
  

  

מדריך למשתמש    תוסף מודיעין עסקי

  28 מתוך 1מוד ע

  

  

  

  

  

  תוסף

 BDIעסקי של  מידע

   לאפליקציית

 SAP Business One  

  

  2.060גרסה 

  התקה ושימושמדריך 

 



  

  

מדריך למשתמש    תוסף מודיעין עסקי

  28 מתוך 2מוד ע

  תוכן עייים 

  

  4  כללי  .1

  4  מקדימות דרישות  .2

  4  חומרה דרישות  2.1

  4  תוכה דרישות  2.2

  4  הרשאות  2.3

  4  תקשורת  2.4

  5  ?חדש מה  .3

  8  התוסף התקת הוראות  .4

  13  התוסף שדרוג הוראות  .5

  14  התוסף הטמעת הוראות  .6

  14  "כללי" לשוית  6.1

  14  ממשק שפת  6.1.1

  SQL  14 ה לשרת התחברות  6.1.2

  BDI  14 ל גישה תוי  6.1.3

  14  "מחדש ושדות טבלאות ביית" כפתור  6.1.4

  15  "עסקי מידע" לשוית  6.2

  15  לתצוגה אדומים אורות סוגי  6.2.1

  15  בכרטיסים מאפייים בלשוית דירוג הצג  6.2.2

  16  עסקי מידע טופס בפתיחת בק חשבון לגבי גם מידע שלוף  6.2.3

  16  למסמכים הגדרות  6.3

  16  להתראה דירוג  6.3.1

  16  אהלהקפ דירוג  6.3.2

  16  אובליגו חסימת  6.3.3

  17  "בדיקה ללא לקוחות יהול" כפתור  6.3.4

  17  אובליגו התראת  6.3.5

  17  מסמך בעדכון בדיקה  6.3.6



  

  

מדריך למשתמש    תוסף מודיעין עסקי

  28 מתוך 3מוד ע

  17  מסמך בהוספת בדיקה  6.3.7

  18  במעקב לקוחות  6.4

  19  הרשאות הגדרת  .7

  20  בתוסף שימוש  .8

  20  כרטיסים מודול  8.1

  23  קבלות מודול  8.2

  24  סטטוס ח"דו  8.3

  26  אובליגו ותוי דירוגים של גורף עדכון  8.4

  26  כרטיסים בחירת  8.4.1

  26  לשליפה התוים סוגי בחירת  8.4.2

  26    סיום  8.4.3

  27  לקוחות דירוג דוח  8.5

  



  

  

מדריך למשתמש    תוסף מודיעין עסקי

  28 מתוך 4מוד ע

  כללי .1

התוסף . BDIאגר המידע של עסקי על חברות ועסקים בישראל ממ מידעהוא פתרון לקבלת , BDI Connectorתוסף 

ובכך פועל בשיתוף , SBOלהלן , העולמית SAPשל חברת  Business One תוכת יהול משאבים הארגון גבי-פועל על

  .והגופים הקשורים אליה מלא עם התהליכים הארגויים של החברה

  

א מאמץ וסף מעבר לל הקיימים בחברה) וחשבוות הבק שלהם(ספקים /התוסף מאפשר בדיקת דירוג הלקוחות

רכש /מכירהלפי ביצוע עסקה או חתימה על מסמכי ובכך מאפשר בעצם קבלת מידע בזמן אמת , להתקת התוסף

  . ספק/עם אותו לקוח

  

כמובן . להתקין את התוסף באופן עצמאי, BDIלאחר רכישת התוסף ורכישה של מוי מ , המדריך מאפשר לכל אחד

  .התוסף וכדי לתפעל תקלות שיכולות לצוץ בזמן ההתקהשיתן להעזר בו כדי להתקין את 

  

  .click.co.il-www.onבאתרו בכתובת , יתן ללמוד עוד על מגוון המוצרים שיש לו להציע

  

  דרישות מקדימות .2

  דרישות חומרה 2.1

, וגזרותיה SAP Business Oneתוכת תוסף זה לא דורש משאבים מעבר למשאבים הבסיסיים הדרשים להפעלת 

  .SBOולכן מתאים להפעלה בכל מחשבי החברה אשר מותקת בהם תוכת 

  

  דרישות תוכה 2.2

 לפי גרסת, click.co.il/?page_id=65-http://on בכתובת, יש להוריד את קבצי ההתקה של התוסף מאתר אוקליק

SBO ה .שברשותךמצאים במסמך , הוראות ההתק ההטמעה והשימושPDF בקובץ שתוריד.  

