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מבוא
מסמך זה מתאר את החידושים ,השיפורים והשינויים שבוצעו בגרסה  5.1של
 ,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 יבוא
חיבור מעקב מכולות ליבוא
המודול למעקב מכולות שולב במערכת יבוא .מערכת יבוא מטפלת עתה בניהול צי
מכולות והסטטוסים שלהן.
Add-On

טיפול בETA -
במסך  Moreשל תיק יבוא ,נוסף שדה להזנת תאריך  .ETAניתן להזין תאריך זה כל
עוד התיק לא חובר ל .job -בשאילתה לתיקים ובדוח לתיקים ,נוספה האפשרות להציג
את התיקים המתאימים ל.ETA -

שדה Special Service
השדה  Special Serviceהועבר ממסך  Moreשל תיק ,למסך  .Generalניתן לעדכן את
השדה הזה גם כאשר התיק סגור.

איחוד תיקים בשידורים למכס
האופציה לפיצול  Customs Joinב OP Center -של  jobמאפשרת לאחד תיקים לפני
שידור למכס .במקרה של איחוד )לדוגמה כאשר  5תיקים משודרים כתיק אחד(,
המערכת מסמנת ושומרת את כל אחד מהתיקים שאוחדו.

שיפור במסך Agent Charges
בוצע שיפור במסך  Agent Chargesכך שכאשר קולטים או מעדכנים כמות חבילות
במסך  ,Packagesנתון זה מתעדכן אוטומטית גם במסך .Agent Charges

יצירת אירוע שינוי במסך General
כאשר משנים נתונים במסך  Generalשל תיק יבוא ,נוצר אירוע שמתעד את השינוי.
באירוע נרשמים שם השדה ,הערך לפני השינוי והערך החדש.

Billing Report
בתפריט  Formsב OP Center -של תיק יבוא ,נוסף דוח חדש  .Billing Report -זהו
דוח  Excelשמציג שורה לכל סעיף מתוך מסך  Billing Entryבנוסף לנתונים תפעוליים
לגבי התיק.

Job Display
במסך  Job Displayמוצג עתה סימון ליד רשימת התיקים שמציין אם נשלחה הודעה
ללקוח.
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הפקת חשבונית כללית עבור job
בתפריט  Optionsב OP Center-של  jobיבוא ימי ,נוספה האופציה Join Invoices
להפקת חשבונית כללית עבור כל החיובים מכל התיקים של ה .job -האופציה מציגה
את סעיפי ההתחשבנות )ממסך  (Billing Entryשל כל התיקים וניתן לבחור את אלה
שיופיעו בחשבונית .הסעיפים הזהים מופיעים באופן מאוחד.

הפקת חשבונית השהייה חלקית
במקרה שטרם הוזן תאריך החזרה למכולה ,ניתן להפיק חשבונית על חלק מתקופת
ההשהייה ,עד לתאריך מצוין .בזמן הפקת חשבונית סופית ,המערכת מקזזת את סכומי
החשבוניות החלקיות שכבר הוצאו .האפשרות להפקת חשבונית השהייה חלקית
נמצאת באופציה .(AI25) Demurrage Query

איחוד סעיפי חשבונית
נוספה האפשרות לאחד סעיפי חשבונית כך שסכומי הסעיפים שהוגדרו כקבוצה יודפסו
תחת סעיף אחד בחשבוניות המופקות .לדוגמה ,ניתן לאחד את היטל הדלק ,היטל
המלחמה וההובלה כקבוצה שתרוכז תחת סעיף הובלה בחשבונית.
Custom

ברירת מחדל לקביעת סוג שער
נוסף פרמטר חדש ,Invoice Currency Rate ,להגדרות ברמת אפליקציה ,המאפשר
לקבוע ברירת מחדל לסוג שער )גבוה ,נמוך ,יציג( לכל מטבע חשבונית .כאשר פרמטר
זה מוגדר ,בעת יצירת חשבונית ,הסכום במטבע החשבונית יחושב לפי סוג השער
שנקבע ברמת האפליקציה במידה ולא הוגדר סוג השער במסך  ,Billing Entryאו
ברמת אינדקס )הגדרת שער לפי קוד סעיף( ,או בטבלת הסעיפים )הגדרת שער לפי
קוד סעיף( ,או ברמת לקוח.

