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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.

 – Unifreight Forwarding V5.3תיאור גרסה חדשה | 6

מערכת יבוא
מסך חבילות של תיק
במסך  Packagesשל תיק בוצע השינוי הבא :בבחירת מספר מכולה מה DDL-עבור
 jobמסוג  ,G/Rעם העתקת סוג חבילה ומשקל יועתק גם ה.Seal -

שינוי פרטי מכולה
בשינוי משקל ,נפח או סגר של מכולה ב job -מסוג  ,G/Rיעודכנו הנתונים בתיק שמכיל
את אותה המכולה ,בדומה לשינוי מספר מכולה.

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.

מחירון מדורג למכולה כבדה
פותחה האפשרות להגדיר מחירון מדורג לתוספות משקל עבור מכולה כבדה.

הדפסות ,דוחות ושאילתות
דוח חשבוניות
דוח החשבוניות החדש  (AIR30( File Invoicesמאפשר חיתוך לפי תאריך חשבונית.
הדוח מציג עבור כל תיק את החיובים והזיכויים ואת הסה"כ כולל פירוט של כל סעיפי
החיוב ונתונים תפעולים.

משתנה חדש בדוח תיקים
לדוח התיקים ( )AIR2 - File Reportנוסף משנה חדש –  – Move Typeשהערך שלו
נלקח מה Move Type -של המכולה הראשונה ב.job -
דוח מחירוני עלות FCL
בתפריט דוחות מחירונים ,נוסף דוח חדש ) Tariffs Compare (AITNR3שמציג מחירוני
עלות  – FCLהובלה והיטלים ביבוא ימי.

יצירת דוח חשבוניות דרך המתזמן
ניתן ליצור את הדוח  (AIR12( Invoice by Serviceדרך ה Scheduler -על-ידי התוכנית
.A0316
הדוח יישלח בדוא"ל לפי הגדרות הדיוור ,בפרקי הזמן שמוגדרים במתזמן.
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משתנים חדשים לשילוב בהודעות דוא"ל
לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל של תיקי יבוא אווירי ,נוספו משתנים
חדשים:


 :ETA From Add Manifestהנתון יישלף מהמסך  ,Add Manifestובמידה וה-
 ETAשל התיק ריק יוצג ה ETA -מה.job -



תאריך הגעה



שעת הגעה



מספר טיסה

הנתונים יילקחו מהתיק ,ובמקרה של העדר נתונים בתיק הם יילקחו מה.job -

חסימת חיבור תיק סגור לjob -
כאשר מתקבל בתקשורת תיק שהוא סגור במערכת ,לא יתבצע חיבור ל.job -

בניית סטטוס כתוצאה של אירוע
הפרוצדורה  A1239מאפשרת לבנות סטטוס ,לפי בחירה ,כתוצאה של אירוע .ניתן
להשתמש בהגדרה של הסטטוס במחירונים.

אופציות חדשות לרכישה על-פי הצעת מחיר
מודול ניהול הפלגות
מודול ניהול הפלגות יבוא במערכת – Import Voyage Entry (AIVOY1) – Unifreight
נועד לסייע למחלקות שילוח ועמילות מכס לבצע מעקב על משלוחים צפויים.
המודול מקבל מסרי סטטוס הפלגה שמאפשרים למשלחים ולעמילי מכס לנהל את
סדר עבודתם בצורה טובה יותר ,לפי תאריכי הגעה וסטטוסים של הפלגות ,ולטפל
בהתראות על בעיות וחוסרים.
מכיוון שהנמל אינו מכיר בעת טיפול באוניה את המשלחים או העמילים שיקבלו מטען
מאוניה זו ,משדר הוא את הסטטוסים לסוכן האונייה .מסר זה פותח אצל המשלח
"הפלגה" בטבלת הפלגות החדשה ,כולל מספר מצהר .מספר המצהר הינו המפתח
המקשר בין התיק/ג'וב להפלגה .
להפלגות שיש להן מצהר (ג'וב) במערכת  Unifreightיבוצע קישור אוטומטי.
Add-On

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:
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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 את כמויות הנזקים והחוסרים.
המסר נשלח למשלחים בכל עדכון של סטטוס מטען או שינוי במיקום סחורה.
Add-On

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
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מערכת יצוא
יצוא אוירי
בחירת קבוצת סעיפי  All Inבמסך חבילות
בלחיצה על כפתור במסך החבילות  ,Packages -ניתן לבחור את קבוצת הסעיפים
שיכללו בסעיף ההובלה במקום להזין את הסעיפים ידנית .את קבוצות הAll In -
מגדירים באמצעות האופציה .)AETT5( All In Group

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.
הגדרת Instructions
בהגדרות של  Instructionsנוספה נקודת הצגה –  – View Placeחדשה לתיק מכס
והיא סיום הגוש האחרון Instructions .שהוגדרו ל View Place-הזה ,יוצגו בסיום הגוש
האחרון בעת שליחת התיק למכס – כפתורים  03ו.01 -

שאילתה למחירונים
בשאילתה למחירונים  )AETN9) Tariff Queryמופיע עתה שדה שמציג את פרטי
חברת התעופה מטבלת .Vendors

יצירת דוח חשבוניות דרך המתזמן
ניתן ליצור את הדוח  (AER12( Invoice by Serviceדרך ה Scheduler -על-ידי
התוכנית .A0315
הדוח יישלח בדוא"ל לפי הגדרות הדיוור ,בפרקי הזמן שמוגדרים במתזמן.