  .Microsoftשל  NET Framework.הסביבה ת צריכה להיות מותק, מריץ את התוסףה) Client(בכל מחשב לקוח 

  

  הרשאות 2.3

קבצי התוסף  אליה יועתקו, SBOיש הרשאה לכתיבה בספריית ההתקה של  Windowsיש לוודא כי למשתמש ה 

  .\C:\Program Files\SAP\SAP Business One\Addonsכ מדובר בספריה "בד. בתהליך התקתו

  

 Run"במצב  SBOיש להפעיל את , Windows 7או  Windows Vistaבמחשבים המריצים מערכות הפעלה , לעיתים

as Administrator "הכדי שהתוסף יהיה מסוגל להתקין את עצמו במחשב בצורה תקי.  

  

  תקשורת 2.4

יש לוודא כי תקשורת האיטרט איה , כדי שפעולות תקשורת אלו יתבצעו. BDIתוסף זה צריך לתקשר עם שרתי 

  .httpsו  httpמדובר בפורטים . Web Serviceלתקשורת  משמשותאשר ) Ports(חסומה על אותם פיתחות 

  

ב להיות מחובר לאיטרט כדי לבצע על המחש, )לא משה באיזה מחשב(בהפעלה ראשוית של התוסף בחברה 

  .רישום של התוסף באופן תקין
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  ?מה חדש .3

  

  עדכון  גרסה  תאריך

  או בעזרת שם משתמש וסיסמא Trusted connectionבעזרת  SQLיתן להגדיר חיבור לשרת   1.0150  25.6.2011

    

 טופס יחתבפת בק חשבון לגבי גם מידע שלוף"תיוג ": הגדרות כלליות"הגדרת חדשה במודול 

בטופס " BDI"אז כאשר משתמש לוחץ על כפתור , אם אופציה זו מתוייגת ".עסקי מידע

  .BDIמול מערכת  חשבון הבק של הכרטיסיתן יהיה לבדוק את , הכרטיס

30.7.2011  1.0160  

התראה  "בטבלת " דרוג להקפאת כרטיס "עמודת ": הגדרות כלליות"הגדרת חדשה במודול 

בעמודה זו יתן להגדיר את הדירוג המיימלי עבורו המערכת ". עייתיתלמשתמש על חברה ב

  .תבצע הקפאה אוטומטית של הכרטיס כאשר הוא בחר במסמך הרלווטי

  

13.8.2011  1.0170  

 מידע"העסקי מצאים תחת  מידעכעת המסכים הספציפים למודול ה. שיוי מבה התפריטים

  ".המהל"במודול " עסקי
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  עדכון  גרסה  תאריך

13.8.2011  1.0170  

ולבצע , דוח המאפשר לעדכן דירוגים של טוחח של כרטיסים במערכת. דירוג לקוחות -דוח חדש 

  .הקפאה לכרטיסים בדירוג גבוה מדי

  

14.8.2011    

  :עדכון המדריך למשתמש

 הוראות שדרוג התוסף •

 וח דירוגהוספת ד -הוראות שימוש בתוסף  •

  תיקוים כלליים •

19.1.2012  1.0193  

  .שבכרטיס הלקוח" "BDIיתן מעתה להגדיר היכן יוצב הכפתור 

י "וספה האופציה למקם את הכפתור ע) הגדרות כלליות/אוקליק/מהלה(בחלון ההגדרות 

המרחק מהפקד וצד , )בחלון כלשהו' פקד הוא כפתור או ריבוע טקסט וכו(הגדרת קוד הפקד 

  .ו הוא יופיעליד

  

  

25.2.2012  1.0197  

מספר עוסק "בדיקת דירוג בכרטיס הפריט מתבצעת רק כאשר המשתמש מעדכן את שדה 

  .בלשוית מאפייים ,עדכן"או כאשר המשתמש לוחץ על כפתור , "מורשה

  