קליטת מחירונים בתקשורת
מחירונים חיצוניים שמשודרים למערכת בפורמט של קובץ  ,Excelנקלטים ב-
 Unifreightאוטומטית כמחירונים המוכנים לשימוש.
Custom

מסר פתיחת תיקים
פותח מסר חדש לפתיחה אוטומטית של תיקי יבוא ימי על סמך שידור נכנס של קובץ
 Excelהמכיל את נתוני התיקים וה.job -
Add-On

קליטת חשבוניות סוכנים משודרות
במערכת  ,(AIPY) Paymentsניתן לקלוט אוטומטית חשבוניות ששודרו על-ידי סוכנים
בפורמט של .Excel
Add-On
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מערכת יצוא
סטטיסטיקה לjob-
במסך הבחירה של האופציה  Job Statistics Queryנוסף שדה החיתוך Global Zone

המאפשר לשלוף מידע לפי אזור גיאוגרפי.

טופס Mercosur
לרשימת הטפסים שניתן להדפיס ) Forms Printoutב OP Center -של תיק( עבור תיק
ייצוא ימי ואווירי ,נוסף טופס .Mercosur
Add-On

הזנת אירוע ידני עבור חשבוניות
במסך התוצאות של האופציה  ,(Gincom1) Invoice Queryנוספה האפשרות להזין
אירוע עבור כל החשבוניות שעלו בשאילתה .ניתן להשתמש באפשרות זו על מנת
לשחזר חשבוניות ,תוך הגדרת  Resultעבור האירוע הידני.

משלוח דוא"ל לסוכן עם מסמכים מצורפים
בוצעו שיפורים במסך בניית מסמכים לשליחה בדוא"ל .בזמן בחירת מסמך מופיעים
עתה שם המסמך וסוג המסמך.

יצוא ימי
שיפורים בהזמנות ימיות – Booking
בוצעו שיפורים ושינויים במודול הזמנות ימיות ) .(Bookingהזמנות לחברות הספנות
משודרות עתה אוטומטית דרך מתג  ,Intraתוך אפשרות גם לשליחה ידנית .המערכת
מנהלת את תהליך השידור ומציגה את שלבי הביצוע באמצעות מסך האופציה
 .(OEO11) Booking Worksheetאופציה זו מאפשרת לשלוף מידע על השידורים,
הסטטוסים ,האישורים מחברות הספנות ומספרי ההזמנות ,לפי חיתוכים שונים.
Add-On

מעקב זימון מכולות למשקף
נוספה היכולת לעקוב אחר זימון מכולות למשקף במכס ייצוא ימי ,באמצעות סטטוסים
ואירועים.
Add-On
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טיפול בקבלני משנה עצמאיים במערכת מכס
נוספה האפשרות לחבר קבלני משנה עצמאיים ) (Restricted Ownerלמערכת מכס.
קבלני משנה יכולים עתה לצפות ברשימון האחרון מתוך  OP Centerשל תיק מכס.
Custom

משתנה חדש לשילוב בהודעות דוא"ל
לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל של תיקים ,נוסף משתנה חדש –
.Pack Details

יצוא אווירי
Booking Query
האופציה  (AE22) Booking Queryמאפשרת לנהל את ההזמנות ששודרו לחברות
תעופה מתוך גליון עבודה מרכז .לאחר שליפת הזמנות לפי חיתוכים שונים ,מקבלים
את כל המידע במסך אחד המציג את ההפרשים בין משקל ונפח מוזמנים לבין הנתונים
בפועל ,כמו גם את שלבי תהליך ההזמנה והסטטוסים.
Add-On
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מערכת  GSAיצוא
התאמה בין שטר מטען ויצואן
כאשר מזינים מספר שטר מטען במסך  ,Generalשם היצואן שלו הוקצה המספר
מופיע אוטומטית.