העברת  Statementבסכום אחד
נוספה האפשרות להעביר את ה Statement -של חברת תעופה לכרטיס של החברה
בהנהלת חשבונות בשורה אחת ללא פירוט.

עלות ללא קליטת הוצאות למוביל בהובלה יבשתית
בטבלת  ,Vendorsבמסך  ,Moreנוסף השדה  Payable without Accountingהמאפשר
לסמן אם להעביר את עלות ההובלה של מוביל להנהלת חשבונות.

קליטה אוטומטית של סטטוסים מחברת התעופה
כאשר מתקבל סטטוס מחברת התעופה עם יעד שאינו קיים במסלול הטיסה ,נוצר
אירוע חדש  ,New Leg Added -ברמת  .jobניתן להשתמש באירוע ליצירת התראות.
אופציה זו תמומש אצל לקוחות שרכשו חיבור לטרקסון ,אל על או כאל.
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שיפור בטבלת סעיפים
בטבלת סעיפים ) (AETB9ניתן להגדיר סעיף לקטע מסוים ממסלול הטיסה ,למשל
עבור סעיפי חיוב בחו"ל.
טבלת Pickup Zone
בטבלת  )AETB( Pickup Zoneנוספה האפשרות לשייך אזור למיקוד – .Zip Code
בתיק ייצוא אווירי ניתן לקבל את ה zone -של היבואן על-ידי הזנת הZip Code -
בפורמט .Z-12345
ניתן לנהל מחירונים של היבואנים בחו"ל לפי .Zip Code

ביטול תיקים
ל OP Center -של תיק נוספה האופציה לביטול תיק ( Cancelבתפריט .)Options
אופציית הביטול מבטלת את התיק אך אינה מוחקת אותו מהמערכת .בשאילתה
לתיקים ניתן להציג את התיקים המבוטלים.

אופציות חדשות שדורשות התאמה ללקוח
בניית מחירונים לפי ערך הסחורה בתיק המכס
פותחה האפשרות לבניית מחירונים לפי ערך הסחורה בתיק המכס.
באופציה להגדרת מחירונים  ,)AETT2( Tariff Typeמגדירים "ערך סחורה בדולרים"
כאפשרות לחישוב מדרגה ואזי במחירוני הסוכנים ניתן להגדיר מדרגת חישוב לפי
הפרמטר החדש( Value of Goods in USD :ערך הסחורה בדולרים).
Custom

סטטוס  DEPאו  ARRמחברת תעופה
כאשר מתקבל סטטוס  DEPאו  ARRמחברת תעופה על חלק מהסחורה ,יווצר האירוע
.Split Shipment
אופציה זו תמומש אצל לקוחות שרכשו חיבור לטרקסון ,אל על או כאל ,ובחרו
באפשרות שהמסרים מטרקסון יעדכנו את ה Follow Up -ב.job -
Custom

אופציות חדשות לרכישה על-פי הצעת מחיר
תהליך E-Freight
פותחה אופציה חדשה –  E-Freightלשליחת מטען ללא ניירת ,בלא צורך בהכנת
.Pouch
Add-On

תהליך E-AWB
פותחה אופציה חדשה –  E-AWBלניהול משלוחי יצוא ללא צורך בהדפסת שטרי מטען
לחברת התעופה.
Add-On
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קליטה ותיוק אישורי ממ"ן
פותחה אופציה לקליטה ותיוק אוטומטי של אישורי הקליטה של מסופי ממ"ן
וסוויספורט ,ישירות לתוך התיקים ב.Unifreight -
Add-On

קליטת מסר סטייטמנט מאל על
פותחה היכולת לקלוט קובץ  Excelמחברת אל על המכיל סטייטמנט .הקובץ נכנס
אוטומטית למערכת  )AEST( Statementsוחוסך את הקלדת החשבונית באופן ידני.
סטייטמנט שנקלט אוטומטית יסומן שנקלט בתקשורת (סטטוס חדש).
הליך בדיקת הסטייטמנט ימשיך להתבצע באופן ידני מול נתוני תיק job/במערכת.
Add-On

ממשקים לחברת CAL
פותחו ממשקים לחברת  CALלשידור מסרי  FWBו FHL-וקבלת סטטוס.
Add-On

קליטת חשבוניות חתומות דיגיטלית
פותחה היכולת לקלוט חשבונית כקובץ חתום דיגיטלית מנמל אשדוד ,נמל חיפה ,ממן,
סוויספורט ,אוברסיז ,קונטרם ,מכון התקנים ואשדוד בונדד.
Add-On

יצוא ימי
שדה חדש לחישוב נוסחאות במחירונים
נוסף שדה חדש לחישוב נוסחאות במחירון  – Customs Value Of Goods USD -אשר
מחזיר את ערך הסחורה על תיקי המכס.

