
הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

מדריך למשתמש

נושא: הקמה/עדכון לקוח ותשתיות שיווק

28מתוך1עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

תוכן עניינים
3הפיננסיתבמערכתלקוחכרטיספתיחת–לקוחותניהול

3בשיווקלקוחתנאיעדכון

3מרכזתלחשבוניתלקוחקישור

4הפצהלתוכניתלקוחשיוך

11שיווקרשתותניהול

6קונסיגנציהספקהגדרת

14סוכניםניהול

16קוויםניהול

17ומשאיותנהגיםניהול

EDI19תשתיות

23בסיסיותבטבלאותטיפול

28מתוך2עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

ניהול לקוחות

הקמה / עדכון לקוח

האינדקס הוא בסיס הספר הראשי. לפני בניית האינדקס יש לשקול היטב את מבנה קבוצות האינדקס, אורך מספר החשבון, אפיוני
הכרטיס שרוצים לתת כבר במספר החשבון.

הגדרת קבוצות ותת קבוצות באינדקס ( ראה גם הגדרת רמות שבירה לאינדקס),מאפשרת גמישות בהפעלה ובגדרת דוחות ויישומי
מערכת אחרים.

הפרדה טובה לקבוצות מאפשרת:
הגדרת תכונות לקבוצה – קבוצת הכנסות, הוצאות, בנקים וכו'.●
הזמנת קבוצות ולא כרטיסים בודדים לדוחות הניהוליים – מקל על בניית הדוח.●
סיכומי ביניים לוגיים במאזן הבוחן.●
הזמנת קבוצות כרטיסים בדוחות המובנים במערכת.●
.קשירת טבלאות ותכונות (מימדים, מעקבים) לקבוצות כרטיסים●

פתיחת לקוח במערכת הפיננסית.1

יש לפתוח כרטיס מסוג "לקוחות" במערכת הפיננסית ע"מ שיהיה ניתן להגדיר לו תנאי סחר.

פתיחת לקוח חדש תתבצע בתפריט

פתיחת כרטיס בהנה"ח⇦הגדרות פיננסיות⇦לקוחות ותנאי סחר

הזנת תנאי לקוח בשיווק.2

לאחר פתיחת הלקוח במערכת הפיננסית, יש להזין לו תנאי סחר במערכת השיווק.2.1

הזנת תנאי לקוח במערכת השיווק תתבצע בתפריט

תנאי שיווק ללקוח⇦הגדרות בסיסיות⇦לקוחות ותנאי סחר

חדשלקוחייוצרלאשמירהללא.אייקוןעללחיצהע"ישמירהלבצעישהלקוחתשתיותעדכוןלאחר

במערכת.

קישור לקוח להפקת חשבונית מרכזת2.2

החודשבסוףמרכזתוחשבוניתהאספקהבעתמשלוחתעודותעבורםשמפיקיםרשתאופרטילקוחלכל

יש לבצע שיוך להפקת מרכזת שיוך לקוח לחשבונית מרכזת יתבצע דרך תפריט

לקוחות לח-ן מרכזת⇦הגדרות פיננסיות⇦לקוחות ותנאי סחר

האחריםהלקוחותעבורמשלוח.תעודותהחודשבמשךיופקוזהבמסךמוגדרשיהיהכרטיסכלעבור

וכרטיסיפרטייםלקוחותלהזיןישזהבמסךמס.חשבוניותהחודשבמשךיופקוזהבמסךמוגדריםשאינם
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בהתאםמרכזתלהפקתאוטומאטיתישויכוהרשתסניפירשת,סניפיכאןלקשראיןבלבד.רשתות

להגדרות בכרטיס הרשת.

:Uפעולהבקודלהיכנסישקיימיםלקוחותלבטלאוחדשיםלקוחותלהוסיףמנתעל

.כדי להוסיף לקוח חדש יש לרדת לסוף הטבלה ולפתוח חדשה ע"י מקש חץ ימני במקלדת

4Fעלהקשהע"ילחפשניתן–הרשתשלאוהלקוחשלהכרטיסמס'אתלהכניסישלקוח:חשב'

להכנה לחודש:

כחישוב ערך:

ללא הזנת פריטפריט:

* - עבור כל התעודותסוגי תעודות שיכללו במרכזת:

סלהפיק חשבו':

ללא קוד קבוצהקוד קבוצה:

על מנת להעתיק את כל הנתונים משורה קודמת יש לעבור על כל השדות עם חץ ימני במקלדת.