איתור  jobלפי מספר טיסה ותאריך
באופציה  ,Job Connectנוספה היכולת לאתר  jobבהזנת מספר טיסה ותאריך )ללא
צורך בחיפוש באמצעות השאילתה(.

פרטי בנק בחשבונית מרכזת
פרטי הבנק להעברת התשלום מודפסים עתה בחשבונית המרכזת ללקוח.

שאילתות
שאילתה לתיקים
בשאילתא לתיקים ,מופיעה עתה עמודה של מחיר לק"ג.
שאילתה לJobs -
בוצעו שיפורים במסך תוצאות השאילתה ל.Jobs -

דוחות
משתנה חדש בדוח תיקים
בפורמט  Excelבדוח תיקים ) ,(GSER2נוספה עמודה חדשה – – File Dimension
להצגת מידות המשלוח.
דוח Priority
בדוח  Priorityב OP Center -של  ,jobנוספו עמודות להצגת מספר טיסה ותאריך.
דוח Invoice Charges
בפורמט  Excelבדוח  ,(GSER28) Invoice Chargesנוספה עמודה חדשה –
 – File Chargeלהצגת המשקל לחיוב.
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מערכת עמילות
תיק עמילות
סוג משלוח  LCL/FCLבתיק עמילות ימי
במסך "הזנת תיק כללי" של תיק עמילות ימי ,נוספה האפשרות לבחור את סוג
המשלוח FCL :או  .LCLכאשר תיק מסומן כ FCL -ניתנת גישה למסך מכולות להזנת
פרטי המכולות.

גייטפסט העברות
במסך "מכולות" של תיק עמילות ימי ,נוסף כפתור חדש –"גייטפס העברות"–
המאפשר לציין בין איזה נמלים מתבצעת ההעברה ולשדר את בקשת העברת הסחורה
לרנ"ר.
Add-On

רווח והפסד
ב OP Center -של תיק עמילות ,נוספה האופציה ) Profitאופציה  (23המאפשרת
להציג את הרווח וההפסד בתיק העמילות.
אופציית DA
ב OP Center-של תיק עמילות נוספה אופציה חדשה – (Disbursement Account) DA
שנועדה להזין סוגי פעילות שבוצעו בתיק כגון מכון תקנים ,כמות מכולות בבדיקה
פיזית .הזנת סוגי הפעילות האלה מפעילה מחירון לחיוב הלקוח .כמו כן ,ממסך זה
ניתן לתקן ו/או להוסיף סכומים לחיוב הלקוח ללא כניסה למסך Billing Entry
)התחשבנות(.
Add-On

ניהול תיק מכס
סימון צבירה בסגמנט 105
במסך "קבוצת סחורות  -סגמנט  "105של תיק מכס ,ניתנת עתה האפשרות לסמן את
שדה הצבירה עבור כל השורות באופן גורף.

שדה חדש במסך סגמנט 103
במסך "חשבונות ספק  -סגמנט  "103של תיק מכס ,נוסף שדה חדש להזנת ערך
ההמרה במט"ח.

שדה יחידה סטטיסטית
במסכים של האופציות "חשבונות ספק  -סגמנט  "103ו) Customs Items -סגמנט 105
 קבוצת סחורות( של תיק מכס ,נוסף השדה  .Statistical Unitנתון זה מוצג מתוך ספרהסיווג.
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מחשבון לשדות
המסכים של האופציות ) Supplier Accountסגמנט  (103ו"קבוצת סחורות  -סגמנט
 "105של תיק מכס ,מספקים עתה מחשבון לביצוע פעולות חשבונאיות בשדות "ערך
טובין במט"ח"" ,ערך המרה"" ,ערך במטבע מקורי" ו"ערך במט"ח".

הדפסת סרט חשבונות ספק
בתפריט "טפסים" בתיק מכס ,נוספה אופציה להדפסת ריכוז סכומי חשבונות ספק.
הדפסה זו באה להחליף את הסרט הידני.