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.

שאילתה למחירונים
בשאילתה למחירונים  )OETN9) Tariff Queryמופיע עתה שדה שמציג את פרטי
המוביל מטבלת .Vendors

עלות ללא קליטת הוצאות למוביל בהובלה יבשתית
בטבלת  ,Vendorsבמסך  ,Moreנוסף השדה  Payable without Accountingהמאפשר
לסמן אם להעביר את עלות ההובלה של מוביל להנהלת חשבונות.
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משתנים חדשים לשילוב בהודעות דוא"ל
לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל של תיקים ( ,)OEEVL9נוספו שני
משתנים חדשים לשליפת תאריכי סגירת אוניה FCL Close Date :ו.LCL Close Date -
כמו כן ,נוסף משתנה חדש עבור כמות שטרי מטען מקוריים  – Origin Copy -לשילוב
בהודעות ו/או בדוחות.
משתנה לחישוב ETA
לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל ובדוח תיקים ( ,)OER1נוסף
משתנה חדש שמחשב את ה ETA -לפי טבלאות .Transit Time

שיפור בדוח חשבוניות ()OER4
בוצע שיפור בדוח חשבוניות ( )OER4כך שניתן עתה להתעלם מחשבוניות שבוטלו על-
ידי סימן התיבה .No Auto Credit

יצירת דוח חשבוניות דרך המתזמן
ניתן ליצור את הדוח  (OER12( Invoice by Serviceדרך ה Scheduler -על-ידי
התוכנית .A0314
הדוח יישלח בדוא"ל לפי הגדרות הדיוור ,בפרקי הזמן שמוגדרים במתזמן.

אופציות חדשות שדורשות התאמה ללקוח
שיפור בטופסי חקלאות
בוצע שיפור בכל טופסי החקלאות כך שניתן עתה להפיק טופס נפרד עבור כל סוג
מוצר במכולה.
Custom

אופציות חדשות לרכישה על-פי הצעת מחיר
ממשקים מול  - INTTRAשידור מסר Shipping Instruction
ניתן לשדר מסר  Shipping Instructionלחברות ספנות דרך  .INTTRAהדבר עשוי
לחסוך עלויות הקשורות לחברת הספנות .החברות המשתתפותSeago Line, :
.Maersk Line, SAfMarine, Hamburg Sud
חברות ספנות נוספות (כדוגמת  MSCו ZIM -שמפעילים מסרי  )Bookingיצטרפו
בהמשך לשידורי .Shipping Instructions
Add-On

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 .הפיתוח
החדש מאפשר לחסוך את חיפוש המספר והקלדתו ובכך נמנעות טעויות בשידור.
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הפתרון מיועד ללקוחות המפעילים ניהול תיק יצוא ימי ב.Unifreight -
Add-On

קליטת  jobsותיקי יצוא ימי בExcel -
פותחה היכולת לקלוט  jobsותיקי יצוא ימי מקובץ .Excel
Add-On

קליטת חשבוניות חתומות דיגיטלית
פותחה היכולת לקלוט חשבונית כקובץ חתום דיגיטלית מנמל אשדוד ,נמל חיפה ,ממן,
סוויספורט ,אוברסיז ,קונטרם ,מכון התקנים ואשדוד בונדד.
Add-On
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מערכת עמילות
ניהול תיק מכס
שינוי אוטומטי של שפת הקלט
במסך הכללי בעמילות שפת הקלט משתנה אוטומטית בהתאם להקשר של השדה.
לדוגמה ,בשדה "תיאור טובין" שפת הקלט תשתנה אוטומטית לעברית.

הזרמת שדה "אוניה" מתיק עמילות לתיק מכס
תוכן השדה "אוניה" מתיק עמילות מוזרם לתיק מכס בכל שינוי של אוניה בתיק
העמילות.

הזרמת נתונים משילוח לעמילות
פותח מסך שמציג את כל השדות שמוזרמים מתיק השילוח לתיק העמילות שמאפשר
ברמת שדה להגדיר את האפשרויות הבאות:


הזרמה בקישור תיק שילוח לתיק עמילות



הזרמה בכל שינוי של שדה בתיק השילוח (ללא דריסה)



הזרמה בכל שינוי של שדה בתיק השילוח כולל דריסה של ערכים בתיק העמילות

ביטול תיק סיווג
נוספה האפשרות לבטל תיקי עמילות מסוג "תיק סיווג" .הביטול יתאפשר רק עבור
תיקים שלא מקושרים לתיק עמילות במערכת ממפ"ס.