בסיום העדכון יש לבצע שמירה.

שיוך לקוח לתוכנית הפצה2.3

החלוקהקווכןההזמנהשלהאספקהתאריךייקבעההפצהתוכניתפיעלהפצה.לתוכניתישויךלקוחכל

להזמנה.

במערכתהפריטיםכלליקוט).(קבוצותפריטיםקבוצותלפייתבצעחלוקהוקואספקהלימילקוחשיוך

הפריטיםכלאוטומאטיבאופןמשויכיםזולקבוצה–כללי–1מס'קבוצהקבוצות:לשתימסווגים
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שדורשיםהפריטיםכלישויכוזולקבוצה–מצוננים–2מס'וקבוצההמצוננים,למעטבמערכתשנפתחים

קירור.

כניסה לתוכנית הפצה ללקוח תתבצע דרך תפריט

קב' פריטתוכנית הפצה ללקוח לפי⇦סוכנים/טלפנים⇦גורמי הפצה

ביקורים:1מס'חלון

99סוכן:

01.07.12מתאריך:החל

שבועייםביקורימי:2מס'חלון

לכלאחידיםללקוחההפצהוימיהחלוקהקואםהפריט.קבוצתואתהלקוחאתלבחורישזהבחלון

יש,1לקבוצהששויכופריטיםעבורחלוקהוקואספקהימילהזנתהכל.-*זהבשדהלהזיןישהפריטים

יש,2לקבוצהששויכופריטיםעבורחלוקהוקואספקהימילהזנתכללי.דנאגיס–1קב'זהבשדהלהזין

מצוננים.–2קב'זהבשדהלהזין

בימיםשבועיתאספקהללקוחקיימתאםתדירות.-אספקותסבבלהגדירישפריטלקוח/קבוצתלכל

וכן2יהיההסבבשבועבכלשוניםלימיםשבועיתאספקהאושבועיתדואספקה,1יהיההסבבקבועים

הלאה. בעמודות של השבועות יש להזין את ימי האספקה ללקוח בכל שבוע.

מימיאחדכלעבורשוניםחלוקהקווילהזיןניתןבוחלוןתתיפתח3Fבהקשתאוהשורהעדכוןבסיום

האספקה וכן שעות חלוקה:
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.בסיום העדכון יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון
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הגדרת ספק קונסיגנציה

בהנה"חכרטיסהקונסיגנציהלספקלפתוחישראשית,שלבים.מכמהמורכבחדשקונסיגנציהספקהקמתתהליך

דרךלספקלשייךניתןהפריטיםאתפריטים,לוישויכוהספקהקמתלאחרהספקים.בטבלתלהגדירוישמכןולאחר

הגדרהתתבצעכמוכן,ברשימה.הספקפריטיכלאתלהזיןצורךיהיהשםלספק,פריטיםשיוךדרךאוהפריטכרטיס

ברמת הלקוח מול אילו ספקי קונסיגנציה הוא עובד או לחילופין יתבצע קישור ללקוחות ברמת הספק.

בהזמנותהפריטיםיזוהוזהמספרלפיהספק.ברישומימתנהלהואמס'איזהלפילצייןישלקוחאופריטבכל

שמגיעות מהספק וכן מספר זה יופיע בקבצי תעודות המשלוח והחשבוניות שישודרו לספק הקונסיגנציה.

הקמה / עדכון ספק

פתיחת כרטיס ספק קונסיגנציה.1

תהליך פתיחת כרטיס נציג זהה לתהליך פתיחת כרטיס לקוח.

ידני.באופןלקוחפתיחת–2סעיףתחת5בעמודשמפורטכפיהכרטיספתיחת

בפתיחת ספק קונסיגנציה יש צורך למלא את השדות שם, כתובת, עיר, טלפון, פקס ועוסק מורשה.

