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 וסטטוסים להפקת מסמכים ולקליטת מנה WorkFlow מערכת
 

או בעת  ישנם ארגונים ועסקים בהם נדרשת היררכיה של אישורים בעת הפקת מסמכים
. (Workflow)באמצעות תזרים עבודה " סבב החתימות"והם מנהלים את , קליטת מנות

שבונית הוא מעל אבל אם סכום הח, "רגילה"יכול להפיק חשבונית " רגיל"מוכר , לדוגמה
או כוללת , ואם המכירה היא ללקוח מסוים, יש צורך באישור של מנהל המכירות, סכום מסוים
 . לים"יש צורך באישור של אחד הסמנכ, פריט מסוים

 
 :שני סוגים של הגדרותעבודה בשיטה זו מחייבת 

  שלולכל משתמש משייכים את הסטטוס . משתמשים בחשבשבתמגדירים. 

 או קליטת ) שמציינים מה הסטטוס הנדרש בעת הפקת מסמכים קובעים כללים
 .כמו בדוגמאות שלעיל, (מנות

 
מתחיל להפיק חשבונית הסטטוס של המסמך " זוטר"כאשר מוכר ? כיצד פועלת השיטה

סמך התוכנה בודקת מה מכאשר הוא בוחר להפיק את ה. נקבע לפי הסטטוס של המוכר
של העובד אינו מספיק גבוה כדי  סטטוסאם ה. עוהסטטוס הנדרש להפקה לפי הכללים שנקב

. התוכנה תמנע הפקה, (סכום המסמך הוא מעל סף מסוים, לדוגמה)להפיק את המסמך 
, וךמהמנהלים הבכירים יכולים בכל עת לראות מה המסמכים שעדיין לא הופקו עקב סטטוס נ

, ר את המסמךאם מנהל מאש. והם יכולים להיכנס לכל אחד ממסמכים אלה ולבדוק אותם
כעת העובד הזוטר יכול לחזור (. לסטטוס של אותו מנהל)שלו  סטטוסהוא מעלה את ה

עובד הזוטר ינסה למסמך ההחוזרת סה יאם בעת הכנ. כנס למסמך ולהפיק אותויולה
, טוס של העובדהסטטוס של המסמך יחזור לסט, במסמךאת הנתונים ולשנות  "להתחכם"

המנהלים הבכירים יכולים בכל עת לצפות , ם את הבקרהכדי להשלי .וההפקה תיחסם שוב
 .שרשרת עדכוני הסטטוס שנעשו במסמך

  
 .מערכת זויישום של להלן שלבי ה

 
 הגדרת משתמשים

קליטת /סטטוס להפקת מסמכיםמגדירים לכל משתמש , משתמשים<הגדרות בתפריט 
 (.מסומן במסך להלן בעיגול אדום) מנות

 
סטטוס ) סטטוס מינימלי: הוא ,משתמש מקבל כברירת מחדלשכל , הסטטוס הנמוך ביותר

1). 
 .סטטוס עשירי: הסטטוס הגבוה ביותר הוא

 (או מינימלי 11 -1) אלו  מספרים בטווח יםלהגדיר סטטוסגם ניתן 
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 .משתמש שלא נבחר לו סטטוס באופן ספציפי יוגדר כמשתמש עם סטטוס מינימלי, כאמור
 

הגדרות ) כותרות לסטטוסיםהסעיף באמצעות שיוצגו טוסים לסט כותרות שונותניתן לקבוע 
 (.כותרות לסטטוסים< שמות לשדות < 

 
 בדיקות סטטוסים בעת הפקההגדרת 
 מסמנים. המשך –הגדרות כלליות בוחרים בלשונית  הגדרות חברה< הגדרות בתפריט 

 (.מסומן להלן בעיגול אדום) הפעלת בדיקת סטטוסיםאת הסעיף 

 
 

או )האם הסטטוס של המסמך בסעיף זה קובעים  :מנה/סטטוס למסמךשיטת העלאת 
 : יעודכן באופן אוטמוטי או יזום( המנה

עדכון לפי המשתמש שנכנס 
 מנה/למסמך

בהתאם אוטומטית המנה ישתנה /סטטוס המסמך
עם סטטוס  עובד: לדוגמה. לסטטוס של המשתמש הנוכחי

י משתמש עם סטטוס "נכנס לחשבונית שנרשמה ע 8
 .8-לאוטומטית הסטטוס בחשבונית יתעדכן , נימלימי
 

