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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 יבוא
Supplier Invoice - SCM
בשדה "שטר מטען" בחשבונית ספק ,ניתן להזין מספר הכולל אותיות ומספרים
והמערכת מוסיפה מקף כמו בהזנת שטר מטען בתיק.

חיבור הזמנות OH/לתיק
בעת קישור הזמנה ( )POלתיק ,נתונים מהתיק עוברים למסך  Shipmentבהזמנה.
בעת קישור  OHלתיק ,נתונים מהתיק עוברים למסך  Assemblyב.OH -

מחירונים
משתנים חדשים בפונקציות מחירונים
לאופציית הפונקציות –  Functionבמחירונים ( )AITNנוספו משתנים חדשים:


 – No of 20' DGכמות מכולות מסוג  20שבהן סחורה מסוכנת



 – No of 40' DGכמות מכולות מסוג  40שבהן סחורה מסוכנת



 – First Dealלחיפוש עסקאות זהות בתיק

שדה קבוצת תנאי מכר
במסך הבחירה של השאילתה למחירונים –  ,)AITN9( Tariff Queryנוסף השדה
 Incoterm Groupsלשליפת מחירונים הקשורים לקבוצת תנאי מכר.

חשבוניות
חשבונית מתוך Demurrage Query
בהכנת חשבונית מתוך האופציה  )AI25( Demurrage Queryיופיעו ההערות שרשומות
בתיק.

שליחת חשבונית
בעת שליחת חשבונית בדוא"ל באמצעות מחולל הטפסים סטימיול ,יופיעו לבחירה רק
אנשי הקשר ששייכים להובלה ימית או להובלה אווירית ,בהתאם לתיק.

חשבונית זיכוי של השהייה
בחשבוניות שבהן הסכום שלילי ,הכותרת משתנה ל"חשבונית זיכוי" – .Credit Invoice
דוח Invoice Services
בדוח  ,)AIR12( Invoice Servicesנוסף השדה .Exporter Name
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דוח פירוט תעודות אשראי לחשבונית מרכזת
בדוח פירוט תעודות אשראי לחשבונית מרכזת נוספה האפשרות למיין לפי מספר
חשבונית (תעודת אשראי).

Reconciliation
במקרה של  jobשמוגדר כ CC -ושורה במסך  Reconciliationשמופיעה כ ,PP -אם
הסעיף מוגדר כ ,Due Agent -הסכומים  Agent Invoice/Cost Agreedלא יחושבו
ויופיעו רק בשדה הבא .Total PP/Cost Agreed

סגירה לרווח Profit Closure -
ניתן לבצע סגירה לרווח גם כאשר אין סכומים לסגירה.

קליטת הוצאות
בדיקת חשבוניות ספק
בבדיקת חשבוניות ספקים –  ,)AI18( Payment Checkכאשר מתגלה כי מטבע הjob -

שונה ממטבע ההוצאות של חברת הספנות ,הסכום נלקח משדה מט"ז ,ובמידה
והשדה ריק הוא נלקח מהשדה .USD
טיפול בקליטת הוצאות עבור job
בוצע טיפול בקליטת הוצאות עבור  jobשכאשר צורת הבדיקה היא  Carrierלא תתבצע
מחיקת שורות  WIPבתיקים.

קליטת עם מע"מ לסעיף פטור ממע"מ
ניתן לבצע קליטה עם מע"מ לסעיף שמוגדר כפטור ממע"מ .המערכת מתריעה על כך
(הודעת  )Infoאך ניתן להמשיך בקליטת ההוצאה.
כפתור חדש למשיכת נתונים מAgent Charges -
במסך קליטת הוצאות  ,)AIPY1( Payment Entry -נוסף הכפתור File Request
המאפשר למשוך נתונים מ Agent Charges -על מנת לבנות אוטומטית שורות בקליטת
הוצאות.
Add-On