שליחת הזמנת כסף בפקס
פותחה היכולת לשלוח הזמנת כסף בפקס.

שיפור במסך אישורי תשלום
בוצע שיפור בבקרת אשראי במסך תיקים לאישור ) .)CA19גובה יוכל להגדיר את
הבנק שבו ישולם המס"ב וכן את תאריך ושעת התשלום.

מסך חיצוני למחיקת WIP
פותח מסך חיצוני למחיקת שורות  WIPבאופן מרוכז עבור מספר תיקי עמילות (לפי
חיתוך).

מחירונים
אפשרות חדשה במחירוני עמילות
במחירוני עמילות נוספה האפשרות להגדיר מחירון עבור קבוצת תנאי מכר.
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שיפור במחירוני עמילות
במחירוני עמילות ניתן עתה לחשב סכום שתלוי בכמות ההוצאות לתיק.

חשבוניות
הכנת חשבונית אפס באופן מרוכז
נוספה אופציה חדשה להפקת חשבונית  )NO INVOICE NEEDED( 1עבור מספר
תיקים (לפי חיתוך) בצורה מרוכזת.

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.

עלות ללא קליטת הוצאות למוביל בהובלה יבשתית
בטבלת  ,Vendorsבמסך  ,Moreנוסף השדה  Payable without Accountingהמאפשר
לסמן אם להעביר את עלות ההובלה של מוביל להנהלת חשבונות.

שאילתות
התאמת השאילתה לחשבוניות לעמילות מכס
השאילתה לחשבוניות ( )CAI4הותאמה לעמילות מכס וכוללת עתה חיתוכים רלוונטיים
לעמילות.

שיפור בהצגת תיק עמילות
במסך הצגת תיק עמילות נוסף השדה "תנאי קניה".

טפסים ודוחות
הוספת נתוני  FCLלדוח מחירוני הובלה יבשתית
בוצע שיפור בדוח מחירוני הובלה יבשתית והוא מציג עכשיו גם סכומים שהוזנו בצד ה-
.FCL

טפסי אחסנה
טפסי האחסנה (צר/רחב) הוסבו למחולל סטימול ,עם יכולת תצוגה מתקדמת יותר.

שיפורים בדוח גושים ללקוח
בדוח גושים ללקוח בוצעו השיפורים הבאים:
 חיתוך חדש "כולל פריטים שלא שוחררו" על מנת לקבל גם סידוריים שטרם שוחררו
 נוספו עמודות חדשות :כמות ברמת סידורי ,כמות שחרור מסידורי ,יתרה ברמת
סידורי ,תאריך אחסנה
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שיפור באתר הזמנות
בוצע שיפור באתר האינטרנט של ההזמנות כך שבמקרה של קשר לתיק עמילות
 ,Unifreightיוצג קישור למסך הצגת תיק העמילות.

יצירת סטטוס חדש בעת הגשת הוראת תשלום
בעת הגשת הוראת תשלום למכס ייווצר סטטוס חדש בתיק העמילות  .POC -בהערות
הסטטוס יצוינו הסכום ששולם ,תאריך התשלום ,קוד תהליך ועוד.

אופציות חדשות שדורשות התאמה ללקוח
סגירת תיק לרווח
ניתן לבצע סגירה לרווח של סכומים שנשארו בכרטיס תיק עמילות.
Custom

החזרה לגובה במקרה של שינוי במסים
פותחה האפשרות להגדיר תהליך אוטומטי בו תיק שכבר אושר לתשלום על-ידי גובה
יוחזר אליו לאישור מחדש במידה והמסים בתיק עלו באחוז מסוים (לפי הגדרה) .יכולת
זו מאפשרת מעקב הדוק יותר על חריגות בתשלומי המס"ב לעומת דרישת התשלום
המקורית שהועברה ללקוח.
Custom

הדפסת פירוט ממ"ן באנגלית
בחשבונית עמילות באנגלית ישנה אפשרות להציג את קוביות ממ"ן באנגלית.
Custom

אופציות חדשות לרכישה על-פי הצעת מחיר
מערכת ביטוח
מערכת ביטוח מאפשרת לבצע את תהליך הביטוח ב:Unifreight -


הכנת תוספת ידנית לתיק עמילות



הפקת תוספת אוטומטית כחלק מתהליך הכנת תיק מכס והעברת סכום הביטוח
שבתוספת לשדה "ביטוח" בסגמנט 011