במנה ישתנה רק אם המשתמש יבחר /הסטטוס במסמך עדכון באמצעות פעולה יזומה
 .שינוי סטטוסבסעיף  פעולות נוספותבתפריט 

 
 

ברשימת מסמכים ומנות במאגר זמני  ?מנה/ הנוכחי של מסמך כיצד יודעים מה הסטטוס 
שדה סטטוס מופיע משמאל , מה של מסך מסמכים במאגר זמנילהלן דוג. נוסף שדה סטטוס

 (.מסומן בעיגול אדום)
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, י משתמש בכיר יותר"דכן עושהסטטוס שלו ענכנס למסמך ך נמו סטטוסאם משתמש בעל 
 :התוכנה מציגה את החלון הבא

 
 

הסטטוס של המסמך ירד לסטטוס המתאים והמשתמש יורשה לעדכן את , כןבוחרים אם 
 .המסמךפרטי 

. עם אפשרות להפיק את המסמך התוכנה תציג את המסמך לקריאה בלבד, לאבוחרים אם 
יוכל רק  במקרה זה משתמש זוטר, כלומר. אפשרות לשנות את הנתונים במסמךלא קיימת 

 . להפיק את המסמך
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 הגדרת כללים 
ת חת כללים איש מערכ. קובעים את הסטטוסים הדרושים להפקה באמצעות כללים, כאמור

 . עבור מסמכי שיווק ורכש ומערכת כללים שנייה עבור קליטת מנות
 

 .פעולה זו יכול לבצע רק משתמש בעל הרשאות להגדרת משתמשים
  

 וסטטוסים להפקת מסמכים WorkFlowהגדרת 
 : לדוגמה. הסטטוס הנדרש להפקת מסמךבסעיף הנוכחי קובעים את 

 ,  4שקלים יש צורך בסטטוס  4,111 -אם המסמך הוא בסכום הגבוה מ. 1
 ,  8שקלים יש צורך בסטטוס  8,111 -בסכום הגבוה מאם המסמך הוא . 2
 ,  11שקלים יש צורך בסטטוס  11,111 -אם המסמך הוא בסכום הגבוה מ. 3
 

במקרה זה , 2וגם לתנאי  1שקלים מתאים גם לתנאי  0,111במקרה זה סכום מסמך של 
 .8כלומר , אם לסטטוס הגבוה יותרהתוכנה תפיק את המסמך בהת

 
 ?כיצד קובעים תנאי

לקביעת תנאי חדש  .קביעת התנאים היא בהתאם לשיטת אשף הדוחות של התוכנה
 :כעת יופיע החלון הבא. מקליקים על הכותרת הכחולה של שם התנאי

 
 

בוחרים בסעיף זה אם הוגדרו חתכים בעבר ומעונינים  :בחירת חתך מרשימה
אם בוחרים בסעיף זה ולא  .לבחור חתך מתוך רשימה זו

טרם הוגדרו : הוגדרו בעבר חתכים תופיע ההודעה
 ?האם להגדיר חדש. חתכים מוסג זה

 
 : ללא הגדרת חתך/כל הרשומות

 
 .בוחרים בסעיף להצגת כל הרשומות ללא הגבלה

בוחרים בסעיף אם מעונינים לקבוע חתך חדש או לעדכן  :ון חתכיםתיק/הוספה/עדכון
 .חתך קיים

 
 :כעת יופיע חלון הגדרת חתך של אשף הדוחות
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, וגם, או)התנאים מחוברים זה לזה באמצעות הסעיף קשר . בחלון זה קובעים את התנאים
  .אין הגבלה למספר החתכים שרושמים (.או לא, וגם לא

 
 ?חדש כיצד קובעים תנאי

 (מסומן להלן בעיגול)לוחצים על כפתור חץ מטה 

 
 

 .נוסחה, שדה: כעת מוצג חלון
ברשומת החשבון או ברשומת , בכדי לקבוע תנאי על שדה כלשהו במסמכים בשדהבוחרים 
 .הפריט

 .בכדי לקבוע חתך שהוא תוצאת חישוב על שדה אחר נוסחהבוחרים 
 

לתנאי זה . שקלים 8,111 -הגדול שווה ליתן להפיק מסמך בסכום נגדיר תנאי חדש שבו נ
להפיק  ומעלה רשאי 8לו סטטוס שהוגדר מי בחברה הנוכחית רק , כלומר. 8נשייך סטטוס 

 . ח"ש 8,111 -שווה או גדול למסמך שהסכום שלו 
שקלים נדרש סטטוס  11,111 -לאחר מכן נקבע תנאי חדש נוסף ובו נקבע שבסכום הגדול מ

11. 
 