הגדרת ספק קונסיגנציה.2

יתבצעספקיםלטבלתכרטיסקישורהספקים.טבלתלביןבינוקישורלבצעישהכרטיספתיחתלאחר

בתפריט

הגדרת ספקים⇦קונסיגנציה⇦לקוחות ותנאי סחר

Uפעולהבקודנכנסהכותרתבחלון

קונסיגנציהספקי:2מס'חלון

הזן קוד ספק חדשקוד ספק:

במערכתהזן את מס' הכרטיס שנפתח קודם לכןמס' חשבון בהנה"ח:
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מגיע אוטומאטית מהכרטיס שנפתחשם הספק:

של תעודות המשלוח והחשבוניות)הזן כתובת של הספק (כתובת זו תופיע בלוגוכתובת הספק:

הזן מס' עוסק מורשה של הספקמספר עוסק מורשה:

Nמרכזת:להכין

מסכוםקטןשערכןהזמנותאספקה.ליוםללקוחהזמנותלצברהמינימוםסכוםאתהזןהזמנה:ערךמינימום

הערךסכוםאתשיעלולקוחלאותונוספותהזמנותיגיעוכאשררקוישוחררומהנציגקליטתןבעתיחסמוזה

מעל לסכום המוגדר כאן.

שיוך פריטים לספק

לאחר פתיחת פריטי הספק במערכת יש צורך בביצוע קישור בינם לבין הספק.

:9מס'חלוןבפריטעדכון/פתיחה⇦תוצ"גפריטיבתפריטהפריט,כרטיסדרךלהתבצעיכולהקישור

יש להזין בשורה את קוד הספק ואת מספר הפריט אצל הספק.

לקישור קבוצת פריטים לספק יש להיכנס לתפריט

שיוך פריטים לספק⇦קונסיגנציה⇦לקוחות ותנאי סחר

הספקמס'אתנזין1מס'בחלון

לספקפריטיםשיוך:2מס'חלון

:4Fמקשע"יחיפושלבצעניתןהפריטאתולהקישימניחץע"יחדשהלשורהלהיכנסישפריטלקישור
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.לאחר הזנת כל הפריטים יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

[מספר פריט אצל הספק

כרטיסדרךללקוחקושרהפריטכאשרהספק.אצלמתנהלשהואכפימספרואתלהזיןישלספקשקושרפריטלכל

הפריט יש להזין את מספרו אצל הספק באותו מסך בו מתבצע הקישור:

להזנת מס' הפריט אצל הספק לקבוצת פריטים יש להיכנס לתפריט

מספר פריט אצל הספק⇦קונסיגנציה⇦לקוחות ותנאי סחר

הספק:קודאתלהזיןיש1מס'בחלון

הספקאצלפריטמספר:2מס'חלון

בחלון זה נזין את הפריט שקושר לספק ונעדכן את מספרו אצל הספק:
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קישור ספק ללקוח

לאחר פתיחת הלקוחות במערכת יש צורך בביצוע קישור בינם לבין הספק.

הקישור יכול להתבצע דרך כרטיס הלקוח, בתפריט

:20מס'חלוןבללקוחשיווקתנאי⇦ללקוחבסיסיותהגדרות⇦סחרותנאילקוחות

ישהספקאצלמספרבשדהספק.בשדההנציגקודאתולהקישבמקלדתימניחץע"יהראשונהלשורהלהיכנסיש

להזין את מספר כרטיס הלקוח כפי שהוא מתנהל במערכת של הספק.

קישור קבוצת לקוחות לספקים ניתן לבצע דרך תפריט

קישור ספק ללקוח⇦קונסיגנציה⇦לקוחות ותנאי סחר

Uבקודכניסה

לקוחותרשימת:2מס'חלון

יש להזין את מספר כרטיס הלקוח או לחילופין קידומת כרטיסי לקוחות. לדוג':
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לאחר הקשת הלקוח/קבוצת לקוחות יפתח חלון שיוך ספק ללקוח:

אוללקוחותחשבוניותמופקותהאםלצייןישהקודם,בחלוןשהוזןללקוחהקשוריםהספקיםרשימתאתלהכניסיש

שיוצאות תעודות קונסיגנציה בלבד.