מכיל " מספר עוסק מורשה"שדה  מתבצעת בדיקה כי, BDIלפי שליחת שאילתת הדירוג לשרתי 

  .בדיוק 9רק ספרות והוא באורך 

  תיקון באג בוגע לשמירת תוי חשבון בק

  הוצאת גרסה מחודשת, תיקוי באגים  2.005  1.6.2012
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  עדכון  גרסה  תאריך

19.6.2012  2.007  

  :המציין מתי עודכן הדירוג לכרטיס") דירוג כון ל("הוספה של תאריך 

  

יתן גם לראות שדה זה באזור שדות המשתמש שמוצמד לחלון יהול , דות המשתמשכמו כל ש

  :הכרטיסים

  

29.10.2012  2.008  

ספק בפעולת עדכון או הוספה של מסמך למערכת /הוספת אפשרויות לביצוע בדיקת לקוח

  )ספק/בוסף לבדיקה הקיימת עד היום אשר התבצעה במעמד בחירת הלקוח(

  

  עדכון המדריך למשתמש  2.008  29.10.2012

6.2.2013  2.022  

  ;עדכון המדריך למשתמש

  ;הוספת מודול עדכון כרטיסים גורף

  .שיויים גרפיים

  .תמיכה בגישה לדוח סטטוס דרך חלון תוי מידע עסקי  2.051  26.10.2015

  .ך עדכון שוטף וללא מגע יד אדם של דירוגי עסקיםלצור" לקוחות במעקב" -מודול חדש   2.060  6.7.2017
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4. ת התוסףהוראות התק  

אשר מותקת בשרת  SBOפ גרסת "ע, הורידי את הגרסה האחרוה של התוסף מאתר האיטרט של אוקליק

  .)8.8ועבור גרסאות  2007עבור גרסה , SBOישן גרסאות שוות לתוסף לפי גרסת תוכת (ארגון ה

  

וקובץ עם סיומת  Installer.exeכלומר קובץ , SBOך שי הקבצים החוצים להתקה של תוסף ב שברשות יוודא

ARD.  

  "רשום יישום וסף"ולחצי על , יהול יישומים וספים �יישומים וספים  �מהלה לתפריט  יכס

  
  

  .ייפתח חלון רישום היישום הוסף
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  ".אשר"ואז לחץ , ardעם סיומת את הקובץ  יבחר, שלצד קובץ תוי רישום"..." על כפתור ה  צילח

  

  

תיוג זה יגרום  -" התקן כחלק מהרישום"מומלץ לסמן , אם זאת הפעם הראשוה שאת מתקיה את התוסף בחברה

יסה  ההתקה תתבצע בפעם הראשוה שהתוסף, אם לא תתייגי אופציה זו. 'אשר'י צכשתלחלהתקה של התוסף 

וסף אצלו מופעל אוטומטית ייכס למערכת או כאשר משתמש אשר התוסף אצלו כאשר משתמש אשר הת(לפעול 

  )מופעל ידית יירצה להפעיל את התוסף ידית

  

מכיוון שרוב הסיכויים שהתוסף , עדיף שלא לסמן תיוג זה, שהתוסף מותקן בחברה אם זאת לא הפעם הראשוה

  .ותוביצוע התקה שלו יגרום להתגש, רץ בזמן שאת משדרגת אותו

  

  

  

אם ברצוך שבאופן ברירת , ליישום הוסף שזה עתה התקת' קבוצת ברירת המחדל'בעמודת " אוטומטי"בחרי 

  .מחדל התוסך יפעל אוטוטית לכל המשתמשים
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גורם לכך " אילוץ התקה"התיוג ). SBOי "תוספים לא פעילים לא יורצו ע" (פעיל"יש לוודא כי התוסף מתוייג כ 

ולא רק כאשר כס למערכת משתמש אשר צריך להריץ את ( SBOהמחשבים אשר מריצים  שהתוסף יותקן בכל

  )התוסף

  

  ".אשר"ואז , "עדכן"לחצי 

  