הדפסה של תוספת כחלק מתהליך הדפסה של צרופה



הדפסה של תוספת כחלק מהדפסת חשבונית עמילות
Add-On
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מודול ניהול הפלגות
מודול ניהול הפלגות יבוא במערכת – Import Voyage Entry (AIVOY1) – Unifreight
נועד לסייע למחלקות שילוח ועמילות מכס לבצע מעקב על משלוחים צפויים.
המודול מקבל מסרי סטטוס הפלגה שמאפשרים למשלחים ולעמילי מכס לנהל את
סדר עבודתם בצורה טובה יותר ,לפי תאריכי הגעה וסטטוסים של הפלגות ,ולטפל
בהתראות על בעיות וחוסרים.
מכיוון שהנמל אינו מכיר בעת טיפול באוניה את המשלחים או העמילים שיקבלו מטען
מאוניה זו ,משדר הוא את הסטטוסים לסוכן האונייה .מסר זה פותח אצל המשלח
"הפלגה" בטבלת הפלגות החדשה ,כולל מספר מצהר .מספר המצהר הינו המפתח
המקשר בין התיק/ג'וב להפלגה .
להפלגות שיש להן מצהר (ג'וב) במערכת  Unifreightיבוצע קישור אוטומטי.
Add-On

מסר חשבוניות ממכון התקנים
פותחה היכולת לקלוט אוטומטית חשבונית ממכון התקנים על מנת לחסוך בקליטה
ידנית של הוצאות.
Add-On

חשבונית חתומה ממכון התקנים
פותחה היכולת לקלוט חשבונית חתומה דיגיטלית ממכון התקנים ,ולתייק אותה
במערכת עם קישור לישות תיק העמילות.
Add-On

קליטת חשבוניות חתומות דיגיטלית
פותחה היכולת לקלוט חשבונית כקובץ חתום דיגיטלית מנמל אשדוד ,נמל חיפה ,ממן,
סוויספורט ,אוברסיז ,קונטרם ,מכון התקנים ואשדוד בונדד.
Add-On
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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 Function מציין אם קיימת נוסחה במחירון
 – Function Description תיאור 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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Unifreight BI
הפרדה בין מסד הנתונים והData Warehouse -
פותחה האפשרות לשים את ה Data Warehouse -במחשב נפרד.

שדות כמותיים וקבוצת Unsafe
השדות הכמותיים ב Unifreight BI -שונו בהגדרתם והועברו להגדרת Database
( Delegatedבשל טעויות חישוב כמו למשל ספירה לא נכונה כאשר יש איחוד לפי

שדות מסוימים ,וכדומה).
נוספה קבוצת  Totalבכל העולמות ,שמציגה את השדות בצורה רגילה (תחת קבוצת
 .)Unsafeמומלץ להשתמש בה קבוצה זו במקרים של לוגיקה בתוך הדוח.

בניית אירועי לקוח
ניתן להוסיף אירועים ל .)DW15( BI -המערכת בונה את האירועים לשלוש שנים
אחורה .בסוף התהליך המשתמש מקבל הודעת דוא"ל.

Event List
פותח מנגנון אירועים ברמת דוח שמציג את האירועים שהתרחשו .ניתן לראות את
האירועים באמצעות האופציה  .)BI9( My Reportsעבור כל אירוע יופיעו זמן ,תאריך,
סניף ,משתמש ופירוט חלקי של הפעולות שבוצעו.
האירועים הם:
 – OPNבפתיחת דוח חדש.
 – DUPבשיכפול דוח .בהערות יצוין מאיזה דוח שוכפל.
 – TEMPLATEאם בפתיחת דוח חדש נעשה שימוש בתבנית לדוח יצוין בהערות איזו
תבנית.
 – UPDRבעידכון דוח.
 – UPDGבעידכון נתונים ברמת  Generalשל הדוח.
 – ADD SEQהתווסף מתזמן.
 – EDIT SEQבשינוי נתוני מתזמן.
 – VERנשלפה גרסה אחרת.

BI Default Message
ב ,)SYSMGR17( Company Defaults -נוסף הפרמטר  BI Default Messageברמת
חברה ,להגדרת ההודעה הקבועה שתשלח עם דוחות ממערכת ה.BI -

 – Unifreight Forwarding V5.3תיאור גרסה חדשה | 10

ספריית Filters
נוספו פילטרים בהתאם לאירועים ולנתונים ב.PO -

הוספת מכותבים CC/BCC
באופצית המתזמן  ,)BI9( My Reportsניתן להוסיף מכותבים כ CC -ו.BCC -

דוחות חסומים
דוחות חסומים לא ישלחו במתזמן גם אם יש להם הגדרת שליחה.

ביטול דוח  BIתקוע
באופציה  ,)SEC26( Release Locked Entitiesניתן לבטל דוח  BIשנתקע.

שדות חדשים שהתווספו לעולמות
שדות חדשים רבים התווספו לעולמות ב .Unifreight BI -ראו רשימה מלאה בהמשך
המסמך.
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שדות חדשים בUnifreight BI -
עולם

שם שדה

תיאור

יצוא אוירי

Arrival date

מציג תאריך הגעה לנמל היעד .ATA DATE -

יצוא אווירי

Flight Date Time

מחזיר את שעת הטיסה.