.ושמירהEscעלהקשהע"יהקודםלחלוןלחזוריששמירהלביצוע

מספר לקוח אצל הספק

יש להגדיר עבור כל לקוח את מספרו אצל הספק. ההגדרה תתבצע בתפריט

מספר לקוח אצל הספק⇦קונסיגנציה⇦לקוחות ותנאי סחר

הספקאצלרשתחנותשללקוחמספר:1מס'חלון

הזן קוד ספקספק:

יש להכניס *, לביצוע הגדרה לסניפי רשת יש להזין את קוד הרשת.לביצוע הגדרה עבור לקוחות פרטייםרשת /*-לקוח פרטי:

לספקלקוחותשיוך:2מס'חלון
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כפימספרואתלהזיןישהספקאצלמס'ובשדההלקוחאתלבחורישלקוחמס'בשדהבמקלדתימניחץע"ילשורהלהיכנסיש

שמתנהל ברישומי הספק:

.לאחר הזנת כל הלקוחות יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

הגדרת ספרור הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות לנציג

יש להגדיר ספרור מיוחד להזמנות, תעודות המשלוח והחשבוניות בסדרה נפרדת לכל ספק קונסיגנציה.

פירוט קיים בחוברת הגדרת סדרות וספרור תעודות.
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ניהול רשתות שיווק

במסגרתהפועלותלחנויותמשותף.מותגבעלירביםסניפיםולהקמעונאיבמסחרהעוסקתחברההיאשיווקרשת

הרשתבכרטיסיוגדרוהסניפיםלכלזהותשהינןהגדרותכךעקברבות,מבחינותדומיםמאפייניםמסוימתרשת

יתרוןנותןזהדבראוטומאטי.באופןהרשתמכרטיסההגדרהתילקחהסניףבכרטיסהגדרהקיימתלאכאשרבלבד.

הקשוריםהסניפיםכרטיסיכלעלמשפיעהרשת)(כרטיסאחדבכרטיסעדכון–הרשתבכרטיסנתוניםעדכוןבעת

לאהרשתבכרטיסשיתבצעוושינוייםקובעתתהיההיאהסניףבכרטיסשונההגדרהתופיעשכאשרלצייןישאליה.

ישפיעו על סניף זה.

פתיחת רשת

פתיחת כרטיס רשת.1

במערכתהלקוחכרטיסאתלפתוחישלקוח,כרטיספתיחתלתהליךזההרשתכרטיספתיחתתהליך

הפיננסית ולהגדיר לו תנאי סחר במערכת השיווק

הגדרת רשת.2

יתבצערשתותלטבלתכרטיסקישורהרשתות.טבלתלביןבינוקישורלבצעישהכרטיספתיחתלאחר

בתפריט

שיווקהגדרת רשת⇦תשתיות בסיסיות ללקוח⇦לקוחות ותנאי סחר

Uפעולהבקודנכנסהכותרתבחלון

רשתות:2מס'חלון

הזן קוד מזהה לרשתקוד רשת:

לכן במערכתהקש את מספר הכרטיס של הרשת כפי שנפתח קודםח-ן ראשי:

28מתוך13עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק
אוטומאטי - מגיע מכרטיס הרשתשם:

במספריאונציגיםבמספרמדוברכאשרהרשת.אצלשהוגדרכפימספרךאתהזןברשת:כספקמספרך

.פריטים לפי לקוחהפרדתספק שונים עבור קבוצות פריטים, יוזן שדה זה במסך

לפייתבצעעללרשתרשתשיוךEDIמוללהגדרותמשמשתעלרשתעל.רשתבחרעל:לרשתשייך

ההגדרות של סטורנקסט.

תאור רשת על מגיע אוטומאטי מהגדרת התשתיתתאור:

בולים.ללאתעודותמולבדיקהתתבצעזוהגדרהפיעלבולים.שמשדרתרשתעבורYלסמןישבול:חייבת

שיוך סניפים לרשת

כרוכהההגדרההרשת.שלהסניפיםשהםהלקוחותאתמגדיריםשלה,המסחרייםוהתנאיםרשתהגדרתלאחר

בשלבים הבאים:

כתובת,כגוןלוהמיוחדיםהנתוניםרקיוגדרוללקוחלקוח.כרטיספותחיםרשתשלסניףשהואלקוחכלעבור.1

טלפון וכו'.

התנאיםאתיורשיםהםובכךלרשת,הלקוחותאתמקשריםלרשת,סניפיםשיוךהאופציהבאמצעות.2

המסחריים של הרשת.