התקן כחלק "אם לא תייגת את ( ואז התוסף יתקין את עצמו, SAP Business Oneמאפליקצית  יוכס יצא

  .")מהרישום

  

  :יציג את המסך הבאו יתקין את עצמו התוסף, SAP Business Oneמחדש לאפליקצית  יתכסכאשר 

  

  .כדי להודיע על ההתקה

  

ך לבחור יעלי. SBOעל חיבור התוסף ל  ההמודיע, Windowsיכול להיות שבזמן זה תראה הודעה של חומת האש של 

  :Unblockבאופציית 

  

  

כדי , שיםיש צורך בהרשאות מתאימות למשתמ, Windows 7או  Windows Vistaשימי לב שבמערכת הפעלה 

לחיצה עם מקש ימי על צלמית תוכת (מספיקה  Administratorבתור  SBOכ הרצת "בד. שיוכלו להתקין תוכות

SBO  ובחירה בRun as Administrator תעשה זאת(  
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  :קבל את ההודעה הבאה, כחלק מתהליך ההתקה, כעת

  

  

  .ולתת לתוסף להתקין את עצמו" המשך"יש להקיש 

  :רוץ פס התקדמות המציג את ההתקדמות של התוסף בתהליך ביית שדות המשתמשבתחתית המסך י

  

  

  :המודיעה למשתמש על שיוי בבסיס התוים של החברה, לעיתים תתקבל ההודעה הבאה

  

  

יש  –יכול להיות שהודעה זו תופיע מספר פעמים . ולתת לתוסף להמשיך לעבוד" כן"יש ללחוץ . זוהי הודעה תקיה

  .בכל הפעמים האלו" ןכ"ללחוץ 

  

אם הם באמצע עבודתם . משתמשים וספים אשר מחוברים למערכת בזמן ההתקה ייקבלו את אותה ההודעה

המערכת תסגור את כל החלוות , "כן"אם הם יבחרו (ולהמשיך לעבוד רגיל " לא"הם יכולים לבחור , הרגילה

  ). אז הם יצטרכו להקלידה מחדש, לדוגמה, תואז אם הם היו באמצע יצירת חשבוי, הפתוחים

. ולאחר מכן יוכלו להמשיך לעבוד רגיל, הם יראו עוד הודעה אישור הפעולה, "לא"אם המשתמשים בחרו , כאמור

  .לאחר שתהליך ההתקה הסתיים, עליהם לצאת ולהכס מהמערכת, אם המשתמשים צריכים לעבוד עם התוסף
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  :אהבסיום התהליך תתקבל ההודעה הב

  

  

  .ואז יתן להתשמש בתוסף, בפעם האחרוה SAP Business Oneיש לצאת ולהכס מאפליקצית 
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  הוראות שדרוג התוסף .5

קבוצת "יש לשים לב כי הגדרת . כאילו הוא מותקן בפעם הראשוה, יש לבצע התקה של התוסף החדש .1

לא "ה אוטומטית לערך משת) בחלון יהול ישומים וספים(ג רעבור התוסף המשוד" ברירת מחדל

 .כדי שהתוסף יעלה אצל כל משתמש באופן אוטומטי" אוטומטי"יש לשות ערך זה ל". אפשרי

בחלון יהול יישומים וספים ולוודא כי ההעדפה לכל משתמש " העדפות משתמש"יש לעבור ללשוית  .2

לא ידוע  -תוסף לעיתים הגדרות אלו משתות עבור המשתמש שהתקין את ה(מתאימה לדרישות הלקוח 

  ).או שככה הם תכו את המוצר SBOאם זה באג בתוכת 

 .SAP Business Oneיש לצאת ולהכס מאפליקצית , לאחר ההתקה .3

 .יתבצע עדכון אוטומטי של המסד, אם הגרסה החדשה שהותקה כוללת שיויים למסד התוים .4

של התוסף בתהליך ביית שדות  בתחתית המסך ירוץ פס התקדמות המציג את ההתקדמות, כשזה יקרה

  :המשתמש

  

  

  

  :המודיעה למשתמש על שיוי בבסיס התוים של החברה, לעיתים תתקבל ההודעה הבאה

  

