות עיסקה  חדש ח"דו
 .מספק

  דרישות מרוכזות לרכש במסך סוג דרישת רכששדה חדש. 
  הזמנות רכש במסך סגורה חלקיתדגל חדש. 
 של (ש"הנח ומשפחת ספק סוג לפי עלות/רווח ומרכז קניות חשבון בהגדרת תמיכה 

  ).המוצר

  )WMS (ממוחשב מחסנים ניהול
  הליקוט לליקוט על בסיס משטח הזמנותהרחבת אפשרויות גלי.  
 שליטה של המשתמש על סדר הטיפול בשורות ההזמנה בהרצת גל ליקוט. 
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 שליטה של המשתמש על אלגוריתם הליקוט מהמלאי.  
  ליקוט של מוצר שמאוחסן בבודדים- 222תמיכה בליקוט לפי סוגי אריזות בשיטת , 

  .אריזות קטנות ואריזות מאסטר
  יך קוד תארתמיכה בשדה)DC(המציין את שבוע הייצור של , ג" ברמה של מנת חו

הזמנה /ומגבלות ליקוט ברמת לקוח,  תמיכה בתוקף מנה על סמך תאריך זה .המנה
 . מקסימליDCביחס למספר חודשי 

 ואפשרות להגבלת ליקוטים לפי , מנה/ ע"תמיכה באפשרות לקבוע דרגת איכות לפק
 .דרגות איכות

 שורות הזמנה שסומנו באותו מספר קיט ילוקטו . נותתמיכה בליקוט קיטים בהזמ
 .ביחד

 שמשקלי , )בעיקר(לצורך ליקוט מוצרי מזון , תמיכה באפשרות ליקוט לפי אריזות
והזמנת הלקוח הינה לפי מספר אריזות ולא לפי משקל , האריזות שלהם לא זהים

 .מדוייק
 יקוט ואותר מלאי סטטוס הזמנת לקוח שהורץ עליה גל ל תמיכה בעדכון אטוטמטי של

 .עבורה
 פתיחת האפשרות לאחסון יזום של משטח באיתור שאינו מנוהל משטחים.  
  הרחבת אלגוריתם האחסון לתמיכה באפשרויות אחסון של שני סוגים שונים של

 3באותו איתור אפשר להכניס :  לדוגמה.באותו איתור פיסי) זמנית-לא בו(משטחים 
  . רחבים2משטחים צרים או 

  ללקוח מוגבל לא עוברות לגלי הליקוטהזמנות.  
 תמיכה במנגנון בירור ברקודים של מסופונים המיועד לשוק הרפואי.  
 טים לא מנוהלי מלאי בפירוט משימות מחסן פרטיות"תמיכה בתיעוד מק.  
  איתורים במחסןבן של  , לוג שינוייםמסך חדש.  
 מלאי באיתורים לא פעיליםח חדש "דו. 
 ספרואיתורים שלא נח חדש "דו.  
 מיועד ללקוחות מולם עובדים עם מחסן אחד . תמיכה בקישור לקוח לאיזור במחסן

  .ומספר איזורים לצורך מכירה בקונסיגנציה
  תמיכה באפשרות יצירת משימתMOV עם כמות מתוכננת מתוך המסופון.  
  תמיכה באפשרות להגדרת קיבוץ דיווחי המסופון במשימות פרטיות ומשימותMOV.  
 ות להדפסת סוגי תעודות נוספות מהמסופוןהרחבת האפשר.  
  משלוח משטח בין מחסנים שמבוצע באמצעות תעודת משלוח ישמור על המלאי

  .ממושטח
 אפשרות לדווח על משימת ליקוט שלא כנגד הזמנת לקוח.  
  מספר מנות שונות מירבי מותרות וכן האם סוגי איתוריםאפשרות להגדיר במסך 

להגדרות אלו יש השפעה על . חים הומוגניים בלבדאיתורים מסוג זה מחזיקים משט
  .אלגוריתם האחסון

  תמיכה בהגדרת מינימום ימי תוקף נדרשים לליקוט בשורת ההזמנה ותמיכה בנתון
  .זה באלגוריתם הליקוט בעת מציאת מנות שעונות לתנאים