⇦לנציגויותממשק⇦נציגויותלתפריטלגשתישהרשת,לסניפיקבועיםמיוחדיםתנאיםלהעניקמנתעל.3

ולתת ללקוח את התנאים המיוחדים.פתיחת לקוח מקוצרת

 לשיוך לקוחות לרשת יש להיכנס בתפריט

שיווקהגדרת רשת⇦תשתיות בסיסיות ללקוח⇦לקוחות ותנאי סחר

:4Fהקשמטבלהלבחירההרשת,אתלבחוריש1מס'בחלון

לרשתלקוחותרשימת:2מס'חלון

מס'לחלוןאוטומאטיבאופןיעבורהסמןלקוחבשדההלקוחהזנתלאחרהרשת,שלהסניפיםכרטיסיכליוזנוזובחלון

אתכאן.השיוךאתלבצעישמהמאפייניםאחדלאףשויךלאהלקוחלאאםהמערכת,לטבלאותלקוחסיווג–3

הנתונים האלה בוחרים מתוך טבלאות המערכת אשר הוגדרו בעת הקמת המערכת.

4Fעלהקשהע"ילסניףנוספיםנתונים–4מס'לחלוןלעבורישוכו',כלכליענףמגזר,סוכן,ללקוחקייםאם + Ctrl

ולהזין לכל סניף את מספר המתקן (מס' הסניף ברשת), לסניפי אילת יש לסמן פטור ממע"מ.

28מתוך14עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

.לאחר הזנת כל הלקוחות יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

28מתוך15עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

ניהול סוכנים

הקמת סוכן

פתיחת סוכן חדש ועדכון לסוכן ישן יתבצע בתפריט

טבלת סוכנים⇦סוכנים/טלפנים⇦גורמי הפצה

Uבקוד:למסךכניסה

סוכנים:2מס'חלון

בטבלה זו יוגדרו הסוכנים. סוכן מורכב מקוד סוכן ותיאור.

לכל סוכן יש להגדיר תאריך תחילת עבודה. יש לשייך סוכן למנהל סוכנים, יש לבחור אותו מתוך טבלה שהוגדרה

.4Fעלהקשהע"ימראש

כדי לפתוח סוכן חדש יש לעבור לסוף הטבלה ולפתוח שורה חדשה ע"י חץ ימני במקלדת. בעמודה סוכן יש להכניס

את קוד הסוכן על פי הלוגיקה הקבועה. בעמודה תיאור יש להזין את שם הסוכן.

אליוהסוכניםמנהלאתלבחורישסוכניםמנהלבשדה,Enterבהקשתאוטומאטייינתןהעבודההתחלתת.שדה

.אייקוןעלבלחיצהשמירהלבצעמכןולאחרסופהעדEnterבהקשתהשורהאתלעדכןישהסוכן.קשור

שיוך סוכן ללקוח

קישור בין סוכן ללקוח יתבצע בכרטיס הלקוח. לקישור סוכן ללקוח יש להיכנס לתפריט

תנאי שיווק ללקוח⇦הגדרות בסיסיות⇦לקוחות ותנאי סחר

28מתוך16עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק
לעמודיש2מס'לחלוןומעברהלקוחבחירתלאחר.4Fע"יללקוחחיפושלבצעניתןהלקוחאתנבחרהכותרתבחלון

.Enterולהקיש99סוכןללקוחלהזיןישסוכןבשדהסוכן.שדהעל

כעת ייפתח תת חלון בו ניתן לשייך ללקוח מס' סוכנים לפי קבוצות מודל:

קבוצהלתתולחברוהסוכןאתבשורותלהזיןישבמקלדת.ימניחץע"יריקהלשורהלהיכנסישסוכןללקוחלקשרכדי

המתאים.הסוכןייקבעהזמנהולכלהזמנותיתפצלוזוהגדרהפיעלסוכנים.מודל–2מס'במודל

28מתוך17עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

ניהול קוים

הגדרת קו חלוקה

תפריטדרךכניסההמערכת.בטבלאותKHמסוגתשתיתבטבלתמתבצעתחלוקהקוויהגדרת

קלט / עדכון טבלה⇦תשתיות בסיסיות⇦תשתיות והגדרות

KHטבלה:להזיןישהכותרתבחלון

.תיאורקו חלוקה וקודבחלון השורות יש להזין

.קו נהגניתן לבצע קישור בין קו חלוקה לנהג – כאשר הנהג הוא קבוע. לביצוע קישור זה יש לבחור את הנהג בשדה

.שילוחרציףבשדהWMSבהשילוחרציףאתחלוקהקוכלעבורלהזיןיש

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

שיוך קו חלוקה ללקוח

קישור בין קו חלוקה ללקוח יתבצע בתוכנית ההפצה. על פי תוכנית ההפצה ייקבע תאריך קו החלוקה להזמנה.