יכול להיות שהודעה זו תופיע מספר . ולתת לתוסף להמשיך לעבוד" כן"יש ללחוץ . זוהי הודעה תקיה

  .בכל הפעמים האלו" כן"יש ללחוץ  –פעמים 

 SAPיש לצאת ולהכס מאפליקצית , וכל טבלאות הבים משוייכות מסד התוים הושלמהלאחר שביית  .5

Business One.  
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  הוראות הטמעת התוסף .6

  .לפי תחילת השימוש בתוסף, לעבור על פרק זה במלואו כדי להטמיע את התוסף בצורה כוה בחברהחובה 

  .אופן פעולתו של התוסף בפרק זה פרט את כל ההגדרות השוות אשר מאפשרות לקבוע את

  

  .הגדרות � BDIמידע עסקי של  �מהלה יש להפעיל את התפריט , כדי להיכס למסך ההגדרות

  

  "כללי"לשוית  6.1

  

  .הגדרות כלליות לגבי התוסף

 

  שפת ממשק 6.1.1

  .SBOשפת ממשק זו היא השפה בה יהיו הטפסים והודעות התוסף בתוך . ההרצוייש לבחור את שפת הממשק 

  

  SQLלשרת ה התחברות  6.1.2

או לספק שם , SQLכדי שהתוסף ייתחבר לשרת ה ) Trusted Connection(בחיבור מהימן  להשתמשלבחור אם יש 

התוסף אמור לעבוד בצורה תקיה גם ללא הגדרת התחברות לשרת  .וסיסמה לצורך ההתחברות) saכ "בד(משתמש 

  .באופן בסיסי, SQLה 

  

  BDIתוי גישה ל  6.1.3

  :יש להגדיר את הפרמטרים הבאים, BDIשר עם שרתי כדי לאפשר לתוסף לתק

  .פ עבור החברה המשתמשת בתוסף.ח •

  . BDIעבור השימוש בשירותי  BDIשם המשתמש שיתן מ  •

  .הסיסמא עבור שם המשתמש שהוגדר •

  

  "ושדות מחדש טבלאותביית "כפתור  6.1.4

בסיס התוים . חדשות יותרתוסף חדש יותר מזה המותקן בחברתך יכול להכיל הגדרות בסיס תוים , לעיתים

והוא שם בשביל , ולכן אין בכפתור זה צורך ברוב המקרים, משתדרג באופן אוטומטי עם התקת הגרסה החדשה

אובייקטי , טבלאות משתמש, כפתור זה יתחיל תהליך של בייה של שדות משתמש .תפעול תקלות אפשריות

  .משתמש והרשאות משתמש



  

  

מדריך למשתמש    תוסף מודיעין עסקי

  28 מתוך 15מוד ע

  "מידע עסקי"לשוית  6.2

  

  .ת לגבי אופן הפעולה של התוסף בשליפת מידע עסקיהגדרו

  

  סוגי אורות אדומים לתצוגה  6.2.1

כ רצה לראות את כל "בד .לראות במערכתלאפשר למשתמשים יש לסמן את סוגי האורות האדומים שברצוכם 

  .סוגי האורות האדומים

  

  הצג דירוג בלשוית מאפייים בכרטיסים 6.2.2

  :בלשוית מאפייים, בכל כרטיס, תיוג שדה זה יגרום להצגת דירוג העסק

  

  

 BDIמאגר התוים של מ) דרך האיטרט(יישלף הדירוג , "BDIמידע עסקי של  עדכן"בעת לחיצה על כפתור 

  .ויעדכן את דירוג הכרטיס
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  שלוף מידע גם לגבי חשבון בק בפתיחת טופס מידע עסקי 6.2.3

ספק /פרטי חשבון הבק של הלקוח, ס הכרטיסבטופ" BDI"כאשר משתמש לוחץ על כפתור אז , אם תויג שדה זה

  .BDIחשבון הבק ייבדק מול מערכת . במידה וקיימים, יועתקו לחלון שיפתח

  )פ המוגדר בכרטיס.פי מספר הח- על(יישלפו רק תוי החברה , אם שדה זה לא מתויג

  

  הגדרות למסמכים 6.3

  