  מלאי ניהול
 תתמיכה בחישוב נפח המוצרים בתעודת משלוח על סמך הגדרת נפח של האריזו. 
  קבוע לוגיסטיקה חדשIPltSeparate שמשפיע על אופן חילול מספר משטח בעת 

  .פירוט דיווחי ייצור במסך משטח חדששימוש בדגל 
 הוספת התראה על ירידה ממלאי בטחון המוגדרת למחסן בניפוק לרשימת זווד.  
  גם ליצירת התעודות הכנת תעודות על בסיס אריזותהרחבת האפשרות בתוכנית 

  .סניףלפי 
 תמיכה בפתיחה של תעודת העברה בין מחסנים על סמך תעודת קבלה למלאי.  
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 תמיכה בהחזרת המלאי למשטח המקורי ממנו , בתעודת החזרת סחורה מלקוח
  .נשלח

  תמיכה באישור גורף של כל שורות התעודה בהפעלה ישירה מתעודת משלוח
 .ומחשבונית מס

 קבלה-בונית מס וחשבונית מסתמיכה בעדכון מספר חבילה בהפעלה ישירה מחש. 
 ניתן גם לבטל את האישור : שיפור התוכנית לאישור כל השורות בטופס ספירת מלאי

 .בלחיצת כפתור אחת

  אופנה
 חות אופנה מורכבים חדשים"דו: 

o חות מטריציונים"מחולל דו 
o חות מלאי ומכירות"מחולל דו 
o מלאי מטריציוני לתאריך. 

 ים בהזמנת רכש וחשבוניות ספקנוספו שדות מחיר והנחה בפירוט דגמ. 
 כולל שמירת הקשר בין שורת התעודה , פירוט השורות לתעודה לפי המטריצה

 .לשורת הדגם במטריצה
 חשבונית ספק אם הכמות יותר /תמיכה בפיצול אוטומטי של שורות קבלה למלאי

 .PAutoFindOrder ערך חדש לקבוע לוגיסטיקה –גדולה מכמות ההזמנה 
 ט זה"וקביעת מחיר ליחידה לפי מק, ט מוביל לצבע"תמיכה בהגדרת מק. 
 תמיכה בבניית מטריצה על סמך שורות התעודה. 
 תמיכה בהעתקת המטריצה של הזמנת הלקוח בפתיחת תעודה על סמך ההזמנה. 
  כולל תמיכה בליקוט ואחסון ב, )סדרות/פעמונים(תמיכה בניהול מלאי לפי סטים-

WMS ,יה ופירוק של סטים במלאיוכן תמיכה בבנ.  
 לבדיקת ההתאמה בין השורות למטריצה טים לא במטריצה "מקח בקרה "דו

 .בתעודה
 הוספת בקרות בעת עדכון סטטוס על תאימות בין המטריצות לשורות התעודה. 
  קבוע לוגיסטי חדשIMatrixOnly , שמונע עדכון בשורות התעודה אם קיימת

 .מטריצה לתעודה

  אנוש משאבי
 אנוש משאבי חברת של ההגדרה ביטול: 

o  חברותבוטל הדגל של חברת משאבי אנוש במסך . 
o מועמד בכל החברות/ניתן לפתוח עובד .  
o כולל פרטי , הפרטים האישיים של העובד משותפים וזהים בכל החברות

  . ניתן לעדכנם בכל החברות. ילדים
o מועמד מתבצעים בחברה אליה קשור העובד /ניהול הסטטוסים של העובד

  ). שהפך להיות לקריאה בלבד חברה שדה(
o מועמד בהפעלה ישירה מהמסך או /תוכניות עזר לשינוי חברה של עובד

  . ניהול תהליכים מתפריט
o אישיים פרטים למסך עברו נהיגה רשיון פרטי .בוטל עבודה פרטי הבן מסך .

