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  כללי .1
  

בחברה ומחוצה לגופים ) אימייל(והודעות דואר אלקטרוני  SMSמסרוני הוא פתרון לשליחת , SMS Masterתוסף 
ובכך פועל בשיתוף מלא עם התהליכים הארגוניים , SBOלהלן , SAP Business Oneגבי תוכנת -התוסף פועל על. לה

  .והגופים הקשורים אליה של החברה
  

, ללא מאמץ נוסף מעברת להתקנת התוסף) אימייל( והודעות דואר אלקטרוני SMSמסרוני התוסף מאפשר שליחת 
  .SAP Business One הפונקציונליות החסרה ב ובכך מאפשר בעצם את

  
  .ומיועד כמובן לשני המינים, מדריך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

  

  הורדת התוסף .2
    SMSMaster/products/he/il.co.click-on.www://http/את קבצי ההורדה של התוסף ניתן להוריד מהאתר 

  .יש להוריד את גירסת התוסף המתאימה לסאפ המותקן
  
  

  התקנת התוסף .3
    

ומאפשר את ההתקנה של , SBOזהו קובץ אשר מתאר את התוסף למערכת , ARDוודא שברשותך את קובץ ה 
ובץ ההתקנה של זהו ק, Installer.exeצריך להיות גם קובץ בשם , בצמוד לקובץ זה. SBOג אפליקצית "התוסף ע
  .  שלךSAP Business One נתחיל לבצע את התקנת התוסף במערכת ה  אלוי קבציםנ בעזרת ש.התוסף

  
   ניהול יישומים נוספים יישומים נוספים כנס לתפריט מנהלה 

  
  

  "רשום יישום נוסף"לחץ על 

http://www.on-click.co.il/he/products/SMSMaster/
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  ".אשר" לחץ ואז, ARDבחר את קובץ ה , שלצד קובץ נתוני רישום"..." לחץ על כפתור ה 

  
  

אם ברצונך שזה יפעל אוטומטית כשמשתמש נכנס , עבור קבוצת ברירת המחדל לתוסף החדש" אוטומטי"בחר 
אך כל משתמש יוכל להכנס , התוסף לא יפעל באופן אוטומטי כשמשתמש נכנס למערכת, אם תבחר ידני. למערכת

אשר זמינים ) תוספים(ות ביישומים הנוספים לצפ,  מנהל יישומים נוספים יישומים נוספים לתפריט  מנהלה 
  .ולהפעיל אותם, לחברה אליה הוא נכנס

 אשר לא מאפשר למשתמש להתחיל עבודה SBOבתוספת מגנון של , "אוטומטי"דומה לבחירה " חובה"בחירה של 
  .עד אשר התוסף מותקן ורץ

  .מגדירה כי התוסף לא ניתן להפעלה בחברה הנוכחית" לא אפשרי"בחירת 
וזאת בלשונית , ם לב שניתן להגדיר לכל משתמש בנפרד האם התוסף יפעל עבורו באופן ידני או אוטומטישי

  ".העדפות משתמש"
  

  ".פעיל"וודא כי התוסף מתוייג 
  ".אשר"ואז " עדכן"לחץ 

  
  

  .ואז התוסף יתקין את עצמו, SAP Business Oneצא וכנס מאפליקצית 
  

  :התוסף יציג את המסך הבא, SAP Business Oneכאשר תכנס מחדש לאפליקצית 

  
  .כדי להודיע על ההתקנה
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עליך לבחור . SAPהמודיע על חיבור התוסף ל , Windowsיכול להיות שבזמן זה תראה הודעה של חומת האש של 

  :Unblockבאופציית 

  
  

  :נקבל את ההודעה הבאה, כחלק מתהליך ההתקנה, כעת

  
  .ן את עצמוולתת לתוסף להתקי" המשך"יש להקיש 

  :בתחתית המסך ירוץ פס התקדמות המציג את ההתקדמות של התוסף בתהליך בניית שדות המשתמש

  
  

  :המודיעה למשתמש על שינוי בבסיס הנתונים של החברה, לעיתים תתקבל ההודעה הבאה

  
 יש –ספר פעמים יכול להיות שהודעה זו תופיע מ. ולתת לתוסף להמשיך לעבוד" כן"יש ללחוץ . זוהי הודעה תקינה

  .בכל הפעמים האלו" כן"ללחוץ 
  

  :בסיום התהליך תתקבל ההודעה הבאה
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  .ואז ניתן להתשמש בתוסף,  בפעם האחרונהSAP Business Oneיש לצאת ולהכנס מאפליקצית 

    
  

  הוראות הטמעת התוסף .4
  

  .יש לעבור על פרק זה במלואו כדי להטמיע את התוסף בצורה נכונה בחברה
  .  את ההגדרות הראשוניות לפני תחילת השימוש בתוסףחובה לבצע

  
   השירותפקקשר עם סיצירת  4.1

לקבלת , "מ"אונקליק פתרונות תוכנה בע"יש ליצור קשר עם , SMS לשליחת מסרוני לפני תחילת  השימוש בתוסף
  .על פי התנאים שסוכמו בין שני הצדדים, אשראי הודעות וקביעת אופן התשלום