יצוא אווירי
+יצוא ימי

Legs

ממוקם בספריית .Place/Location
ה Legs -נלקח ממסך הטיסות/הפלגות ומוצג כמשתנה
בודד המכיל את כל הרשימה .לדוגמה:
LEG1: TLV-ZRH/LX 255/24.04.12
LEG2: ZRH-LAX/LX 040/25.04.12

יצוא ימי

פירוט מכולות

מספק פירוט מלא של המכולות בתיק

יצוא ימי

Shipping Line ID

מחזיר את קוד ה Carrier -מהתיק/ג'וב.

יצוא ימי

Shipping Line Name

מחזיר את שם ה Carrier -מהתיק/ג'וב

יצוא ימי

LCL/FCL

מחזיר את סוג התיק .LCL/FCL

יצוא ימי

Total Chargable LCL

מחזיר את סה"כ המשקל הנפחי (במ"ק) של כל החבילות
בתיק (בתיקי  LCLבלבד).

יצוא ימי

)LCL Files (FILTER

מחזיר תיקי  LCLבלבד (.(Groupage/Bulk/LCL

יצוא ימי

)FCL Files (FILTER

מחזיר תיקי  FCLבלבד
()Groupage of Containers/FCL

יצוא ימי

)LCL Jobs (FILTER

מחזיר  LCL Jobsבלבד
()LCL Direct/Less Container Groupage/ Bulk

יצוא ימי

)FCL Jobs (FILTER

מחזיר  FCL Jobsבלבד ( Full Container Groupage/
) Direct FCL

יצוא ימי

P.O.D.

מציין אם סומן פרמטר  P.O.Dבתיק במסך .General

יצוא ימי

Container 20 Quantity

מחזיר את כמות המכולות בגודל  11רגל כפי שהוגדר
בטבלת סוג מכולה.

יצוא ימי

Container 20 Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות בגודל  11רגל כפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יצוא ימי

Container 20 TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות בגודל  11רגל כפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יצוא ימי

Container 40 Quantity

מחזיר את כמות המכולות בגודל  11רגל כפי שהוגדר
בטבלת סוג מכולה.

יצוא ימי

Container 40 Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות בגודל  11רגל כפי
שהוגדר בטבלת סוג המכולה

יצוא ימי

Container 40 TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות בגודל  11רגל כפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.
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עולם

שם שדה

תיאור

יצוא ימי

Container RG Quantity

מחזיר את כמות המכולות מסוג  RGכפי שהוגדר בטבלת
המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container RG Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות מסוג  RGכפי שהוגדר
בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container RG TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות מסוג  RGכפי
שהוגדר בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container OT Quantity

מחזיר את כמות המכולות מסוג  OTכפי שהוגדר בטבלת
המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container OT Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות מסוג  OTכפי שהוגדר
בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container OT TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות מסוג  OTכפי
שהוגדר בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container RF Quantity

מחזיר את כמות המכולות מסוג  RFכפי שהוגדר בטבלת
המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container RF Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות מסוג  RFכפי שהוגדר
בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container RF TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות מסוג  RFכפי
שהוגדר בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container HC Quantity

מחזיר את כמות המכולות מסוג  HCכפי שהוגדר בטבלת
המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container HC Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות מסוג  HCכפי שהוגדר
בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Container HC TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות מסוג  HCכפי
שהוגדר בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Other Container Quantity

מחזיר את כמות המכולות שאינן מסוג RG/OT/RF/HC
כפי שהוגדר בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Other Container Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות שאינן מסוג
 RG/OT/RF/HCכפי שהוגדר בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Other Container TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות שאינן מסוג
 RG/OT/RF/HCכפי שהוגדר בטבלת המרה לרנ"ר.

יצוא ימי

Sailing Date Time
Arrival Discharge Time

מחזירים את שעת ההפלגה ושעת ההגעה.

יבוא

פירוט מכולות

מספק פירוט מלא של המכולות בתיק יבוא ימי.

יבוא

LCL/FCL

מחזיר את סוג התיק ( LCL/FCLבימי בלבד).

יבוא

Total Chargable LCL

מחזיר את סה"כ המשקל הנפחי (במ"ק) של כל החבילות
בתיק (בתיקי  LCLימי בלבד).

יבוא

)LCL Files (FILTER

מחזיר תיקי  LCLימי בלבד
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תיאור

עולם

שם שדה

יבוא

)FCL Files (FILTER

מחזיר תיקי  FCLימי בלבד
)(Groupage of FCL/ Direct FCL

יבוא

)LCL Jobs (FILTER

מחזיר  LCL Jobsימיים בלבד
()LCL Direct/LCL Groupage/ Bulk

יבוא

)FCL Jobs (FILTER

מחזיר  FCL Jobsימיים בלבד
( LCL Our Groupage/Groupage of FCL/ Direct
) FCL

יבוא

Container 20 Quantity

מחזיר את כמות המכולות בגודל  11רגל כפי שהוגדר
בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container 20 Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות בגודל  11רגל כפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container 20 TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות בגודל  11רגל כפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container 40 Quantity

מחזיר את כמות המכולות בגודל  11רגל כפי שהוגדר
בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container 40 Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות בגודל  11רגל כפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container 40 TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות בגודל  11רגל כפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container RG Quantity

מחזיר את כמות המכולות מסוג  RGכפי שהוגדר בטבלת
סוג מכולה.