 .נוכחית לחברה נתונים למסך בורע השדות שאר
o בנפרד חברה בכל מתבצעת ומשרות תפקידים, ארגוני עץ הגדרת. 
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  ושכר נוכחות
 למעטפה שמתקפל מיוחד דף על שכר תלוש בהדפסת תמיכה. 
 המקוריים הטפסים על לאומי וביטוח הכנסה למס הטפסים בהדפסת תמיכה. 
 ח"במט חודשית משכורת בהגדרת תמיכה. 
 העדרות יום שווי – עמלות בסיס על המועסקים לעובדים שכר בחישוב תמיכה 

 .קודמים בחודשים שקיבלו העמלות סמך על מחושב
 במשמרות לעובדים מס זיכויי בחישוב תמיכה. 
 יחידות (בחודש העבודה ימי מספר בסיס על יומיים לעובדים מס בחישוב תמיכה 

 ).מס

 קובץ שליחת כולל בארץ המועסקים פלסטינים לעובדים שכר בחישוב תמיכה 
 .ההגירה למנהלת

 בשטחים המועסקים פלסטינים לעובדים מס וחישובי שכר בחישוב תמיכה. 
 זרים לעובדים לאומי לביטוח קובץ בהכנת תמיכה. 
 161 טופס ומילוי, עבודה בסיום לעובד המגיעים הפיצויים סכומי בחישוב תמיכה .

 .הפיצויים סכום בחישוב עמלות לפי/שעתיים/חודשיים לעובדים התייחסות
 העובד של שונים בנק חשבונות למספר המשכורת בהעברת תמיכה. 
 ב"מס דרך שלא בנקאית העברה או ק'בצ המשכורת בתשלום תמיכה. 
 ועד ומיסי ארגון מס בחישוב תמיכה. 
 2010 משנת לרכבים (הלינארית השיטה לפי ברכב שימוש שווי בזקיפת תמיכה 

 ).ואילך

 נוכחות משעוני טעינה להגדרת מחולל : 

o השעונים קובץ מבנה בהגדרת תמיכה. 
o שונות חברות ממספר עובדים של שעונים בקליטת תמיכה. 
o עובד לכל שונים מגנטיים כרטיסים שני בהגדרת תמיכה. 
o וכו, הקפצה, רגילות שעות (שונים מסוגים שעות של דיווח בקליטת תמיכה'.( 

 חדר שעון (חיצוניות מערכות של מקבצים שכר דיווחי של טעינה להגדרת מחולל 
 ).'וכו, אוכל

 למרבית המעובדים הנוכחות נתוני שליחת – שכר לתוכנות יוצאים ממשקים מחולל 
 להסכמי שונים נתונים העברת כולל, גמישות הגדרות. בשוק הנפוצות השכר תוכנות
 ).שעות לפי שכר והסכמי גלובליים שכר הסכמי (שונים העסקה

 העסקה הסכמי בהגדרת שיפורים: 
o עגולות בשעות עבודה וסיום תחילת בהגדרת תמיכה. 
o עבודה יום לכל שונים תעריפים 5 עד של בהגדרה תמיכה. 
o לילה למשמרת קבועה שעות תוספת במתן תמיכה. 
o לילה במשמרת נוספות לשעות נפרד חישוב בהגדרת תמיכה. 
o שכר רכיב לכל נוספות לשעות התעריפים בהגדרת מלאה גמישות. 
o שונים חג וימי חג לערבי מיוחדים ותעריפים שעות בהגדרת מלאה גמישות. 
o העבודה במהלך הפסקות בהגדרת מלאה גמישות. 
o לתיקון טכנאי של הקפצה בעת מראש קבועות שעות של בתשלום תמיכה 

 .דחופה תקלה
o שעות 36 ניתנו לא ולעובד במידה, ש"במוצ לעבודה חריג בתשלום תמיכה 

 .מנוחה של
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o קבלן לעובדי, לדוגמה (בזמן מוגבל העסקה בהסכם תמיכה.( 

o חופשה ימי ביתרת מותרת חריגה בהגדרת תמיכה. 
o חודש בסיס על חישוב  (בחודש הראשון היום של התאריך בקביעת תמיכה 

 ).קלנדרי לא

o במשרה גלובליים לעובדים –) 100% (רגיל בתעריף נוספות בשעות תמיכה 
 .חלקית

o בשבועיים פעם שישי ביום עבודה בהגדרת תמיכה. 
o במסך הנתונים כל על שינויים לוג. 
o לעובד נוכחות ופרמיית קבועה פרמיה בתשלום תמיכה. 