הדפסות ,דוחות ושאילתות
שיפורים בחשבון מטענים
בוצע תיקון בחשבון מטענים כך שלא יוצגו סכומים שהם אפס .בנוסף ,סכומי מע"מ
במטבע זר לא יוצגו ולא ישפיעו על הסיכום.
Add-On
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דוח תיקים
בדוח תיקים –  ,)AIR2( File Reportנוסף שדה חדש  SHO Listלהצגת רשימת
ההזמנות המקושרות לתיק .כמו-כן נוספו השדות  Value of GoodsוGlobal Zone -
.Name
משתנה חדש בדוח File Profit
בפורמט  Excelבדוח  ,)AIR18( File Profitנוספה עמודה חדשה  Section Listלהצגת
ה section -של הסוכן.
משתנה חדש בדוח Job Profit
בפורמט  Excelבדוח  ,)AIR17( Job Profitנוספה עמודה חדשה  Commentsלהצגת
הערות.
סימון הודעות בJob Display -
ברשימת התיקים במסך האופציה  Job Displayיופיע סימן  Vירוק בכל תיק שבו
נשלחה הודעה (הסימון יהיה כפי שקיים במסך .)Notice Send
שדה חדש בשאילתה Expected Shipments Query
בשאילתה  ,)AI11( Expected Shipments Queryנוסף שדה חדש – שם אונייה.

טיפול בעצמאיים
בוצע טיפול בשאילתה למחירונים כדי לאפשר לעצמאיים ( )Restricted Ownerלחפש
מחירוני .Surcharges

משתנה חדש לשילוב בהודעות דוא"ל
לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל של תיקים Communication
 ,Messagesנוסף משתנה חדש  SI Numbersלשילוב רשימה של מספרי החשבונות
של הספק מה SHO -המקושרים לתיק.

ממשקים ותקשורת
ממשקים לחברת  CALבייבוא אווירי
פותחו ממשקים לחברת  CALלקבלת סטטוסים כמו למשל תאריך וזמן המראה
ותאריך וזמן הגעה .סטטוסים אלה מתעדכנים במסך ה Follow-Up -של ה.job -
Add-On

תקשורת מOverseas -
בתקשורת עם חברת  Overseasלקבלת תאריך של משיכה מהמחסן -
 ,Date withdrawal from w/hנוצר סטטוס .MWD

טיפול בגייטפס העברות
עבור תיק שמקושר ל Direct FCL job -מתבצע עדכון תמיד גם בתיק וגם ב job-בלי
קשר לישות (תיק או  )jobשעליו רשום מסר אישור הגייטפס.
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קליטת סטטוסים מSwissport -
המערכת מקבלת שידורי מסרי סטטוסים הכולל איתור סחורה ,מיקום הסחורה
ועדכונים על סטטוס המטען .המסר נשלח מחברת  Swissportלמשלחים בכל עדכון של
סטטוס המטען או שינוי מיקום הסחורה .דוגמאות לסטטוסים המתקבלים:






Check in
Gate pass issued
Special storage
Shipment delivered
Customs check request
Add-On

שידורים מOverseas -
מסר סטטוס מטען שנשלח מחברת  Overseasחיפה מעדכן את מיקום הסחורה
במחסן ,תאריך המשיכה מהמחסן וכן כמויות של נזקים וחוסרים.
Add-On

סטטוס אונייה
פותח תהליך של קבלת מסר סטטוס הפלגה שנועד לסייע לעמילי המכס והמשלחים
לנהל את עבודתם בצורה טובה יותר ,הן מבחינת סדר העבודה לפי תאריכי ההגעה
והסטטוסים של ההפלגות והן מבחינת התראות על בעיות וחוסרים.
עבור כל הפלגה (שילוב של אוניה ומספר הפלגה) ,הנמל מספק מספר סטטוסים:
 -01צפי הגעה
 -02הגעה למעגן
 -03קשירה לרציף
 – 06טיפול בבקשת היתר הפלגה
 -11עזיבת המעגן
 -12עזיבה סופית
מערכת  Unifreightקולטת מידי יום את כל הנתונים מהנמל ומעדכנת את מסך
ההפלגות – .)AIVOY1( Import Voyage Entry
Add-On

אירועים
הזנת שעת סטטוס
במסך האופציה להזנה מרוכזת של סטטוסים ליישות תפעולית -
 )AI17( Update File Statusניתן להזין את שעת הסטטוס.