החלפת מספר שליפה
ב OP Center -של תיק מכס ,נוספה האופציה "שינוי מספר שליפה" )תפריט "נתונים"(
להחלפת מספר השליפה .פעולה זו אפשרית כל עוד לא הוגשה בקשה לתשלום עבור
התיק.
שינויים בOP Center -
בוצעו שינויים ב OP Center -של תיק מכס .האופציה "אגרות נוספות" הועברה לאזור
 ,Data Entryוהאופציה "סטטוסים" הועברה לאזור .Miscellaneous

מכס משקף מכולות
במסך האופציה "משקף מכולות" ) ,(CU6נוסף שדה חיתוך לביצוע שליפה לפי חוליה.

הוראות תשלום
האופציה "הוראות תשלום" ) (CU11מאפשרת להדפיס הוראת תשלום לפני ביצוע
התשלום.

הודעות לתיקים
במסך האופציה "הודעות לתיקים" ) (CU13המציג את תיקי המכס עם הסטטוסים
שהתקבלו מהמכס ,נוסף הכפתור "הובלה יבשתית" המאפשר לראות את תנועות
ההובלה היבשתית הקשורות לתיק.

בירור שטר מטען באופן אוטומטי
באופציה לבירור שטר מטען ) ,(CUB6נוספה האפשרות לשליחה אוטומטית של בקשה
למכס לצורך בירור מצב שטר מטען .נשלחת בקשה כל חצי שעה עד לקבלת תשובה
על קליטת שטר מטען.

דוח זיכויים
האופציה "בקשת הודעות לסוכן" ) (CUB10מאפשרת להפיק דוח על זיכויים מהמכס
)סוג בקשה  - 29דוח זיכויים( ,וכתוצאה מקבלת זיכוי בגין תיק מכס נוצר סטטוס
בתיק.

חיבור מסך אישורים לתיק בונדד
למסך פריסה של גוש ) (BN1התווספה אופציה להזנת אישורים ברמת פרט מכס
כחלק מהפריסה ,כך שתיק השחרור מבונדד נבנה עם האישורים הנדרשים.
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הובלה יבשתית
שדה הוראות הובלה
השדה "הנחיות הובלה" במסך "כללי" של האופציה "כניסה להובלה" חובר לטבלה
שממנה ניתן לבחור הוראות הובלה שמוגדרות מראש.

ברירת מחדל למוביל ברמת חברה
נוסף פרמטר ברמת חברה להגדרת ברירת מחדל למוביל.

מחירונים
במחירוני הובלה יבשתית ,נוספו האפשרויות הבאות:
 בהזנת מדרגות נוספה האפשרות לציין עד ערך
 הזנת מחיר לפי נפח ומשקל לאותה מדרגה
 חיתוך מחירונים של סוג הובלה ומשלח

שידור תעודת ליווי
האופציה לשידור תעודות ליווי ) (DOT10פותחה על מנת לאפשר שיחרור סחורות
ממסוף מטען או מנמל ללא צורך בניירת .נוספה האפשרות לשדר למסוף/נמל מסר
הוצאת סחורה המכיל את פרטי ההובלה והנהג המוציא את הסחורה.
Add-On

מערכת אישורים ורשיונות
מערכת האישורים והרשיונות –  Certificates & Licensesנועדה לנהל את תהליך
השגת האישורים והרשיונות הנדרשים לשיחרור משלוח .המערכת מנהלת את
האישורים ברמה של תיק וכן מאפשרת מעקב אחר תוקף האישורים התקופתיים
והכמותיים.
התהליך מתחיל בתיק המכס שבו המסווג מציין את הסיווגים והדרישות לאישורים.
באופציה "אישורים נדרשים" ) (24ב OP Center -של תיק מכס ,המערכת מציגה את
האישורים שהוזנו בעבר וממליצה על האישורים הקיימים שעשויים להתאים לפריטים
הנוכחיים .המשתמש בוחר את האישורים הרלוונטיים.
האופציה "כניסה לאישור" ) (CR1משמשת להזנת בקשות לאישורים חדשים
ומאפשרת לצרף לבקשה את המסמכים הדרושים .התהליך מסתיים עם קבלת האישור
והזנת מספרו .המערכת מעדכנת את תיק המכס אוטומטית ,ומאפשרת לתייק את
האישור במערכת לניהול מסמכים.
Add-On

טפסים ודוחות
דוח חדש להצגת הפרשי זמן
הדוח "הפרשי זמן" ) (CAR13מאפשר לבדוק את הפרשי הזמן בין אירוע לאירוע אחר.
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דוח חדש למופעי אירוע לתיק
הדוח "מופעי אירוע" ) (CAR14מציג את התיקים שבהם קרה או לא קרה אירוע מסוים.