  .ים במסמכי המכירה והקיהספק/מצאות כל ההגדרות אשר קשורות לבדיקות לקוחות בלשוית זו

  

  דירוג להתראה 6.3.1

עבור כרטיס עם דירוג גבוה מהדירוג המיימלי  ,מסמךב ספק/שבבחירת לקוחכך , להתראה ימיימאלדירוג זהו 

  . 10עד  -1יתן להכיס ערכים מ .לגבי דירוג הכרטיס תקבל ההודעה, שקבע

  

  דירוג להקפאה 6.3.2

 , עבור כרטיס עם דירוג גבוה מהדירוג מיימאלי זה, ספק במסמך/קוחבבחירת ל. עבור הקפאה יזהו דירוג מיימאל

  .10עד  -1יתן להכיס ערכים מ .המערכת תבצע הקפאה אוטומטית של הכרטיס

  

 חסימת אובליגו 6.3.3

האובליגו כפי שמעודכן במערכות המידע (תייג שדה זה כדי לחסום שימוש בכרטיס אשר חורג מגבול האובליגו שלו 

  )עצמו SAPלא לפי זה המוגדר ב  ,BDIהעסקי של 
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  "יהול לקוחות ללא בדיקה"כפתור  6.3.4

  :לחיצה על כפתור זה תפתח את החלון

  

  .בחלון זה יתן לקבוע כרטיסים אשר לא תתבצע עבורם שום בדיקה אוטומטית

  

 התראת אובליגו 6.3.5

ו כפי שמעודכן במערכות האובליג(תייג שדה זה כדי להתריע בעת שימוש בכרטיס אשר חורג מגבול האובליגו שלו 

  )עצמו SAPלא לפי זה המוגדר ב , BDIהמידע העסקי של 

  

 בדיקה בעדכון מסמך 6.3.6

הבדיקה זהה לזו המתבצעת בעת בחירה של . בעת העדכון של המסמך BDIתייג שדה זה כדי לבצע בדיקה מול 

  .המוגדרים םייפ הדירוגים המיימאל"ע, תבצע הקפאה כדרש/התראה ןותית, ספק בכותרת המסמך/לקוח

   

 בדיקה בהוספת מסמך 6.3.7

הבדיקה זהה לזו המתבצעת בעת בחירה של . בעת הוספתו של המסמך BDIתייג שדה זה כדי לבצע בדיקה מול 

  .המוגדרים םפ הדירוגים המיימאליי"ע, תבצע הקפאה כדרש/התראה ןותית, ספק בכותרת המסמך/לקוח
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  לקוחות במעקב 6.4

 

העדכון האוטומתי של דירוגי עסקים מתוך קבצים אשר מתקבלים באופן שוטף מ מודול זה מאפשר להגדיר את 

BDI .אופן שילוב המודול באתר הלקוח:  

יח כי הקובץ . יש לוודא כי הם מעבירים קובץ יומי של דירוגים לשרת הלקוח, BDIבתיאום עם תמיכת  .1

 . C:\BDI\SAPמועבר לשרת בתיקייה 

. י תמיכת אוקליק"פעולה זו מתבצעת ע. ג שרת הלקוח"ע) Windows Service(יש להתקין את השירות  .2

של שם השרת ושמות החברות , כלומר הגדרות מתאימות, חלק מהתקת המודול דורשת גם הטמעתו

  אשר מצא בתקיית התקת השירות settings.xmlבקובץ , הרלווטיות

 )C:\Program Files (x86)\onClick\onClick BDI Serviceכ "בד(

בלשוית לקוחות במעקב , BDIבמודול ההגדרות הכלליות של תוסף ה  -בממשק המשתמש בסאפ  -כעת  .3

 .וכמו כן את שם המשתמש אשר יקבל התראות לגבי הפעולה של המודול, 1יש להגדיר את התקייה מסעיף 

שהגדרו אשר תיווצר בתוך התקייה  archiveתקייה בשם - י המודול יועברו לתת"הקבצים אשר ייקראו ע .4

 .1בסעיף 

 