יצירת אירוע קליטת  Paymentשני
כאשר קולטים הוצאה מחברת הספנות בפעם השנייה ,נוצר אירוע ברמה של
jobשמתעד את הפעולה (אירוע .(SPRC
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מערכת יצוא
הדפסת רשימון
פרטי מפיק הרשימון מודפסים אוטומטית על הרשימון.
Custom

יצוא ימי
מספר אישור הזמנה ימית
המערכת יכולה לקלוט מספר אישור הזמנה ימית ( )Booking Confirmationשל חברת
הספנות ממסר משוב של רנ"ר שנשלח עבור הזמנת חברת הספנות .זאת בהמשך
למגמת האכיפה הנמשכת ברנ"ר לשידור המספר במסר תעודת האחסנה.
Add-On

חשבונית מרכזת באנגלית
ניתן להפיק חשבונית ייצוא ימי מרכזת באנגלית.

דוח )OER32( Control Transit
דוח בקרת טבלת טרנזיט משווה מסלולי תיקים בפועל מול טבלת הטרנזיט שמוגדרת,
כולל העלאת השגיאות שהתגלו לצורך תיקונם.
Add-On

קליטת חשבוניות מOverseas -
ניתן לקלוט חשבוניות יצוא ימי מ Overseas -כ Payment -ייחודי ולהדפיס דף נלווה
שמכיל עד  6חשבוניות בדף  A4אחד.
Add-On

שידור תעודת אחסנה לOverseas -
שידור תעודות אחסנה יצוא ימי ל Overseas-הינו מוצר חובה למי שמאחסן ב-
 ,Overseasבדומה לחובת השידור המונהגת מול רנ"ר.
Add-On

שידורים מול מספנות ישראל
פותחה האפשרות לנהל תקשורת מול מספנות ישראל שכוללת שידור תעודת אחסנה,
משוב ומסר  - CODECOזיהוי לפי .ILMSP
Add-On
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ממשקים מול  - INTTRAשידור מסר Shipping Instruction
ניתן לשדר מסר  Shipping Instructionלחברות ספנות דרך  .INTTRAהדבר עשוי
לחסוך עלויות הקשורות לחברת הספנות .החברות המשתתפות:
.MSC, Seago Line, Maersk Line, SAfMarine, Hamburg Sud
Add-On

משתנה חדש לשילוב בהודעות דוא"ל
לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל של תיקים ,נוסף משתנה חדש –
( Commentsממסך .)General

המשתנה  Package Detailsבהזמנה ימית
במשתנה  Package Detailsבהזמנה ימית ( ,)Bookingנוספו מידות חריגות ופרט מכס.
הדבר מאפשר שליחת עדכון מלא לחברת הספנות.
משתנה חדש בJob Query -
בשאילתה  ,)OE10( Job Queryנוסף המשתנה  Missing Voyage Detailsלרשימת
המשתנים של התנאים (במסך  ,)Condition Formulaהמאפשר לשלוף  jobsשחסרים
בהם נתוני הפלגה.

יצוא אווירי
טופס פתיחת תיק
לרשימת הטפסים שניתן להדפיס ( Forms Printoutב OP Center -של תיק( עבור תיק
ייצוא אווירי באמצעות מחולל הטפסים ,נוסף טופס פתיחת תיק אשר מכיל את
הפרטים העיקריים של תיק היצוא.
Add-On

מעקב טיסות
פרמטר חדש ברמת החברה (,Followup Open Status by Incoterm – )SYSMGR
מאפשר להגדיר שליטה בסטטוסים הפתוחים על-פי תנאי מכר ( ,)Incotermכך שקטע
טיסה ( )legבמסך  )AE18( Flight Follow-Upיהיה פתוח או סגור בהתאם לתנאי
המכר של התיק .הדבר מאפשר ביצוע מעקב עד להגעת המשלוח גם אם לא מדובר
במשלוח שמחייב  PODוכן שילוב הערות מובנות בגליון העבודה.
Add-On