דוח הודעות התרה
באמצעות ה ,(EVS2) Scheduler -ניתן לתזמן הפקה והפצה של דוח הודעות התרה
על מנת לקבל מידע על תיקים שקיבלו התרה.

דוח סטטוס
באמצעות ה ,(EVS2) Scheduler -ניתן להגדיר משלוח אוטומטי של דוח האירועים
) (CAR4ללקוחות.

חותם רשימון
שמו של הגורם שחותם על הרשימון מופיע עתה בהדפסת הרשימון .מבקר התיק עובר
לשדה חותם רשימון.

שאילתה לתיקים
במסך הבחירה של השאילתה לתיקים ) (CA2נוספו שדות החיתוך הבאים :משלח
ומספר אישור.

גליון עבודה
לרשימת הערכים לבחירה בשדה "מצב תיק" במסך האופציה "גליון עבודה" ),(CA10
נוספה האפשרות "תיקים שאושרו ולא שולמו" ,לבחירת התיקים שאושרו לתשלום
וטרם שולמו.

הזמנות כסף
שליחת הזמנת כסף בפקס
ניתן לשלוח הזמנת כסף ללקוח גם בפקס.
טיפול במשלוח Prepaid
בתיק עמילות ניתן לציין אם הוצאות ההובלה של משלוח הן  .Prepaidאזי המערכת
אינה מוסיפה את סכום ההובלה להזמנת הכסף.

הוספת מע"מ להזמנת כסף
כדי לשלוח ללקוח הזמנת כסף שכוללת את סכומי המע"מ ,ניתן להשתמש באופציה
החדשה "הזמנת כסף" ) (16שנוספה ל OP Center -של תיק עמילות .אופציה זו
מחשבת את סכומי המע"מ החלים על סעיפי ההכנסות.

דוח הזמנות כסף
פותח דוח חדש – דוח הזמנת כסף ) – (CAR11שמציג ,ברמת תיק עמילות ,את
הסכום הנדרש בהזמנת כסף ,את סכום הקבלה וסכום החשבונית.
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צירוף רשימון להזמנת כסף
בעת שליחת הזמנת כסף ללקוח בדוא"ל ניתן לצרף את הרשימון כקובץ מצורף.

מחירונים
הגדרת מדרגות מחירים
בהזנת מדרגות נוספה האפשרות לציין עד ערך.

שדות חדשים באופציה להזנה מרוכזת
במסך האופציה להזנה מרוכזת ) (DOTTN11נוספו  2שדות חדשים :ישוב טעינה וישוב
פריקה.

מחירוני הזמנת כסף
נוסף משתנה לקוח ביטוח למחירון .באינדקס מסמנים אם לקוח רוכש ביטוח ולפי נתון
זה המערכת יודעת אם לחייב את הלקוח עבור ביטוח או לא.

שדות פונקציה חדשים
במסך הזנת מחירים במחירוני עמילות ומחירוני הזמנות כסף ,נוסף שדה חדש – ימי
אחסנה  -לרשימת השדות שבהם משתמשים להגדרת נוסחאות לחישוב מחיר

תוצאות שאילתה למחירונים
במסך התוצאות של השאילתה למחירוני עמילות ) (CATN9ולמחירוני הובלה
) (DOTTN9מוצגות עתה מדרגות המחירים.

שדה חיתוך לבחירת סוג משלוח
במסך הזנת מחירונים ) (CATN1נוסף שדה חיתוך חדש  ,FCLלבחירת סוג המשלוח:
.All ,LCL ,FCL

אינדקס
קישור מספר חוליות ללקוח
ניתן לקשר לאותו לקוח מספר חוליות מטפלות ,לפי תחנות מכס.