יבוא

Container RG Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות מסוג  RGכפי שהוגדר
בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container RG TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות מסוג  RGכפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container OT Quantity

מחזיר את כמות המכולות מסוג  OTכפי שהוגדר בטבלת
סוג מכולה.

יבוא

Container OT Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות מסוג  OTכפי שהוגדר
בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container OT TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות מסוג  OTכפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container RF Quantity

מחזיר את כמות המכולות מסוג  RFכפי שהוגדר בטבלת
סוג מכולה.

יבוא

Container RF Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות מסוג  RFכפי שהוגדר
בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container RF TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות מסוג  RFכפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

( LCL Direct/ LCL Our Groupage/ LCL Groupage/
)Bulk
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עולם

שם שדה

תיאור

יבוא

Container HC Quantity

מחזיר את כמות המכולות מסוג  HCכפי שהוגדר בטבלת
סוג מכולה.

יבוא

Container HC Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות מסוג  HCכפי שהוגדר
בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Container HC TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות מסוג  HCכפי
שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Other Container Quantity

מחזיר את כמות המכולות שאינם מסוג RG/OT/RF/HC
כפי שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Other Container Weight

מחזיר את סה"כ משקל המכולות שאינן מסוג
 RG/OT/RF/HCכפי שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Other Container TEU

מחזיר את סה"כ ה TEU -של המכולות שאינן מסוג
 RG/OT/RF/HCכפי שהוגדר בטבלת סוג מכולה.

יבוא

Transport Mode

מחזיר את סוג ההובלה .Ocean/Air/Inland

יבוא

Files>General Details>SHO
Details

תיקייה חדשה שתחתיה נוספו השדות:
 – SHO Listמחזיר את רשימת ה SHO -המקושרים,
כרשימה עם פסיקים ביניהם
 - PO Listמחזיר את רשימת ה PO -המקושרים ,כרשימה
עם פסיקים ביניהם
 – Shipment Order Remarksמחזיר את ההערות
מההזמנה המקושרת

יבוא  +יצוא
ימי

File/Job>Filter>LCL/FCL
File/Job

True /False

יבוא  +יצוא
ימי

CHARGE W LCL

מחזיר משקל לחיוב עבור תיקים מסוג ( LCLימי) בלבד.

עמילות

שם נמל מוצא

מחזיר את נמל המוצא כפי שהוגדר בתיק המכס.

עמילות

קוד ארץ מוצא  -עמילות

מחזיר את קוד ארץ המוצא כפי שהוגדר בתיק המכס.

עמילות

שם ארץ מוצא  -עמילות

מחזיר את שם ארץ המוצא כפי שהוגדר בתיק המכס.

עמילות

קוד איזור נמל מוצא

מחזיר את קוד אזור נמל המוצא כפי שהוגדר בתיק המכס.

עמילות

שם איזור נמל מוצא

מחזיר את שם אזור נמל המוצא כפי שהוגדר בתיק המכס.

עמילות

LCL/FCL

מחזיר את סוג תיק השילוח המקושר (עבור ימי בלבד)
.LCL/FCL

עמילות

רשימת סוגי חבילות

מחזיר מתיק השילוח המקושר (עבור ימי בלבד) עבור תיק
 LCLאת סוגי החבילות ( ,pallets, cartonsוכו') ועבור
תיקי  FCLאת סוגי המכולות (  HC , 20DVוכו')

עמילות

תאריך הגעה שילוח

מחזיר את תאריך ההגעה מתיק השילוח המקושר.

עמילות

תאריך חשבונית

מציג את התאריך כפי שהוגדר בשדה Invoice Date
בחשבונית.
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עולם

שם שדה

תיאור

עמילות

תאריך ערך שורת חשבונית

מחזיר את תאריך החיוב של הסעיף בחשבונית.

עמילות

קוד קניין

מחזיר את קוד הקניין כפי שהוזן בתיק במסך
More>General

עמילות

שם קניין

מחזיר את שם הקניין כפי שהוזן בתיק במסך
More>General

עמילות

ספריית אירועים

נוספו המשתנים של  Userו Remark -לכל האירועים.

עמילות

Operational Date

מחזיר את הערך של תאריך הרשימון.