חשבונית באנגלית
נוספה האפשרות להפיק חשבונית  Splitבאנגלית.
Add-On

הקצאת שטרי מטען
שיפור במנגנון הקצאת שטרי מטען יאפשר לנהל בצורה טובה יותר את ההקצאות
שבוצעו לפי תקופה.
האופציה  AEIV17הוחלפה באופציה .)AEIV19( Exporter Allocation
Custom
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מחירוני הובלה יבשתית לפי אזור
באמצעות האופציה  ,)AETN17( Inland Tariffsניתן לבנות מחירוני הובלה יבשתית
לפי אזורי מיקוד ,על-ידי הגדרות בשדות .From-To Zone
Add-On

דוח הזמנות
ניתן להפיק את דוח ההזמנות  )AEOR1( Ordersבאמצעות המתזמן (.)Scheduler
פקודת עבודה מSwissport -
פותחה האפשרות לקלוט אוטומטית פקודת עבודה מחברת  ,Swissportולהדפיס
קוביה בחשבונית הלקוח.
Add-On

שידור  FHLבטיסות שעוברות במדינה שהיא EC Member
בטבלת מדינות ( )AETB13נוספה תיבת סימון –  ,EC Memberלסימון מדינה כחברה
ב.EC -
בשאילתה  )AE10( Job Queryנוסף המשתנה  EC Member by Legלרשימת
המשתנים של התנאים (במסך  ,Condition Formulaתחת  ,)Special Fieldsהמאפשר
לחפש טיסות שעוברות במדינה שהיא חברה ב .EC -במקרה של טיסה שעוברת
במדינת  ,ECיש לשדר .FHL
ממשקים לחברת CAL
פותחו ממשקים לחברת  CALלשידור מסרי  FWBו FHL-וקבלת סטטוס.
Add-On

משתנים חדשים לשילוב בהודעות דוא"ל
לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל ,נוספו שני משתנים:


מחסן



 - Actual flight detailשמציג טבלה המכילה את נתוני הטיסות.

משתנה חדש בתנאים
בתיק ייצוא אווירי נוסף המשתנה  Importer Zip Codeלרשימת המשתנים של
התנאים ,שניתן להשתמש בו כדי לבנות  Instructionשחוסם את האפשרות לאשר את
המסך  Generalאם חסר מיקוד של היבואן.

הרשאות ברמה של מחיר בסעיף
באמצעות מנגנון ההרשאות ניתן להסתיר את מחיר העלות ו/או מחיר המכירה במסך
 Packagesובמסך  ,Disbursementברמת סעיף.
Custom
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מערכת עמילות
מחשבון לשדות
בשדה "ערך טובין במט"ח" במסך סגמנט  103מסופק עתה מחשבון לביצוע פעולות
חשבונאיות .לדוגמה ,אם מקישים  ,1000200ביציאה מהשדה המערכת מציגה בו את
הערך .300

תיק עמילות
במסך  General-Moreשל תיק עמילות נוסף שדה להזנת "צוות" שמטפל בלקוח.

ניהול תיק מכס
שליחה אוטומטית לטיוטה אחרי קליטה
בתיק מכס ניתן לבצע בירור לגבי שטר מטען .בודקים אם שטר המטען נלקט בממ"ן,
ובמידה וכן מתבצעת שליחה אוטומטית לטיוטה אם סומנה התיבה "שליחה
אוטומטית".

משיכת אוטומטית של שערים
פותחה תוכנית במתזמן ( )Schedulerלמשיכה אוטומטית של שערי מטבעות מהמכס
לצורך עדכון טבלת השערים ( )GCOIN2ב.Unifreight -

דוח פרטי מכס
פותח דוח חדש – "פרטי מכס" ( (CAR17שמציג נתוני תיק ופרטי מכס.

חשבוניות
הגדרת כרטיס הכנסות לפי תחנה
בטבלת סעיפי חיוב ,באזור של כרטיסי הכנסות ,ניתן עתה לנהל מספרי כרטיסים
שונים לפי תחנת מכס.