הגדרת רפרנט לפי תחנות מכס
ניתן להגדיר רפרנט עבור לקוח ,לפי תחנות מכס.

שינוי הגדרת  Payable-To-Receivableברמת לקוח
בטבלת "סעיפי חשבונית" מוגדר אם סעיף מסוים שמוזן בצד ה Payable -במסך
ההתחשבנות ) ,(Billing Entryיועתק גם לצד ה .Receivable -ניתן לשנות את
ההגדרה הזאת ברמת לקוח באינדקס.
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חשבוניות חתומות מחברת Overseas
נוספה היכולת לקבל שידור של חשבונית חתומה דיגיטלית ,מחברת .Overseas
חשבונית זו מתויקת אוטומטית במערכת לניהול מסמכים .המערכת מאתרת את תיק
 Unifreightשאליה שייכת החשבונית ומקשרת אותה אל התיק.
Add-On

טיפול בקבלני משנה עצמאיים
נוספה האפשרות לחבר קבלני משנה עצמאיים ) (Restricted Ownerלמערכת עמילות
מכס.
Add-On

קליטת חשבונית  Milleniumכתשלום
המערכת ניגשת ישירות לשרת ה FTP -של  Milleniumכדי למשוך חשבוניות מ-
 Milleniumל .Unifreight -החשבוניות נכנסות למערכת כתשלומים – .Payments
Add-On

הגדרת Instructions
בהגדרות של  Instructionsנוספה נקודת הצגה –  – View Placeחדשה והיא הזמנת
כסף Instructions .שהוגדרו ל View Place-הזה ,יוצגו בכניסה למסך .Money Order

סטטיסטיקות
במסך הפרמטרים של האופציה  File Statisticsנוסף שדה לבחירת משלח.

סעיפי חשבונית
במסך הגדרת סעיפי חשבונית ) (CATB13נוספה האפשרות להגדיר כרטיס הכנסות
לפי תחנת מכס.

גישה למערכת עמילות מאתר האינטרנט
כאשר נגשים למערכת עמילות מכס דרך אתר האינטרנט ,ניתן לאתר תיק באמצעות
מספר חשבונית.

קליטת הוצאות
בעת הזנת מספר תיק עמילות בקליטת הוצאות ,שם הלקוח מופיע אוטומטית.
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אופציות כלליות
Unifreight BI
 BIהינה טכנולוגיה המאפשרת הבנת המידע לצורך ניתוח וקבלת החלטות .ב-
 Unifreight BIבוצעה אינטגרציה המאפשרת גישה ישירה לטכנולוגיית  BIמתוך
מערכת  ,Unifreightעל מנת להסתכל על נתונים עדכניים וגם לנתח נתונים היסטוריים.
המוצר מספק סט של כלים שעמם המשתמש יכול להפיק דוחות ,להציג נתונים בצורות
שונות )גרפים Grid ,Pivot ,וכדומה( ,לתזמן דוחות ,לבנות  ,Dashboardלהציג View
ברמת משתמש ,מחלקה וחברה ,ודברים נוספים.
 Unifreight BIעובדת מעל  Data Warehouseייחודי לקבלת זמני תגובה מעולים,
כאשר למשתמש שליטה מלאה בבניית הדוחות והתצוגות השונות.
Add-On

הצגת שערים
שערי מטבעות שבהם בוצעו שינוים לעומת היום הקודם ,מוצגים מעתה באופן מודגש.

התרעה על פער בשערי מטבע בקליטת הוצאות
בעת הזנת סכומים במט"ח ובשקלים באופציה לקליטת הוצאות ),(Payment Entry
המערכת מתריעה כאשר ישנו פער של  10%או יותר בין שער המטבע לשער המעודכן
במערכת.

הדגשת שורת הוצאה מבוטלת במסך Billing Entry
שורת הוצאה שבוטלה בפעולת סטורנו במסך קליטת הוצאות ) (Payment Entryתופיע
במסך ההתחשבנות ) Billing Entryבאזור  (Paymentsבצבע אפור ,כך שתתבלט
השורה החדשה שנקלטה מולה.