  )Log File(קובץ רישום הסטוריה  6.4.1

הקובץ יכיל הודעות . חדש בכל יום Logבתקייה זו יישמר קובץ  .Logsתקיית בתקייה בה מותקן השירות תווצר 

  .שגיאות ולגבי פעולות תקיותלגבי  – ותן במהלך עבודתו Serviceאשר ה 

  .ם כשורהשהתהליכים עובדי וודאלכדי  ,בתחילת פעילות המודול, כדימדי פעם  ציםבמומלץ לבחון את הק
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  הגדרת הרשאות .7

הרשאות  � אתחול מערכת � מהלהכלומר בתפריט , SBOההרשאות לתוסף מצאות במודול ההרשאות של 

  :כלליות

  

  onClick �הרשאות משתמשהגדרות התוסף מצאות בעץ ההגדרות תחת 

  

  

  .כאשר לכל טופס יתן להגדיר הרשאה משלו

כי הם , שלהם לא מגדירים הרשאות –מלבד משתמשים בכירים (ש לאף משתמ, יש לשים לב שבתור ברירת מחדל

  .אין גישה לאף טופס של התוסף) רשאים לגשת לכל הטפסים
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  שימוש בתוסף .8

  

  מודול כרטיסים 8.1

לדירוג המחושב במערכת הדירוגים של בהתאם , הדירוג של הכרטיסאזור המציג את ישו " מאפייים"בלשוית 

  :BDI חברת

  

  

  :יס מתעדכן במספר מקריםהדירוג של הכרט

דרך  BDIדירוג חדש שלף ממערכת , במקרה זה". מספר עוסק מורשה"משתמש מעדכן את השדה  .1

 .האיטרט

דירוג , במקרה זה. תצוגת הדירוגמתחת שמצא " BDIמידע עסקי של  עדכן"משתמש לוחץ על כפתור  .2

 .שמוגדר בכרטיסבהתאם למספר העוסק המורשה , דרך האיטרט BDIחדש שלף ממערכת 

 .לפתיחת מידע עסקי מלא על העסק, שבתחתית החלון" BDI"לוחץ על כפתור משתמש  .3

  ".לקוחות במעקב"ראה , דרך עדכון הדירוגים האוטומטי .4
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יהפוך ( יוקפאהכרטיס . יש להקפיא את הכרטיסמתבצעת בדיקה האם , בצורה כלשהיא, כאשר הדירוג משתה

  :)ראה מודול הגדרות(מתאימה כאשר המערכת מוגדרת לעשות כך  קפאהומתווספת הערת ה, )פעיל-לבלתי

  

  

הקפאת הכרטיס וכל שיוי (המזכירה לו שעליו לעדכן את הטופס כדי שהשיויים , מופיעה הודעה למשתמש, בוסף

  :ייכסו לתוקף) אחר שהוא אולי ביצע בכרטיס

    

  

  .לא תופיע ההודעה הזו, אם הכרטיס כבר מוקפא

  

דוח �עסקי מידע�מהלהתפריט ח דירוג לקוחות דרך "יתן להשתמש בדו, ע הקפאה גורפת של כרטיסיםכדי לבצ

  .דירוג לקוחות

  



  

  

מדריך למשתמש    תוסף מודיעין עסקי
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יתן לקבוע את מיקומו של ( שמאלי של הטופס-בצד התחתון" BDI"בטופס הכרטיס ישו כפתור עם כיתוב 

  .)הגדרות/BDIמידע עסקי של /מהלההכפתור בחלון ההגדרות של התוסף דרך 

  

  

יתן ללחוץ על כפתור זה ולקבל , )גם כאשר הכרטיס במצב הוספה(עבור כרטיס " מספר עוסק מורשה"לאחר מילוי 

  .עבור העוסק, BDIתוים לגבי אורות אדומים מ 
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  מודול קבלות 8.2

, כאשר מוכסים תוים לשם הבק, אמצעי התשלום בטופס כאשר מכיסים את פרטי השיקים, בהכה של קבלה

  .מתעדכן בהתאם" BDIדירוג "ושדה , BDIפרטי החשבון מול אוטומטית בדקים , יף וחשבוןס

  

  

  

העמודה הימית (עלייך להקליק פעמיים על מספר השורה , אם ברצוך לקבל פרטים וספים לגבי חשבון בק זה