 לנוכחות השעות דיווחי במסגרת הראשי למדען שעות בדיווח תמיכה. 
 סניפים/מחלקות לפי העובד של עבודה שעות בדיווח תמיכה. 
 העובד של ויציאה כניסה בדיווחי) מחשב/נוכחות שעון/ידני (הדיווח מקור שמירת. 
 במקום והעדרויות עבודה שעות  דיווח לתיקון, השכר על לאחראי עבודה משטח 

 .אחד
 העובד של נוכחות דיווחי סמך על ארוחות זקיפת/ניכוי של אוטומטי בחישוב תמיכה. 
 העובד של והעדרות העבודה דיווחי על ממונה/אחראי של אישור במנגנון תמיכה. 
 בדיקות, לדוגמה (שנקבע מהתקציב חריגה ומניעת, מתוקצבת בהעדרות תמיכה 

 ).הריון

 העובדים לכל מרוכזת חופשה של בהגדרה תמיכה. 
 בהתאם שבת תעריפי וחישוב, השבת ויציאת כניסת שעות בהגדרת תמיכה. 
 במשכורת הנוכחות נתוני על למשתמש חות"דו מחוללי. 
 עובדים של חסרים/שגויים שעות לדיווחי ותיקון בקרה חות"דו.  

  )סולושנס סופט חברת עם בשיתוף (מסופונים אפליקציות
  מערכת מעקב אספקות -אפליקציה חדשה )POD(:  

o  שמאגד תחתיו תעודות משלוח וחשבוניות מסמעקב אספקותמסמך חדש  ,
 .וכן תעודות החזרה

o וכן לעדכן את שם , הנהג יכול לדווח על האספקות שביצע, במהלך החלוקה
 .לשמור חתימת לקוח לאישור האספקה או לרשום סיבת אי מסירה, המקבל

o י סריקת הברקוד של האריזות "תמיכה באפשרות אימות העמסה ופריקה ע
  .עם המסופון

o זות חשבוניות מס על בסיס ארי/ תמיכה באפשרות יצירת תעודות משלוח
  .ללקוח שנרשמו במסופון למסמך מעקב אספקות

 שיפורים במערכת סוכני שטח: 
o תמיכה בפתיחה ועדכון של משימה ללקוח. 
o  תמיכה במכירותVan Sale -החזרה ,  אפשרות הפקת תעודות משלוח

 .מלקוח וחשבוניות מס
o ותעודות משלוח   תמיכה בהעברת שדות חדשים רבים להזמנות לקוח

  .מהמסופון
o  בשמירת מהדורות להצעת מחיר ללקוח במסופוןתמיכה. 
o תמיכה בשמירת מיקום המשתמש המדווח במסופון.  
o  מסך בן חדש -תמיכה בהגדרת תדירות נדרשת ליצירת קשר עם הלקוח  

  .לקוחותלמסך 
o תמיכה בפתיחת הזמנה על סמך הצעת מחיר במסופון.  
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 שיפורים למערכת טכנאי שטח:  
o  לקריאת שירותתמיכה בהעברת שדות חדשים רבים. 
o  תמיכה במנגנון קישור שאלון לקוח לקריאת שירות באמצעות רישום משימה

 . תחתיה
o תמיכה בהצגת רשימת הסטטוסים במסופון בהתאם ל-BPM פריוריטיב. 
o תיקון שמעדכן /הוספת חתימת משתמש לטקסט של תאור התקלה

  .מהמסופון

  ל"בחו המס רשויות לדרישת המערכת התאמת
 ארצות הברית: 

o  תמיכה בטעינת שיעורי מס המכירה)Sales Tax ( מקובץ מיסים מלא
 .ועדכני

o תמיכה בקביעת שיעור מס המכירה ללקוח לפי המיקוד שלו. 
 פורטוגל: 

o  תמיכה בחתימה דיגיטלית על החשבוניות לפי הנחיות רשות המיסים
 .בפורטוגל

o קבלת אישור לתוכנה מרשויות המס. 
 גרמניה: 

o המבוסס על תנועות יומן, פי קבוצות מסמ ל"ח מע"תמיכה בהפקת דו. 
 איטליה: 

o כולל שיעורי , הוספת תמיכה בסיווג חשבונות הוצאה לפי הוצאות מוכרות
 .ההוצאה המוכרת לרשויות המס באיטליה ולאיחוד האירופי

o לא מוכרות/הפקת מאזן בוחן תוך התחשבות בהוצאות מוכרות. 
 פולין: 

o תמיכה בהדפסת חשבוניות מס בהתאם להנחיות רשויות המס בפולין. 
o תמיכה בהדפסת חשבוניות תיקון לפי הנחיות רשויות המס. 