ביטול סגירה לרווח
בכל המודולים של מערכת יבוא ומערכת יצוא ,נוספה האופציה Cancel Profit Closure
לביטול פעולת סגירה לרווח ).(Profit Closure

מחירוני הובלה יבשתית
במחירוני הובלה יבשתית נוספה אפשרות להגדרת מדרגות מחירים ,ממחיר עד מחיר.

עיצוב חדש לסמלי סוג לקוח
הסמלים "לקוח זהב"" ,לקוח כסף" ו"לקוח פלטינום" עוצבו מחדש.
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שאילתה לאחוזי מע"מ
השאילתה החדשה  VAT Management Queryבתפריט System Management
) (SYSMGR23מציגה את כל התאריכים שבהם שונה אחוז המע"מ ומאפשרת לגשת
למסך ההזנה.

Open Jobs
בוצעו שיפורים בתהליך הסגירה לרווח שמתבצע מתוך השאילתה Open Jobs

במודולים של מערכות יבוא ויצוא.

דוח All Applications Profit Report
פותח דוח כללי –  – (MAIN16) All Applications Profit Reportשמציג נתונים
תפעוליים מכל היישומים הרלוונטיים )יבוא אווירי וימי ,יצוא אווירי וימי( ,לחודש מסוים.
עבור כל תיק ,הדוח מכיל מידע תפעולי – נמל מוצא ,נמל הגעה ,איש מכירות וכדומה
– ונתונים כספיים כגון סך כל הכנסה וסך כל הוצאה .ניתן לייצא את נתוני הדוח
ל.MS Excel -

ממשק  - SBOפרמטר חדש באינדקס
עבור משתמשים שעובדים עם ממשק  ,SBOבמסך הפרמטרים באופציה Account
) Entryמסך  (Moreנוסף פרמטר חדש  - Charge Currencies -שמשמש להגדרת

המטבעות בהם ניתן לחייב את הלקוח .בעת הפקת חשבונית ,אם ישנה שורת הוצאה
במטבע שלא ניתן לחייב בו את הלקוח ,החיוב על השורה הזאת יתבצע בשקלים .לא
ניתן להפיק ללקוח חשבונית במטבע שלא מוגדר עבורו.

מערכת מכירות CRM -
שליחת דוא"ל מתוך Session
מתוך  Sessionבמערכת  ,CRMניתן לשלוח דוא"ל לגורם שאינו אחד השותפים ב-
 .Sessionנוסף השדה  Contactלהזנת כתובת הדוא"ל של הגורם ,ידנית או תוך
בחירה מרשימת אנשי הקשר .ניתן גם לבחור את התיבה שבה תופיע הכתובת To :או
.CC
העתקת שם איש מכירות מCRM-
לאחר הזנת איש מכירות באינדקס המכירות  ,CRMתוכן השדה יועתק לשאר
היישומים בעת פתיחת רשומת לקוח באינדקס התפעולי ).(AC1
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תשתיות
מערכת ניהול מסמכים – Document Management
שיפור ביצועים באופציה Document Query
בוצעו שיפורים בביצועים של חיתוכים מסוימים באופציה .(DM2) Document Query
שיפור בתיוק מתוך Outlook
בוצעו שיפורים ביציבות מנגנון התיוק מתוך .Outlook

הדפסת טפסים
שליחת קבוצת טפסים בדוא"ל
נוספה האפשרות לשלוח קבוצת הדפסה כדוא"ל ,כקבצים מצורפים נפרדים או כקובץ
מכווץ אחד בפורמט .ZIP
שליחת קבוצת טפסים בדוא"ל כתוצאה מResult -
ניתן להגדיר  Resultלשליחה אוטומטית של קבוצת טפסים בדוא"ל כתוצאה מאירוע.

הדפסת קבוצת טפסים במדפסת מקומית
נוספה האפשרות להדפיס קבוצת טפסים במדפסת אינטראקטיבית שמוגדרת בתחנה
של המשתמש )ולא בשרת( .המערכת תומכת בהדפסה דו-צדדית ) (Duplexבמידה
והמדפסת המקומית מכילה את התכונה הזאת.