  
  הגדרות התוסף 4.2
  .הגדרות כלליותאונקליק  מנהלההפעיל את התפריט יש ל

  
  

  : כלליותהגדרותייפתח טופס 

  
  



  

  

SMS Master - מדריך למשתמש 

24  מתוך8מוד ע

מ"אונקליק פתרונות תוכנה בע

  לשונית כללי 4.2.1
  

  שפת ממשק 4.2.1.1
  .SBOשפת ממשק זו היא השפה בה יהיו הטפסים והודעות התוסף בתוך . ההרצוייש לבחור את שפת הממשק 

  
  SQL של SAסיסמת  4.2.1.2

  .SAשתמש  תחת המSQL-יש להקליד את הסיסמא המשמשת להתחברות ב
  

  בניית מסד נתונים 4.2.1.3
אם בצעת , לכן, תוסף חדש יותר מזה המותקן בחברתך יכול להכיל הגדרות בסיס נתונים חדשות יותר, לעיתים

, כפתור זה יתחיל תהליך של בנייה של שדות משתמש. לחץ על כפתור זה לאחר שסיימת לשדרג, שידרוג לתוסף
  .משאובייקטי משתמש והרשאות משת, טבלאות משתמש
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  SMSשליחת לשונית  4.2.2

  

  
  

  SMSמקור הודעות  4.2.2.1
. או מספר טלפון, ללא רווחים, באנגליתשדה זה יכול להכיל שם . SMSזהו המקור שממנו נשלחות הודעות ה 

לרוב מקובל לרשום את שם . הוא יראה את ההודעה כאילו קיבל אותה ממקור זה, SMSכשמשתמש יקבל הודעת 
  .ג החברהאו מספר טלפון של נצי, החברה

  
  קוד מדינה למספרי טלפון 4.2.2.2

  .לקוד המדינה של מספר הסלולרי אליו תשלח ההודעה, בכל הודעה, שדה זה ישמש כערך ברירת מחדל
  . קוד זה ניתן לשינוי עבור כל נמען בנפרד, לפני כל שליחת הודעה

  
  סגור מסך שליחה לאחר שליחה תקינה 4.2.2.3

דבר זה משפר את חווית . יחת ההודעות לאחר שליחת הודעותתיוג שדה זה יגרום לסגירה אוטומטית של מסך של
המסך ייעלם וניתן , "שלח" מייד לאחר לחיצה על -השימוש כשר שולחים מספר הודעות גדול לנמען יחיד בכל פעם 

  .להמשיך לעבוד
  

  הצג דוח שליחה 4.2.2.4
ת כל הנמענים ותוצאות המפרט א) תוכנת אקסל צריכה להיות מותקנת(תיוג שדה זה ייקבע כי יוצג למשתמש דוח 

  .שליחת ההודעות לנמענים אלו
  

  וודא שהמשתמש רוצה לשלוח הודעה 4.2.2.5
כי המשתמש ) 'האם אתה בטוח'י שאלת "ע(והתוכנה תוודא , ניתן לתייג שדה זה, כדי למנוע שליחת הודעות בטעות

  .רוצה לשלוח את ההודעות לנמענים שסימן
  

  אפשר שליחת מיילים 4.2.2.6
בנוסף להודעות , ק שליחת ההודעות ניתן יהיה לשלוח גם הודעות אימייל לנמעניםבממש, אם שדה זה מתוייג

SMS.  
  . נכונותSMTPיש לוודא כי הגדרות שרת ה , כאשר שדה זה מתוייג



  

  

SMS Master - מדריך למשתמש 

24  מתוך10מוד ע

מ"אונקליק פתרונות תוכנה בע

  
   למשלוח מייליםSMTPשרת  4.2.2.7

וממנו נשלחות הודעות , )SMTPשרת (אלקטרוני - התוסף מתחבר לשרת דואר, כדי ששליחת האימיילים תעבוד
  .mail.netvision.net.il או 127.0.0.1לדוגמא , יש להגדיר את כתובת השרת בשדה זה. להאימיי

  
  שם משתמש 4.2.2.8

  .SMTP-בשרת העבור יש להקליד את שם המשתמש 
  

  סיסמא 4.2.2.9
  .יסמא עבור שם המשתמש שהוגדרסיש להקליד את ה

  
  מקור להודעות מייל 4.2.2.10

 רצוי להכניס כאן .ששלח להם את ההודעהאותה יראו נמעני האימיילים כמי זוהי כתובת הדואר האלקטרוני 
  .כתובת אימייל בארגון של מי שיכול לקבל תגובות למשלוחי האימייל

  
   אוטומטייםטקסים 4.2.2.11

מסך השליחה מאותו הפעלת בעת שיוזנו בתור תוכן ההודעה  הודעות קבועות ניתן להגדיר ,עבור כל הטפסים בסאפ
, שם כרטיס(ס נתונים מהטופם אשר מאפשרים הזנה של קודי ניתן להוסיף להודעה ,טקסטעבור כל  .הטופס