לשתימסווגיםבמערכתהפריטיםכלליקוט).(קבוצותפריטיםקבוצותלפייתבצעחלוקהוקואספקהלימילקוחשיוך

למעטבמערכתשנפתחיםהפריטיםכלאוטומאטיבאופןמשויכיםזולקבוצה–כללי–1מס'קבוצהקבוצות:

קירור.שדורשיםהפריטיםכלישויכוזולקבוצה–מצוננים–2מס'וקבוצההמצוננים,

כניסה לתוכנית הפצה ללקוח תתבצע דרך תפריט

קב' פריטתוכנית הפצה ללקוח לפי⇦סוכנים/טלפנים⇦גורמי הפצה

28מתוך18עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק
הפצה.לתוכניתלקוחשיוך–9בעמודשמפורטכפיהפצהלקולקוחשיוך****אופן

28מתוך19עמוד
נכתב ע"י יעל עידן
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הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

ניהול נהגים ומשאיות

הגדרת נהג

פתיחת מוביל חדש ועדכון למוביל קיים יתבצע בתפריט

טבלת מובילים⇦מובילים/משאיות⇦גורמי הפצה

Uבקוד:למסךכניסה

מובילים:2מס'חלון

בטבלה זו יוגדרו הנהגים. נהג מורכב מקוד נהג ותיאור.

כדי לפתוח נהג חדש יש לעבור לסוף הטבלה ולפתוח שורה חדשה ע"י חץ ימני במקלדת. בעמודה מוביל יש להכניס

את קוד הנהג על פי הלוגיקה הקבועה. בעמודה תיאור יש להזין את שם הנהג.

בשדה סוג נהג ניתן לציין האם המוביל שהוגדר הוא נהג רגיל, עוזר נהג עם רישיון או עוזר נהג ללא רישיון.

).4F(ע"יהנהגמשאיתאתמטבלהלבחורישרכבמס'בשדה

.אייקוןעלבלחיצהשמירהלבצעמכןולאחרסופהעדEnterבהקשתהשורהאתלעדכןיש

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

28מתוך20עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

הגדרת משאית

הגדרת משאית חדשה ועדכון למשאית קיימת יתבצעו בתפריט

הגדרת משאית⇦מובילים/משאיות⇦גורמי הפצה

בחלון הכותרת יש להזין את מס' המשאית (מס' רכב) ואת שמה:

כללייםפרטים:2מס'חלון

בחלון זה ניתן להגדיר מאפיינים למשאית: משקל, מס' משטחים, נפח מקסימאלי ומס' תאים:

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

28מתוך21עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

EDIתשתיות

טיפול ברשתות על.1

הגדרת רשת על1.1

הגדרת רשת על מתבצעת בטבלאות המערכת תפריט

קלט / עדכון טבלה⇦תשתיות בסיסיות⇦תשתיות והגדרות

HIGטבלה:קוד

לעדכון נתונים יש להציב את הסמן על שורה חדשה או בעדכון, על השורה הרלוונטית ולהגדיר קוד ותיאור:

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

שיוך רשת שיווק לרשת על1.2

הקישור בין רשת שיווק לרשת על יתבצע בטבלת הרשתות בתפריט

שיווקהגדרת רשת⇦תשתיות בסיסיות ללקוח⇦לקוחות ותנאי סחר

Uפעולהבקודנכנסהכותרתבחלון

רשתות:2מס'חלון

יש לקשר לכל רשת רשת-על. בחירת רשת על מתוך טבלה שהוגדרה מראש:

28מתוך22עמוד
נכתב ע"י יעל עידן
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הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

שיוך לרשת על המתאימה תתבצע על פי המלצות של סטורנקסט.

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

אתחול רשתות על.2

א. הגדרת מחיצות תקשורת משותפות מול סטורנקסט.מסך אתחול רשתות על משמש לשני דברים:

על.רשתכלעבורEDIמס'הזנתב.