הוספת מע"מ להזמנת כסף
במסך "הזמנת כסף" בתיק עמילות נוספה עמודה לסכום מע"מ המחושב עבור סעיפי
הכנסה .סכום המע"מ יודפס גם על הדרישה הכספית.
Custom

סעיף עם מטבעות שונים
ניתן לחייב לקוח על אותו סעיף במטבעות שונים ,כל מטבע בשורה נפרדת .במידה
וחשבונית השילוח עוברת לתיק העמילות ,סעיף ההובלה יעבור במטבעות השונים ,אם
הלקוח מוגדר כ.Split -
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הצגת סעיף ריק בהזמנת כסף
ניתן להזין שורה ריקה בהזמנת כסף (אופציה "-16הזמנת כסף" ב OP Center -של
תיק עמילות) רק עם נתונים כספיים ללא שם סעיף.

פיצול חשבוניות לפי מטבע
פותחה היכולת לחייב לקוח עבור סעיף מסוים בחשבונית נפרדת (במטבע שונה
מהחשבונית המקורית).

הדפסת רשימון מע"מ תשומות כחלק מחשבונית
בהדפסת חשבונית ניתן להגדיר שיודפס גם רשימון מע"מ תשומות.

לקוחות
הגדרת רפרנט לפי תחנות מכס
במסך אינדקס לקוח נוסף השדה "רפרנט לפי תחנה".
הצגת כרטיס הנה"ח בOp Center -
ב Op Center -של תיק עמילות ,נוספה האופציה "הצגת כרטיס תיק" לתפריט
"אפשרויות" שבסרגל הכלים העליון ,המאפשרת לראות את כרטיס הנהלת החשבונות
של הלקוח.

ברירת מחדל "חייב הזנת הזמנה"
במסך אינדקס לקוח נוסף שדה חדש " -חייב בהזנת הזמנה"  -להגדרת ברירת מחדל
לקביעת חובת הזנה להזמנות.

משלוח הזמנת כסף לאנשי קשר
הזמנת כסף התווספה לרשימת פריטים שניתן לבחור לשליחה לאנשי הקשר של שותף
עסקי – בשדה  Msg/Rptבמסך  Messages for Contactsבאינדקס לקוח (.)AC1

הובלה יבשתית
טבלה להוראות מיוחדות בהובלה
בשדה "הנחיות הובלה" במסך "הובלות יבשתיות" בתיק עמילות ניתן לבחור הערות
מובנות מתוך טבלה ללא צורך בהזנת מלל חופשי .ההערות המובנות מוגדרות בטבלת
"הערות" (.)DOTTB17
הגדרות אחריות הובלה לפי LCL/FCL
במסך  Transportation Detailsשבאינדקס לקוח ניתן להגדיר את הגורם שמוביל עבור
 FCLאו .LCL

הצגת איש קשר למחסן
במסך הובלות יבשתיות בתיק עמילות ,בשדה "מחסן טעינה" לחיצה על החץ פותחת
את הפרטים של המחסנאי.
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קליטת הוצאות
קליטת הוצאות לפי שער לקוח
הפרמטר "שער קליטת הוצאות" במסך הגדרות לחשבוניות באינדקס לקוח בעמילות
משמש להגדיר קליטת הוצאות במט"ז .ניתן לקבוע את השער שלפיו יחוייב הלקוח.

קליטת הוצאות מתיק עמילות
במסך ההתחשבנות ( )Billing Entryשל תיק עמילות נוסף הכפתור  .Paymentבלחיצה
על הכפתור נפתח מסך הכניסה שבו בוחרים את ה Payment Type -וממנו ממשיכים
למסך קליטת הוצאות .מספר התיק מופיע אוטומטית בשדה  .Entity Numberכדי
שההוצאה תופיע במסך ההתחשבנות מיידית בסיום ההזנה ,יש להעביר את ההוצאה
מיידית להנהלת חשבונות.
במקרה של הוצאה שטרם עברה להנהלת חשבונות ,תופיע התראה על הישות בתיק
ולחיצה כפולה עליה תאפשר להשלים את קליטת ההוצאה.

