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מבוא
מסמך זה מתאר את החידושים ,השיפורים והשינויים שבוצעו בגרסה  5.3של
 ,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
מיון לפי סכום במסך התחשבנות
במסך  Billing Entryשל  ,jobנוסף לחצן  Reorderמעל עמודת הסכום הן בצד ה-
 Receivableוהן בצד ה Payable -והוא מאפשר למיין את הסעיפים לפי מה שהוגדר
בטבלת .Service Types

שדה חיתוך חדש במסך חשבונית מרכזת
במסך הבחירה של הכנת חשבונית מרכזת ,נוסף שדה המאפשר חיתוך לפי מטבע
תעודת האשראי כך שניתן להפיק חשבונית מרכזת נפרדת לכל מטבע.

תיוק מסמכים לBooking -
פותחה האפשרות לתייק מסמכים למערכת .Booking

קישור לקוחות לקבוצת מחירונים
באופציה להגדרת מחירונים  Tariff Definitionנוספה האפשרות להגדיר קבוצה של
לקוחות שלהם אותו סוג מחירון ( )Tariff Typeו.owner -

משתנים חדשים לשילוב בהודעות דוא"ל
לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל של תיקי ספנות ,נוספו שני משתנים
חדשים:
 – Freight Collect/Prepaid Name מציין אם התיק הוא  PPאו CC

 - Charges Include Freight מחשב היטלים והובלה

סטטיסטיקות דרך המתזמן
פותחה היכולת להריץ סטטיסטיקות דרך ה.)EVS2( Scheduler -

אופציות חדשות שדורשות התאמה ללקוח
 – Shipping Declarationשליחה בדוא"ל ותיוק
ניתן לשלוח את המסמך  shipping declarationבדוא"ל .המערכת תתייק אותו
אוטומטית תחת התיק הרלוונטי.
Custom
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קליטת מסרי טאלי מהנמל
פותחה היכולת לקלוט מסרי טאלי מהנמל .אופציה זו מתאימה ללקוחות שהנמל
משמש עבורם כטאלי .המסרים נמשכים מכספת הנמל וגורמים ליצירת סטטוסים
תפעוליים במעקב המכולות.
Custom
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אופציות כלליות
אינדקס
בחירת עיר מטבלה באינדקס לקוחות
בשדה "עיר" במסך אינדקס לקוחות ( ,)AC1ניתן לבחור את העיר בישראל מטבלת
ערים ,על מנת למנוע שגיאות כתיב.

תאריך פתיחת לקוח באפליקציית  Salesבאינדקס
במסך אפליקציית מכירות –  – Salesשל אינדקס הלקוחות ( ,)AC1נוסף השדה Open
 Dateשמציג את תאריך פתיחת הלקוח ביישום הזה.

תאריך פתיחת תיק ראשון ואחרון
במסך אפליקציית מכירות –  – Salesשל אינדקס הלקוחות ( ,)AC1נוסף השדה
 Date of Shipmentשמאפשר להציג את תאריך פתיחת התיק הראשון ותאריך התיק
האחרון עבור כל אחד מהאפליקציות.

יצירת אירועי אינדקס
כאשר פותחים לקוח באפליקציה מסוימת באינדקס הלקוחות נוצר אירוע .כמו כן ,נוצר
אירוע כאשר מעדכנים את ברירות המחדל של לקוח באינדקס.

כתובת רפרנט בהודעות
ניתן להגדיר כתובת דוא"ל של רפרנט הלקוח כפי שמוגדר באינדקס ,ככתובת דוא"ל
ממנה תשלח הודעת מערכת ללקוח.

הגדרת  Instructionsלמחירונים
באופציה  Instruction Definitionשל מחירונים (למשל באופציה  ,)AITE11נוספו שני
שדות שניתן לשלב ב:instructions -


 – Exists Functionמציין אם קיימת נוסחה במחירון



 – Function Descriptionתיאור הנוסחה

הצגת הערות בשאילתה Payable Query -
במסך השאילתה  Payable Queryמופיע עתה סימון בשורת ה Payment -המציין אם
ישנה הערה .לחיצה על הסימון מציגה את ההערה למטה במסך השאילתה.

עמודה חדשה בדוח )AGTR13( Payment Detail
בדוח  )AGTR13( Payment Detailנוספה עמודה חדשה המציינת אם קיים אסמכתא
ב' של מכון התקנים.
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אנשי קשר
הורדה ל Excel -של אנשי קשר מרשימת תפוצה
במסך הצגת רשימת נמענים לשליחה מרשימת תפוצה ,ניתן להוריד את הרשימה
לקובץ .Excel

איתור אנשי קשר לפי חברה
בוצע שיפור בחיפוש אנשי קשר לפי חברה כך שיאותרו עתה גם אנשי קשר המקושרים
למספר חברות.

מונה כניסות לאתר
באופציה  )SEC28) Login Queryניתן לראות את כל הכניסות של כל הלקוחות לאתר
האינטרנט מתאריך מסוים ואילך .עבור כל לקוח ,ניתן לראות את סך כל הכניסות שלו.
האופציה מאפשרת לראות את כמות הכניסות של משתמש.

שליחת הודעה בFTP -
נוספה האפשרות לשלוח הודעה ב FTP -על-ידי בחירת התוצאה
 Group/Form/Messageבמסך הגדרת .Results

הצגת רשימת לקוחות ממסך הגדרת תוצאות
באופציות  File/Job Client Result Libraryנוסף הכפתור  Partnerשמציג את כל
הלקוחות שקשורים לתוצאה מסוימת.

שאילתה לשידורים
בשאילתה לשידורים  Transmission Query -מתפריט  Optionsב OP Center -של
ישות ,אפשר לסנן שורות לפי .Sender/Receiver

מיקום נתיב הניווט בOP Center -
"נתיב הניווט" מתחת לסרגל הכלים ב ,OP Center -שמראה את הישויות שהמשתמש
ניגש אליהן בדרכו לישות הנוכחית ,יוצג מעתה באותה שורה אך ימינה יותר.

שדות סיסמה
בשדות שבהם הערך אינו מוצג בזמן ההזנה (כמו  ,)Passwordהסמן ממוקם עתה בתו
השני ומשם מתחילה ההזנה.

אופציות חדשות לרכישה על-פי הצעת מחיר
ממשק לקליטת שערים ממטאור
פותח ממשק לקליטת שערי מטבעות (שער יציג ,המחאות גבוה ,מזומן גבוה) מחברת
מטאור ישירות ל.Unifreight -
Add-On
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