התוים הקיימים עם כל , העסקי מידעייפתח טופס הכפולה הלחיצה ה לאחר). ביותר בטופס אמצעי התשלום

  :עבור חשבון הבק שבשורה BDIבמערכת 
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 ח סטטוס"דו 8.3

ימי עם כיתוב -ישו כפתור בצד התחתון, )אשר פתח מתוך חלון יהול כרטיסים( BDIפי -בחלון המידע העסקי על

עבוד כדי שפוקציה זו ת. בחלון דפדפן איטרט חדש, BDIכפתור זה יפתח את דוח הסטטוס של ". דוח סטטוס"

  .BDIשלו במערכת  את קוד המשתמש) לכל משתמש סאפ בפרד(יש להגדיר , בצורה תקיה
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גדיר את קוד , למשל, כאן. משתמשים/כללי/הגדרות/מהלהאת ההגדרה של קוד המשתמש מבצעים בסאפ ב

  :ולאחר מכן לחץ על עדכן, FE433להיות  אוריתהמשתמש של 

  

  

  :יהול שדות משתמש/ המשתמש מצד שמאל יש ללחוץ על תפריט תצוגה  שבכדי להציג את שדות, שימו לב

  

  

  

 "דוח סטטוס"י לחיצה על כפתור "ע, תוכל לראות דוח סטטוס של לקוחות' אורית'המשתמשת , מעכשיו, כלומר

   .בחלון המידע העסקי
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  עדכון גורף של דירוגים ותוי אובליגו 8.4

  .י פעולה קצה יחידה"למספר רב של כרטיסים ע BDIמודול זה מאפשר עדכון תוים מ 

  .עדכון רוחבי של כרטיסים � BDIשל  מידע עסקי � מהלההגישה למודול עשית דרך תפריט 

  

  

 :להלן שלבי ביצוע העדכון

  בחירת כרטיסים 8.4.1

  יש לבחור את הכרטיסים עליהם העדכון ירוץ

  

  בחירת סוגי התוים לשליפה 8.4.2

  וי אובליגויתן לשלוף תוי דירוג ות

  

  סיום 8.4.3

מספר הכרטיסים העוים על הקריטריוים שבחרו (יג את מספר הרשומות שמצאו תצ" בצע עדכון"לחיצה על 

  .לשליפת המידע המבוקש BDIתתבצע פייה לשרתי , ובאישור הודעה זו, )בשלב הראשון

  :ישןם א ,עם שגיאות, יופיע חלון עם סיכום הפעולות שעשו, תוך כדי ביצוע הפעולות
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  דוח דירוג לקוחות 8.5

  

  .דוח דירוג לקוחות � BDIשל  עסקי מידע � מהלה תפריט דרךעשית ח "גישה לדוה

ח "כאשר אפשר לבחור את טווח הכרטיסים עליו הדו, ח זה מאפשר הצגה של דירוגים שם קבוצה של כרטיסים"דו

  :עובר

  

  

  .יימלי עליו רצה לקבל המלצה להקפאהיש להכיס את הדירוג המ" דירוג מיימלי להקפאה"בשדה 

, BDIהדוח לא יעבור על כרטיסים שכבר קיבלו דירוג מ , "עבור רק על כרטיסים שין להם דירוג עדיין"גם תייג 

יראה הוקפאו לפי הצורךחמההה שכרטיסים שכבר יש להם דירוג כ.  

  

  :המערכתויתן בזמן זה להמשיך לעבוד על , תוצג ההתקדמות שלו, כשהדוח רץ

  

  

  .BDIח עבר עליהם והדירוג הוכחי שלהם ממערכת "קבל דיווח לגבי הכרטיסים שהדו, כשהדוח יסתיים לרוץ

  ."הקפא"הכרטיסים עם דירוג גבוה או שווה לדירוג שהגדרו בהעדפות לדוח יתוייגו 
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והמערכת תקפיא , "הקפא"ל ללחוץ ע, או להסיר תיוגים קיימים, יתן לתייג את הכרטיסים שאו רוצים להקפיא

  .את הכרטיסים שבחרו