הגשת תשלום מתוזמנת
במסך האופציה "הגשת תשלום" ( )13בתיק מכס ,נוספה האפשרות להזנת שעה
להגשת תשלום עתידי.

הדפסת הוראות תשלום
ניתן עתה להדפיס הוראת תשלום (האופציה "הוראות תשלום" –  )CU11גם אם
התשלום לא בוצע.

מחירוני עמילות  -כמות ימים למדרגה
בשדה  Steps Break Byבמסך הגדרת מחירים ( )Tariffשל האופציה "כניסה למחירון"
( ,)CATN1נוספה האפשרות  Daysלבניית מדרגות מחירים לפי ימים.

סגירת תיק לרווח
בזמן סגירת תיק לרווח ,ישנה אפשרות לסגור יתרה פתוחה בכרטיס מעבר של תיק
עמילות אחר.

הדפסה מרוכזת של שחרור חלקי  -בונדד
באמצעות האופציה "הדפסת שחרור חלקי" ( (BN12ניתן להדפיס שחרור חלקי באופן
מרוכז.

שאילתות
שיפור בגליון עבודה
באופציה "גליון עבודה" ( (CA10נוספו שני מצבים ל"מצב תיק" )1( :תיק לא נקלט
בבית המכס )2( ,תיק לא נקלט בממ"ן/סוויספורט.
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שדות חדשים בשאילתה לתיקים
במסך הבחירה של השאילתה לתיקי עמילות ( )CA2נוסף השדה "סוג שאילתה"
המאפשר לבחור שהתוצאות יוצגו עם שם ספק.
כמו כן ,נוסף השדה "סוג רשימון" לשליפת תיקים לפי סוג רשימון.

שיפורים בשאילתה לתיקים
בשאילתה לתיק מכס ( )CU2נוספו שני שדות חיתוך" :אגב מחאה" ו"איתור תיק לפי
שטר מטען".

עדכון מוביל
במסך האופציה "עדכון מוביל" ( ,)CA26נוסף שדה חיתוך" :עמודת חיוב ללקוח".

טפסים ודוחות
הזמנת כסף באנגלית
באינדקס לקוח נוסף פרמטר לקביעת שפה – עברית או אנגלית – להפקת הזמנת
כסף.

הדפסה מרוכזת של רשימונים
האופציה "הדפסה מרוכזת של רשימונים" ( )CU14מאפשרת להדפיס רשימונים ברצף.

הפקת דוח פירוט סעיפים דרך המתזמן
ניתן להפיק את דוח פירוט הסעיפים ( )CAR10דרך המתזמן (Scheduler – EVS1
.)Entry

שיפור בדוח סיווג
במסך הבחירה של השאילתה לסיווג פריטים ( ,)CAR1נוסף השדה "מקושר לתיק
עמילות" .בחירת "כן" בשדה הזה מאפשרת לראות את חשבונות הספק המקושרים
לתיק.

הזנת סטטוס מרוכז מברקוד
במסך "עדכון סטטוס ברצף" (אופציה  (CA17נוספה תיבת סימון של ברקוד .כאשר
מסמנים תיבה זו ,ניתן להעביר את ברקוד התיקים על מנת לפתוח שורה לתיק
במערכת.

ממשקים מול גורמי חוץ
מסר סטטוס מטען מרנ"ר
פותחה היכולת לקלוט סטטוסים מרנ"ר.
Add-On
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מסר חשבוניות ממכון תקנים
פותחה אפשרות לקליטה אוטומטית של חשבוניות ממכון התקנים .החשבוניות נקלטות
כהוצאה.
Add-On

שיחרור מכולות ללא ניירת ממסוף Overseas
פותחה האפשרות לשחרר מכולות ממסוף  Overseasללא ניירת.
Add-On

שיחרור מכולות ללא ניירת מנמל חיפה
פותחה האפשרות לשחרר מכולות מנמל חיפה ללא ניירת.
Add-On