עמילות

מכס>סיכומי מכס Unsafe

כל שדות הסכומים תחת תיקיית מכס הומרו לשדות
 .Database Delegatedבמקביל ,השדות בפורמט הישן
( )Unsafeהועתקו לתיקיית "סיכומי מכס ."Unsafe

עמילות

User / Remarks

נוספו תחת האירועים

P.O

Pick UP Occurred

מחזיר הזמנות שהתקיים בהם האירוע  Pick UPבמסך
.Follow Up

P.O

Booking Occurred

מחזיר הזמנות שהתקיים בהם האירוע  Bookingבמסך
Follow Up

P.O

Pick UP Not Occurred

מחזיר הזמנות שלא התקיים בהם האירוע  Pick UPבמסך
.Follow Up

P.O

Booking Not Occurred

מחזיר הזמנות שלא התקיים בהם האירוע  Bookingבמסך
.Follow Up

P.O

Operational Open Orders

מחזיר הזמנות פתוחות תפעולית (הזמנות שלא נוצר בהן
האירוע  CLSב.Event List -

P.O

Operational Closed Orders

מחזיר הזמנות סגורות תפעולית (הזמנות שקיים בהן
האירוע  CLSב.Event List -

P.O

Follow Up Open Orders

מחזיר רק את ההזמנות הפתוחות ב.FW -

P.O

Follow Up Closed Orders

מחזיר רק את ההזמנות הסגורות ב.FW -

P.O

Importer Section

ה Section -באינדקס לקוח.

P.O

Supplier Section

ה Section -באינדקס לקוח.

P.O

Agent Section

ה Section -באינדקס לקוח.

P.O

Customs Agent Section

ה Section -באינדקס לקוח.

P.O

Buyer Section

ה Section -באינדקס לקוח.

P.O

Local Forwarder Section

ה Section -באינדקס לקוח.

P.O

Expected Departure Date

מחזיר תאריך צפי הפלגה  ETDכפי שקיים בהזמנה במסך
.Shipment

P.O

Special Service ID

מחזיר קוד שדה  Service Specialכפי שהוגדר בהזמנה
במסך /Shipment
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עולם

שם שדה

תיאור

P.O

Special Service Name

מחזיר שם שדה  Service Specialכפי שהוגדר בהזמנה
במסך .Shipment

P.O

Client Status ID

מחזיר סטטוס לקוח אחרון.

P.O

>Expected Arrival Date

מחזיר את התאריך  ETAכפי שהוזן במסך .Shipment

P.O

נוספה תת-ספריה בשם File
 Detailsשמכילה נתונים מעולם
היבוא

הערכים בספרייה הם :
Import File
Customs File
Collect/Prepaid

P.O

Salesman ID
Salesman Name

נוספו בספריית  General Detailsומחזירים את הקוד
והשם של איש המכירות.

משותף

Sipping Lne ID

מחזיר את קוד ה Carrier-מתיק/ג'וב יצוא ימי.

משותף

Sipping Lne Nme

מחזיר את שם ה Carrier-מתיק/ג'וב יצוא ימי.

משותף

LCL/FCL

מחזיר את סוג התיק  LCL/FCLבימי .באוירי מחזיר תמיד
.LCL

משותף

File Technique

מחזיר את סוג התיקRegular Shipment/
 Drop Shipmentעבור תיקי יבוא בלבד כפי שהוגדר
במסך  Generalשל התיק .עבור תיקי יצוא/עמילותPO/
מחזיר .NULL

משותף

Operational Date

בעולם המשותף עבור העמילות שונה המיפוי של
Operational Dateלתאריך רשימון.

כללי

Invoice Date

מציג את התאריך כפי שהוגדר בשדה Invoice Date
בחשבונית בסטנדרט  ,BIכולל פירוט תאריך (לא כולל עולם
משותף ועמילות).

כללי

Line Value Date

מחזיר את תאריך החיוב של הסעיף בחשבונית בסטנדרט
 ,BIכולל פירוט תאריך (לא כולל עולם משותף ועמילות).

כללי

Open Date

מחזיר את תאריך הפתיחה לפי תאריך אירוע OPN
בתיק/ג'וב OP/בסטנדרט  ,BIכולל פירוט תאריך.

כללי

)Time Calc (WH

מחזיר את סיכום שעות העבודה מ 0911 -עד לשעת
האירוע.

כללי

User Mane

מחזיר את שם המשתמש שהרים את האירוע.

כללי

Short Name

מחזיר את השם המקוצר של אותו שותף כפי שהוגדר
בשדה  Short Nameבכרטיס של השותף (.)AC1

כל העולמות

Open Date

מחזיר את התאריך של פתיחת הכרטיס באינדקס.

כל העולמות

עדכון שדות SECTION

התבצע שיפור במשתנה כך שבבחירת  Sectionיתקבלו כל
התיקים שבהם יש צירוף של ה Section -שנבחר.

כל העולמות

עולם החשבוניות (למי שרכש)

לצורך הצגת חשבוניות שמקושרות לישות בעולם פותח
קבוצת חשבוניות בכל ישות (תיקים ,ג'ובים) תחת כל עולם.
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