כניסה למסך זה מתבצעת דרך תפריט

עלרשתותאתחול⇦EDIמערכתניהול⇦סחרותנאילקוחות

בסיסיותהגדרות:1מס'חלון

במסך זה יוגדרו מחיצות תקשורת משותפות (יבוא ויצוא):

עלרשתותקשירת:2מס'חלון

:EDIבומספרןהעלרשתותאתבשורותלהזיןיש

28מתוך23עמוד
נכתב ע"י יעל עידן
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הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

EDIלרשתותקישור.3

מס'מוגדרותוללקוחבמידהויצוא).(יבואEDIהלמערוכתקישורויתבצעEDIבמספרכםיוזןזהבמסך

.EDIבשלההספקמספראתמחלקהלכלולתתכאןגםאותןלהגדירישמחלקות

עלרשתותקישור:1מס'חלון

בחר רשת עלרשת על:

בחר ספק קונסיגנציה / לחילופין ללא ספקקוד ספק:

EDIבמספרךאתהזן:EDIהברשתשלנומספר

EDIהספקמיציין:EDIהחברת סיגמנט)עבור–2ו-סטורנקסטעבור-1)

מחלקותלפיספקמספריהגדרת:2מס'חלון

כאשר הלקוח מנהל מס' מחלקות (יבש, מצונן, קוסמטיקה, טואלטיקה) ועבור כל אחת מהמחלקות מוגדר לו

:EDIבהספקומספרהמחלקהמס'אתכאןלצייןיששונה,ספקמס'

28מתוך24עמוד
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הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

פעיליםמסריםרשימת:3מס'חלון

:101ו-100למערכותקישורלהגדיריש

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

EDIלרשתלקוחותשיוך.4

כלעבורלצייןיש.EDIעםלעבודהפתיחתותתבצעגםכאןרשת,סניףכלעבורEDIמספרייוזנוזהבמסך

CROSSבשיטתעובדהואהאםסניף DOC.לא.או

המתקן:מס'+הראשיEDIהמס'פיעלאוטומאטיחישובלקוחמס'בשדהיבוצעמתקןמס'לסניףהוזןכאשר

28מתוך25עמוד
נכתב ע"י יעל עידן
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הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

.לקוחמס'שדהועדכוןלשורהכניסהע"יEDIמס'ללקוחלשנותניתן

.EDIבשדהEDIמוללעבודההסניףאתלהפעיליש

CROSSבשדה DOC.לסניף.ישירהאספקה–9ל-אומרלוג–2ל-היאהאספקההאםלסמןיש

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

28מתוך26עמוד
נכתב ע"י יעל עידן
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הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

טיפול בטבלאות נוספות

עדכון נתונים בטבלה

בתשתית המערכת מוגדרות טבלאות שונות המשמשות סיווגים והגדרות נוספות במערכת.

בהקמת המערכת נפתחות טבלאות אלו עם ברירות מחדל שניתן לשנות אותן. כל הנתונים שיוגדרו בטבלאות אלו יהיו

מורכבים מקוד ותיאור.

עדכון טבלה תתבצע בתפריט

קלט / עדכון טבלה⇦תשתיות בסיסיות⇦תשתיות והגדרות

טבלה:בשדה4Fע"יהטבלהבחירתהקיימות.הטבלאותמתוךלעדכוןהטבלהקודאתלבחורישהכותרתבחלון

לעדכון נתון יש להציב את הסמן על שורה חדשה או בעדכון, על השורה הרלוונטית ולהגדיר קוד ותיאור:

.Enterבהשורהסוףעדהשדותכלעללעבוריששורהלעדכון

.בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון

הטבלאות אותן ניתן לעדכן בתפריט זה:

IRטבלה–כלכליענף.EZ2טבלה–אזורים.1

SCTטבלת–מגזר.KH4טבלה–חלוקהקווי.3

KABטבלת–קבטי"ם.HIG6טבלת–עלרשתות.5

ROAטבלת–סוכניםמנהלי.MAS8טבלת–לקוחפניותמאשרי.7

28מתוך27עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק
IDטבלת–בודקים.SA10טבלת–להחזרהסיבות.9

WMSTטבלת–WMSסטטוס.SEDI12טבלת–EDIהחזרהסיבות.11

28מתוך28עמוד
נכתב ע"י יעל עידן

14.5.2012עדכוןת.