קליטת חשבוניות חתומות מOverseas -
ניתן לקלוט חשבוניות חתומות מחברת .Overseas
Add-On

קליטת חשבוניות מSwissport -
ניתן לקלוט נתוני חשבוניות של חברת  ,Swissportעבור אחסנה ואגרת יבוא ,ישירות
לחשבונית העמילות .הקליטה מאפשרת להוסיף את סכום החשבונית של Swissport
לחשבונית עמילות המכס (כהכנסה חייבת מע"מ) ללא ההמתנה הארוכה הקיימת כיום.
פירוט החישוב מתווסף לחשבונית המודפסת.
לתיקים עם חשבונית עמילות המערכת מפיקה תעודת חיוב זיכוי באופן אוטומטי.
המערכת יוצרת פקודות יומן וכן דוחות כגון דוח פירוט חשבוניות ,דוח לפי תיקים ודוח
להתאמת חיובי .Swissport
Add-On
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אופציות כלליות
התחשבנות
מערכת ניהול המחאות
פותחה מערכת להפקה וניהול המחאות בתיקי  .Unifreightהאופציות של מערכת זו
מרוכזות תחת התפריט .CHQ – Check Management
Add-On

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
סימון הובלה יבשתית ללא הנה"ח ל vendor -מסוג trucker
נוסף פרמטר חדש ברמה של ספק ( )vendorמסוג  truckerהמאפשר לציין כי העלות
היא ללא קליטת הוצאות .אזי ,בהעברת סכומים למסך  ,Billing Entryההוצאה תסומן
אוטומטית ב V -בצבע חדש ולא תוצג כשורת  Payableפתוחה.

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

חשבונית ממערכת  Unifreightאחת למערכת  Unifreightשנייה
ניתן לשלוח חשבוניות ממערכת  Unifreightאחת ולבנות שורות של הוצאות (קליטת
הוצאות) במערכת  Unifreightשנייה .תכונה זו שימושית עבור לקוחות בעלי שתי
חברות ב( Unifreight -או יותר) ,או עבור שני לקוחות שונים שמפיקים חשבוניות אחד
עבור השני.
Add-On

בחירת הערות מטבלה
ניתן לנהל טבלה של הערות קבועות לחשבונית לפי מערכת.

חשבונית מאוחדת  -שילוח ועמילות
סעיפי תעודת האשראי בשילוח נכנסים לחשבונית העמילות בצורה מפורטת.
Custom
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חתימה דיגיטלית על חשבוניות
פותחה האפשרות לחתום דיגיטלית על חשבוניות ולשלוח אותן ללקוח.
Add-On

Invoice Query
במסך הבחירה של השאילתה לחשבוניות –  ,)GINCOM1( Invoice Queryנוסף שדה
חיתוך  Invoice Printoutלבחירת צורת הדפסה מתוך רשימת אפשרויות.

דוח פירוט סיבות לחיוב וזיכוי נוסף ללקוח
באמצעות האופציה  )GIN16( Additional Invoices Reasonsניתן להפיק דוח המפרט
את הסיבות להפקת חשבונית נוספת ללקוח .את הסיבות לחיוב/זיכוי נוסף מזינים
(בחירה מתוך טבלת סיבות –  )GINTB21בשדה  Second Invoice Reasonבמסך
הכנת חיוב נוסף בהתחשבנות.

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

חיוב/זיכוי אוטומטי לפי שותף עסקי
באמצעות האופציה "חשבוניות שלי" ( ,)CAIR3ניתן להדפיס גם חיובים/זיכויים שנקלטו
אוטומטית משותפים עסקיים חיצוניים כמו רנר"ר ,על-ידי הסרת הסימון בשדה
 .)My Invoicesהאופציה פותחה גם במערכת עמילות.

