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מבוא
מסמך זה מתאר את החידושים ,השיפורים והשינויים שבוצעו בגרסה  5.2של
 ,Unifreightבחלוקה לפי היישומים השונים במערכת.
במסמך נעשה שימוש בסימנים הבאים:
Add-On
כדי לסמן אופציה או תכונה שיש לרכוש בנפרד .יש לפנות לחברת
עמיטל דאטה לקבלת הצעת מחיר.
Custom
כדי לסמן אופציה או תכונה שדורשת התאמה מיוחדת ללקוח .יש
לפנות לחברת עמיטל דאטה לקבלת הצעת מחיר.
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מערכת ספנות
Proforma Invoices
במסך האופציה  ,(CO10) Proforma Invoicesנוסף שדה חיתוך )תיבת סימון(
 .Calc Depositאם השדה אינו מסומן )ברירת מחדל( ,חלקו התחתון של מסך
התוצאות –  – Deposit Detailsלא יוצג.

דוח תיקים File Report -
בדוח תיקים –  (SHIR2) File Reportברירת המחדל של השדה  Inc Billingשונתה
והיא "לא מסומן" ,כלומר "לא לכלול נתוני התחשבנות".

מחירוני השהייה
במסך הבחירה של האופציה  (COTN10) Demurrage Tariffנוסף שדה חיתוך –
 ,Dangerous Goodsשמאפשר להתייחס לתכולת המכולות ולציין אם ישנם חומרים
מסוכנים.

תקשורות
מסר אישור הזמנה ימית לסוכן אוניה
פותח מסר חדש לשליחת אישור  bookingלנמל .עבור כל שינוי בנתוני הbooking -
משדרים מסר עדכון .עבור כל שידור מסר אישור  bookingמתקבל מהנמל מסר משוב.
מסר זה נקלט במערכת ומאפשר לסוכן האנייה לבדוק את סטטוס השידור.
Add-On

בדיקות נוספות למסר הזמנה ימית
במטרה לצמצם טעויות בטעינת מכולות שמשודרות לנמל )מסר  (EXPOCONTנוספו
בדיקות לשידור מתוך  jobספנות יצוא – האופציה  23-Ranar/Tally Messagesב-
 OP Centerשל  .(SHE1) jobאופציה זו מבצעת שלוש בדיקות לפני שידור
ה :booking -תקינות קוד אונייה והתאמה לקוד בטבלת רנ"ר ,תקינות משקל מכולה
ובדיקת השדה  Serviceבמסך  Generalשל התיק )אם הוא מלא וישנו תרגום מול
רנ"ר( .אם הבדיקות לא תקינות ,המסר לא משודר.
Add-On

שידור מכולות ריקות למסוף ספנות
ניתן לשדר מכולות ריקות למסוף ספנות ,באמצעות האופציה 29-Empty Container
 Storageב OP Center -של תיק ספנות יבוא ) (SHI9או האופציה Empty Container
.(COR4) Storage
Add-On
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שידור תעודות אחסנה למכולות ריקות
בשתי האופציות של הדפסת תעודת אחסנה למכולה ריקה 29-Empty Container -
 Storageב OP Center -של תיק ספנות יבוא ) (SHI9וEmpty Container Storage -
) ,(COR4נוספו השדות  Storage Portו Transport By -לציון נמל האחסנה ואמצעי
ההובלה ) Truckאו .(Train
Add-On

מסר משוב למסר רשימת מכולות
פותח מסר חדש לקליטת משוב מהנמל למסר  ,EXPOCONTובו מתקבלת תשובה
לגבי תקינות המסר ובמקרה של שגיאה פירוט השגיאה.
Add-On

שידור מכולות מהמסופים
בוצע שיפור בפוזיציה  – 110שידור מכולות מהמסופים כך שסוכן אוניה יכול לבקש
לקבל )מהמסוף המשדר( את הנתונים בפוזיציה  110במסר מכולות .קבלת הנתון
יוצרת אירוע .S-NOT
Add-On

הגדרת דואר אוטומטי לעמיל מכס
ניתן להגדיר שישלח אישור  bookingאוטומטי לעמיל המכס ,לאחר שליחת Booking

לרנ"ר וקבלת משוב תקין מרנ"ר.
Add-On

סטטיסטיקות
נוספה האופציה  Calculated Fieldsלתפריט  SHIST) Statisticsו (SHEST -על מנת
לאפשר למשתמש להגדיר שדות מחושבים )עד עשרה( להצגת הנתונים הרצויים
במסך הסטטיסטיקה .המשתמש יכול לקבוע שם לשדה ולהגדיר את הנוסחה לחישוב
הערכים שיוצגו .המרכיבים של הנוסחה מתבססים על סעיפי החשבוניות .השדות
שהוגדרו יופיעו גם כשדות חיתוכים במסך הבחירה.
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אופציות כלליות
התחשבנות
מיון לפי סכום במסך התחשבנות
במסך  Billing Entryנוסף לחצן מעל עמודת הסכום הן בצד ה Receivable -והן בצד
ה Payable -המאפשר למיין את השורות לפי סכום.
הרשאות למסך Billing Entry
ניתן להגדיר הרשאות נפרדות למסך .Billing Entry

חשבוניות
עיגול סכום החשבונית
בתהליך הפקת חשבונית ,המערכת מחשבת את סכום החיוב הסופי )סה"כ תשלום(
ומעגלת )כלפי מעלה( אותו לסכום שלם .בפועל מתווסף סעיף חיוב נוסף שמציג את
ההפרש הנוצר מהעיגול.
Add-On

בחירת הערות מטבלה
ניתן לנהל טבלה של הערות קבועות לחשבונית לפי מערכת.
Invoice Query
במסך הבחירה של השאילתה לחשבוניות –  ,(GINCOM1) Invoice Queryנוסף שדה
חיתוך  Invoice Printoutלבחירת צורת הדפסה מתוך רשימת אפשרויות.