הגדרת טפסים אופציונאליים בהדפסה לקבוצה
נוספה האפשרות להגדרת קבוצה עם טפסים אופציונאליים שניתנים לבחירה על-ידי
המשתמש בעת ההדפסה.

הגדרת טפסי ברירת מחדל
כאשר מגדירים קבוצה ,ניתן לקבוע אילו טפסים יודפסו כברירת מחדל בהעדר הגדרת
הדפסה אחרת ללקוח.

התאמת טפסים לדרישות לקוחות שונים
פותחה היכולת להתאים קבוצת טפסים לכרטיס אינדקס ,כך שעבור שותפים עסקיים
שונים מהאינדקס תהיה אפשרות להדפיס טפסים שונים מאותה הקבוצה.
שליחת קבוצת טפסים מותאמת לקוח כתוצאה מResult -
ניתן להגדיר  Resultלשליחה אוטומטית של קבוצת טפסים מותאמת ללקוח מסוים
כתוצאה מאירוע.
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מנגנון אירועים
שיפור ביצועים
בוצעו שיפורים בביצועיו של מנגנון האירועים במקרים של  resultsמרובים הקשורים
לאירוע מסוים
אירועים על שינוי הגדרת Result
המערכת מנהלת עתה אירועים שנוצרים במערכת כאשר מבצעים שינוי בהגדרת
.Result
Event List
במסך האופציה  Event Listשמופעל מ OP Center -של תיק ,מופיעים סימנים
שמתארים את מצב הביצוע של  Resultשהוגדר עבור אירוע .הסימנים מציינים אם
 Resultהצליח ,אם הוא מחכה בתור לביצוע ,ואם הוא לא הצליח.
Result Evaluation
במסך  Result Evaluationשנפתח בלחיצה כפולה על סימן  Resultבמסך ,Event List
נוספו שני שדות Status :המציג את הסטטוס של התקשורת ,ו Result ID -המציג
מספר זיהוי ל.Result -
מסך Result Definition
במסך  Result Definitionנוספו שדות חדשים Counter :אוטומטי לזיהוי ה,Result -
 Descriptionלהזנת תיאור Include Blocked Record ,להצגת רשומות חסומות ,ושדה
לחיפוש רשומות .Results
Client Result Library
פותחה אופציה לבניית ספריית  Resultsברמת לקוח .האופציה מאפשרת להגדיר
 Resultsשהתוצאה שלהם היא שליחת הודעה או הפעלת תוכנית .באמצעות האינדקס
) ,(AC1ניתן לשייך לכרטיס של שותף עסקי  Resultsמתוך הספריה )אופציה Client
 Result Libraryב OP Center -של שותף עסקי(.

צירוף מסמך קבוע להודעה
להודעות שמוגדרות בספריית ההודעות ניתן להוסיף עתה הגדרה לצירוף מסמך
שמתויק במערכת ניהול מסמכים .כאשר שולחים הודעה שמכילה הגדרה של מסמך,
המסמך יצורף אוטומטית להודעה.

ניתוח מסרים
הגדרת שידור כSingleton -
במסך  ,(GTR17) Analyze E-mail Definitionנוספה היכולת להגדיר שידור כ-
 ,(Single Process Analyze) Singeltonכך שהוא לא ינותח במקביל לשידורים אחרים.

טיפול אוטומטי בניתוח של קבצים גדולים
בוצע שיפור בניתוח קבצים גדולים שמגיעים למערכת בשידור.
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Services
שינוי עדיפות למשימות בתור
במסכי ניהול שירותים )אופציות בתפריט  ,(SRV-Servicesנוסף שדה  Priorityלקביעת
עדיפות לרשומות שנמצאות עתה בתור.
Queue Query
בוצעו שיפורים במסך האופציה  Queue Queryועתה הוא מציג מידע סטטיסטי על
מצב התורים.

שירות לביצוע מחיקות
פותח שירות חדש לביצוע מחיקות של חומר זמני או ישן.

בדיקות תקינות למערכת
בכניסה למערכת מתבצעות בדיקות תקינות על מנת לוודא שההגדרות תקינות.
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