שיפור בטעינת מחירונים מExcel -
בטעינת מחירונים מ )AITN31-Auto Create( Excel -המערכת מבצעת בדיקת תקינות
התאריכים .במקרה של תאריכים שגויים ,המחירונים אינם נוצרים.
Custom

Job Journal
במסך ה Journal -של  jobבוצעו מספר שיפורים:


המסך הורחב על מנת להגדיל את כמות השורות במסך.
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נוספה עמודה  Journal Typeעם סוג הפקודה – חשבונית/קליטת הוצאות
וכדומה.



Statements
 Statementמחברת תעופה
סטייטמנטים מחברת אל על נקלטים אוטומטית במערכת.
Add-On

 Statementלסוכן
ניתן להפיק את מסמכי ה( Statement -אופציות  Agent Transfer-AGTR5ו-
 )Bank Transfer-AGTR6באמצעות מחולל הטפסים סטימיול.
Add-On

דוח Account Balance
במסך הבחירה של הדוח  )AGTR2( Account Balanceנוסף השדה Date Type
המאפשר לציין סוג תאריך לבחירת התקופות בדוח הגיול :תאריך ערך או תאריך
רישום .בשדות התאריך לבחירת התקופה משתמשים בהתאם לבחירה זו.

לדוח עצמו נוספה העמודה .Country

שיפורים במערכת  Statementsלסוכן
ניתן לבצע הוראת תשלום עם סכום במינוס .ההוראה תתבצע לכרטיס פיקטיבי.

קליטת הוצאות
קליטת פקודות עבודה חתומות מממ"ן
ניתן עתה לקלוט פקודות עבודה חתומות מממ"ן ישירות לתוך מערכת התיוק.

הדפסת מסמך חתום
במקרה של קליטת הוצאות של מחסנים עורפיים ,אם מתויקת חשבונית חתומה
דיגיטלית (חשבונית מקורית) ,ניתן להדפיס אותה במקום להדפיס חשבונית שמומרת
למסמך של .Unifreight

חסימת תאריך בקליטת הוצאות
בעת קליטת הוצאות ,המערכת חוסמת את האפשרות להזין תאריך ערך עתידי
(תאריך יותר רחוק מתאריך קליטת הפקודה).
ברמת אפליקציה נוסף פרמטר לקביעת התקופה שרוצים לבדוק .בעת קליטת הוצאות
תתבצע בדיקה אם תאריך הערך גדול מהתאריך שנקבע בפרמטר.
Custom

שינוי פקודת היומן של Payment
בוצע שינוי בהעברת  Paymentלהנהלת חשבונות כך שעתה הספק בא לידי ביטוי וגם
ניכוי מס במקור.
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התראה על חשבונית שילוח בקליטת הוצאות
במידה ומבצעים קליטת הוצאות לתיק שכבר הופקה עבורו חשבונית ,המערכת
מתריעה על כך.

Document Management
טיפול בעצמאיים
בוצע טיפול במערכת  Document Managementכדי לאפשר לעצמאיים
( )Restricted Ownerגישה למערכת ניהול מסמכים.

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.

הדפסת מדבקות
באופציה להדפסת מדבקות –  )AC23( Label Printoutבוצע שיפור כך שבמקרה
שחסרה כתובת ,תודפס כתובת ה Default -של הלקוח.

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.
Custom

סידור התראות לפי סדר החשיבות
במסך  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.
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בעיצוב החדש ,האופציות בתפריטים שבסרגל התפריטים של  OP Centerיוכלו להופיע
ככפתורים בחלקו התחתון של המסכים.

אירועים וסטטוסים
במסכי הגדרת  Resultsנוסף הכפתור  Check Email Field Transלבדיקת תקינות
כתובת הדוא"ל של ה results -המיועדים למשלוח בדוא"ל.

מערכת מכירות CRM -
הגבלת אנשי מכירות
נוספה האפשרות להגביל אנשי מכירות ל sessions -שלהם בלבד.

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.

אתר אינטרנט
ניתן להגדיר ברירות מחדל למסכי החיתוכים של השאילתות באינטרנט ולמסכי
התוצאות של השאילתות .כאשר משתמש אינו מגדיר לעצמו חיתוכים ,השאילתה
תתבצע לפי ברירות המחדל שהוגדרו עבורו.
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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.
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