שיפור בדוח חשבוניות כללי
במסך הבחירה של דוח חשבוניות כללי –  ,(GIN15) Gen. Invoice Printנוסף השדה
 Include Detailsלהוספת פירוט סעיפים לדוח .אם מסמנים שדה זה ,בדוח יופיע פירוט
לגבי סעיפי החשבוניות ,הכולל שם סעיף ,סכום במט"ז ,מטבע ,סכום בשקלים ותאריך
ערך.

סימון ביטול הדפסת חשבונית
במסך הכנת חשבונית זיכוי או אשראי נוסף השדה  .No Printהשדה יופיע במסך אם
הפרמטר  Allow not to print autocredit and constituent invoicesבמסך Invoice
 Definitionsברמת החברה ) (Company Defaults – SYSMGR17מוגדר כ .Yes -ניתן
לסמן את השדה  No Printכאשר לא מעונינים להדפיס את החשבונית .חשבונית
מסומנת לא ממתינה בתור להדפסת חשבוניות ברצף.
Custom
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שיפור בטעינת מחירונים מExcel -
בטעינת מחירונים מ (AITN31-Auto Create) Excel -המערכת מבצעת בדיקת תקינות
התאריכים .במקרה של תאריכים שגויים ,המחירונים אינם נוצרים.
Custom

משלוח הודעות דרך FTP
ממסך ה Results -בכל האפליקציות ,ניתן לשלוח הודעות לכתובת  .FTPבשדה סוג
 Resultאם בוחרים את האפשרות  Messageנפתח  DDLשל ההודעות הקיימות.
Custom

הצגת מסמכים של ישויות מקושרות
פותחה האפשרות להציג מסמכים של הישיויות המקושרות לישויות הראשיות.
לדוגמה ,דרך האופציה  Document Queryב OP Center -של תיק ניתן לראות גם את
המסמכים המתוייקים ב.job -

אינדקס
שאילתה למסמכים
נוספה האופציה  (27) Document Queryל Partner OP Center -באינדקס הלקוח
המאפשרת לבצע שאילתה למסמכים שתויקו עבור הלקוח.

הערות ללקוח ברמת אפליקציה
במסך אינדקס לקוח ,נוספה האפשרות להזין הערה  -במסך  - Remarksעבור כל
אפליקציה בנפרד.

שדה חדש למספר איחוד עוסקים
במסך אינדקס הלקוחות ) (AC1נוסף שדה חדש –  Partnership VATלהזנת מספר
איחוד עוסקים .שדה זה יופי בהצגת חשבונית .אם רוצים שיופיע גם בהדפסת
חשבונית ,יש לאשר לעמיטל ביצוע התאמה בחשבוניות.

סידור התראות לפי סדר החשיבות
במסך  SHIEV15 ,AIEV15) Instructionsוכדומה( נוספו מקשי חצים המאפשרים
להזיז את שורות ההתראות מעלה ומטה ברשימה על מנת לסדר אותן לפי החשיבות
הנדרשת.

שיפור בתפריטים
בוצעו שיפורים בעיצוב התפריטים הראשיים ומסכי ה OP Center -בסביבת Desktop
וגם בסביבת  ,Classicכך שהם יכולים להכיל עתה שורה נוספת של כפתורי אופציות.
בעיצוב החדש ,האופציות בתפריטים שבסרגל התפריטים של  OP Centerיוכלו להופיע
ככפתורים בחלקו התחתון של המסכים.
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אירועים וסטטוסים
במסכי הגדרת  Resultsנוסף הכפתור  Check Email Field Transלבדיקת תקינות
כתובת הדוא"ל של ה results -המיועדים למשלוח בדוא"ל.

חיתוך איש מכירות בדוח אנשי קשר
במסך הבחירה של השאילתה לאנשי קשר במערכת המכירות – Contact Query
) ,(SL11נוסף שדה חיתוך  Salesmanלשליפת מידע לפי איש מכירות .השדה הזה לא
מופיע בשאילתה  (CON1) Contact Queryבתפריט .CON-Contacts

ניהול תקשורות עם גורמים חיצוניים
התקשורות עם גורמים חיצוניים ,לרבות לקוחות חדשים ,יתנהלו באמצעות תפריט
"ניהול תקשורות" ,שבהשגחתה של חברת עמיטל .דרך התפריט תהיה אפשרות
להגדיר את התקשורת שמתנהלת עם כל לקוח וכל גורם חיצוני אחר.
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תשתיות
סטטוסים
פותח מנגנון שמאפשר לא לנעול ישות כאשר מזינים סטטוס.
Custom

Services
מופעל תור חדש במקום התור  ,GCCQUEהמאפשר מעקב ובקרה של פעולות
שנרשמות בתור ,כמו למשל קליטת הוצאות שלא עברה למערכת הנהלת חשבונות.

מחירונים
בוצע שיפור בזמן ההמתנה של שליפת מחירונים.

 – Unifreight Shipping V5.2תיאור גרסה חדשה | 10