 :נגדיר את התנאי
או  כ במסמך"סהבחלון הבא מאתרים את השדה . במסך קביעת התנאים בוחרים בשדה

 :כפי שמדגים החלון הבא, רושמים את שם השדה בחלק העליון של המסך
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 .בוחרים בהקלקה את השדה הרצוי
 .שווה, קטן, גדול: לדוגמה, כעת קובעים את היחס הרצוי
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 .שמירה ויציאהיש לבצע . ת התנאיהגדרבכך סיימנו את 
 

מומלץ לרשום שם ברור , בעת בחירה בכפתור שמירה ויציאה יופיע חלון שם חתך חדש
לאחר הרישום בוחרים . שקלים 8,111 גדול שווהסכום מסמך , בדוגמה זו. המציג את התנאי

 .בכפתור המשך

 
 
 

סטטוס : ית כאמורבדוגמה הנוכח, כעת בוחרים את הסטטוס המינימלי להפקת המסמך
 .שמיני

 
 

 . שקלים 11,111 -סכום גבוה מ: כעת ניגש להגדיר תנאי חדש
 :תציג כעת את החלון הבא תיקון חתכים/הוספה/עדכון: בחירה בסעיף
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בחלון זה פעילות . שכן התוכנה מזהה שכבר קיים תנאי לחתך זה, החלון שונה במעט

 :האפשרויות הבאות
 

לשנות את החתך ששמו /ם בסעיף זה בכדי לתקןבוחרי :עדכון חתך נוכחי
 .מופיע בסעיף שם החתך

 
בוחרים בסעיף זה אם מעונינים לתקן את שם החתך  :שינוי שם חתך נוכחי

 .לשם חדש
 

בוחרים בסעיף זה אם מעונינים לקבוע חתך חדש  :חתך חדש על בסיס חתך נוכחי
 .המתבסס על התנאי הנוכחי

 
 . זה בכדי למחוק הגדרת חתך קיים בוחרים בסעיף :מחיקת חתך

 
 .בוחרים בסעיף זה בכדי להגדיר חתך חדש :הגדרת חתך חדש

 
 

כאשר במקום קטן עלינו לבחור , בדוגמה הנוכחית עלינו לקבוע תנאי זהה לתנאי הקודם
 .חתך חדש על בסיס חתך נוכחי: שקלים ולכן נבחר בסעיף 111,111 -כ במסמך גדול מ"סה

 

 
 
 

בסיום . שקלים 11,111ים את הסטטוס הרלוונטי לסכום מסמך גדול שווה כעת מגדיר
 :ההגדרה יופיע החלון הבא
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בודקת האם הסטטוס הנוכחי של המסמך הוא מספיק מסמך התוכנה שבוחרים להפיק בעת 
 .גבוה

 
כי אם מול , הבדיקה אינה מתבצעת מול הסטטוס של המשתמש המפיק את המסמך

שכן לעיתים יתכן שמנהל בכיר אישר את המסמך והעלה את , להסטטוס של המסמך בפוע
 .הסטטוס בהתאם ולמשתמש האחר קיימת הרשאה להפיק בפועל את המסמך

 
 :לדוגמה. לא ניתן להפיק את המסמך תופיע הודעה מתאימהאם מסיבה כלשהי 

 
 
 
 
 
 
 

 לקליטת מנהוסטטוסים  WorkFlowהגדרת 
שיטת . וכן את הסטטוס הנדרש להפקה, יטת מנהם לקלבסעיף הנוכחי קובעים את התנאי

 .העבודה היא כפי שהוסבר לעיל לגבי מסמכים
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 הפקת דוחות
דוגמה  ןלהל. ניתן להפיק דוחות בנושא סטטוסים במסמכים באמצעות אשף הדוחות בתוכנה

 :שנבנו באמצעות המחולל דוחות 2 -ל
 
 .סטטוסהכולל אינדקס משתמשים  .1

 . נוסף לפרטיו ומספר הסניף את השדה סטטוסדוח זה כולל לכל משתמש ב
 .מומלץ להפיק דוח זה בסיום הגדרת הסטטוסים למשתמשים

 
 

 
 
 
 שינויים שחלו בסטטוס של מסמך מסוים .2

באמצעות דוח . ומתי, מי אישר –של השינויים שנעשו במסך מסוים " לוג"דוח זה הוא 
 : דוןלגבי המסמך הני" סבב החתימות"כזה ניתן לנהל מעקב אחר 

 

 
 