 מקסיקו: 
o תמיכה בחתימה דיגיטלית לפי הנחיות רשויות המס במקסיקו. 
o  תמיכה ביצירת קובץXMLלדיווח על מכירות לרשויות המס . 
o מ על בסיס מזומן"לום מעמ מעבר ותש"תמיכה בהגדרת חשבונות מע. 
o  תמיכה בשימוש בכמה רצפי מספרים שמתקבלים מרשות המיסים למספור

 .חשבוניות
 ארגנטינה: 

o תמיכה בהדפסת חשבוניות לפי הנחיית רשויות המס בארגנטינה. 
o תמיכה בהגדרת כמה רצפי מספרים שונים לכל תעודה כספית. 
o מ"תמיכה בחישוב מיסים נוספים בחשבונית בנוסף למע. 
o וקבלת אישורים , תמיכה בשידור חשבוניות לרשות המיסים בארגנטינה

 .בחזרה
o תמיכה בהגדרת סכום ניכוי מינימלי בהגדרות לניכוי מס. 
o תמיכה במספור של אישורי ניכוי מס במקור לספקים. 
o תמיכה בהגדרת קודי ניכוי מס שונים לקבוצות מס שונות של מוצרים. 
o  כתה לקבלה סופית לאחר קבלת הכסף והפי" זמנית"תמיכה בהפקת קבלה

  .מהלקוח
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  מערכת מנהל
  הדגל בא לידי ביטוי בהדפסת מסמכים . חברות במסך סביבת תרגולדגל חדש

 .חות"ודו
 מקל על הגדרת  משלוח דואר דרך שרתי . מסך להגדרת שרתי דוארSMTP שונים 

 .Gmail-מ
  הוספת חברות/לוג מחיקתמסך חדש. 
  שאינם בקבוצת ההרשאות של מנהל , למשתמשים רגיליםתמיכה במתן הרשאות

 :לבצע פעולות של תחזוקת המערכת, המערכת
o  עדכון סיסמאות למשתמשים, פתיחת משתמשים(טיפול במשתמשים.( 
o  מחיקת חברה/פתיחת(טיפול בחברות.( 
o טיפול בהרשאות. 
o הרצת שדרוגים.  

  שונות
 י המשתמש"סימון תעודות למעקב ע: 

o סימון התעודה למעקב בלחיצה על דגל בכותרת המסך,בממשק המלא . 
o עקוב אחרי  > דוארסימון התעודה למעקב בתפריט , בממשק חלונות

 .התעודה
o  המשתמש יקבל דואר אוטומטי על שינוי סטטוס של תעודות אותן סימן

 .למעקב
o רשימת ח חדשים "המשתמש יכול לראות את כל התעודות שסימן במסך ודו

 .נושאים למעקב
 חות והמסמכים בפורמט "שיפור בהפקת הדוPDF: 

o  לא נדרשת יותר התקנתMS-Office. 
o שיח עם -חתימה דיגיטלית על מסמכים ממוחשבים מתבצעת ללא דו

 .המשתמש
 י המשתמש לעמודות הפרמטרים "תמיכה בהצגת כותרות שנקבעו ע

 .חות"ספק במסכים ובדו/לקוח/למוצר
 תמיכה ב-Office 2013. 
 תמיכה ב-Internet Explorer 10. 
 תמיכה ב-Windows 8. 
 תמיכה בעדכון לוג סטטוסים לאחר כל שינוי בטקסט של התעודה או הוספת נספח .

 .LOGUPDATEלפי קבוע מערכת חדש 
 תמיכה במציאת מיקודים בישראל לפי שיטת המיקוד החדשה של רשות הדואר. 
 הוספת חלון של מדדים ל-Dashboards . כל משתמש מגדיר לעצמו את המדדים
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