 הקוד בנוי משם הטבלה המקושרת לטופס ומשם השדה .ישירות לתוך ההודעה עצמה) 'תאריך אסמכתא וכו
י הכנסת "ניתן להתייחס לתאריך האסמכתא של החשבונית ע) 133טופס (מטופס חשבונית , כך לדוגמה. שהטבלה

  .להופיעהם חלק מהפורמט וחייבים  הכפולים מרובעיםשהסוגריים ה,  לבשימו. [[OINV.DocDate]]הקוד 
  

   של מסמכיםעדכון/ביצירהשליחה אוטומטית  4.2.2.12
  .SAPלשלוח הודעה באופן אוטומטי כאשר מתווספת או מתעדכנת רשומה כלשהיא ב ניתן 
. סוג הרלוונטי בצורה אוטומטית כאשר נוסף מסמך מהSMSהודעת לשלוח תוכנה ל יגרום" שלח בהוספה "תיוג

  . בעכדון של המסמלךSMSיגרום לשלחיחת הודעת " שלח בעדכון"תיוג , באותו אופן
אז בכל פעם , למסמך הזמנה" שלח בהוספה"ייג אם נת, לדוגמה. ההודעה תשלח לכרטיס הרלוונטי לאותו מסמך

  . המוגדרתSMSתשלח ללקוח הודעת ה , שמשתמש יזין הזמנה חדשה למערכת
  . כדי שההגדרות ייכנסו לתוקףSAPיש לצאת ולהכנס מ , לאחר עדכון ההגדרות בטבלה זו
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  תבניות הודעות 4.3

  .ניתן ליצור תבניות להודעות קבועות שנשלחות מספר רב של פעמים
  .תבניות הודעותאונקליק  מנהלהיש להפעיל את התפריט 

  
  

  :ייפתח טופס תבניות הודעות
  

  
  

  .ף תבניות הודעות ובעת שליחת הודעה ניתן יהיה להשתמש בכל אחת מהתבניות שנוצרובטופס זה ניתן להוסי
שם ( להכניס קודים אשר מאפשרים הזנה של נתונים מהטופס בכל הודעה ניתן, כמו בתבניות ברירת המחדל

הקוד בנוי משם הטבלה המקושרת לטופס ומשם . ישירות לתוך ההודעה עצמה) 'תאריך אסמכתא וכו, כרטיס
י "ניתן להתייחס לתאריך האסמכתא של החשבונית ע) 133טופס (מטופס חשבונית , כך לדוגמה. השדה שהטבלה

  .שהסוגריים המרובעים הכפולים הם חלק מהפורמט וחייבים להופיע, שימו לב. [[OINV.DocDate]]הכנסת הקוד 
  
  
  



  

  

SMS Master - מדריך למשתמש 

24  מתוך12מוד ע

מ"אונקליק פתרונות תוכנה בע

  

  הוראות שימוש .5

 SBOהכנס לתפריט הראשי של בסרגל הכלים או   על האייקון לחץ , SMSכדי לפתוח את חלון שליחת ה 
  :ייפתח המסך הבא ואז, SMSשלח שלחקובץ  ומשם

  

  
  

הרשימה תהיה ריקה מכיוון , בעת פתיחת התוסף. במסך זה מוצגים רשימת הנמענים אשר אליהם תשלח הודעה
  .שלא נבחר אף כרטיס להתווסף לרשימה

  
  נתונים המוצגים בטופס 5.1

  
  SMSלשליחת יתרת הודעות נוכחית  5.1.1

לא ניתן לשלוח , כאשר המספר המוצג הוא אפס. נתון זה מציג את כמות המסרונים שנותר למשתמש לשלוח
  .מסרונים נוספים ויש להזמין אשראי הודעות נוסף

    
   נשלחSMSשם ממנו /מספר 5.1.2

  ."SMSמקור הודעות "תחת השדה " הגדרות כלליות"הערך שהוגדר בטופס בשדה זה מוצג כברירת מחדל 
  .הערך בשדה זה ישמש כזיהוי שם השולח בעת קבלת ההודעה וניתן לשנותו בכל הודעה

  
  מקור למשלוח מיילים 5.1.3

  ".מקור להודעות מייל"תחת השדה " הגדרות כלליות"בשדה זה מוצג הערך שהוגדר בטופס 
  .הערך בשדה זה ישמש ככתובת הדואר האלקטרוני ממנה ישלחו ההודעות לכרטיסים

ולכל כתובת יש לערוך בהתאם את שם " הגדרות כלליות"המוצגת יש לבצע באמצעות טופס שינוי בכתובת 
  . המשתמש והסיסמא

  
  

  שליחת הודעה 5.2
  

  .י הכפתורים שבתחתית המסך"או ע, או שם הכרטיס/י בחירה של קוד הכרטיס ו"עהוספת הנמענים מתבצעת 
תיבת ב.  שנשלחת מיועדת לדואר אלקטרונייש להקליד את נושא ההודעה במידה וההודעה" נושא ההודעה"בשדה 

   .או כאימייל\את ההודעה אותה נשלח כמסרון ויש להכניס טקסט ה
או מקובץ ומתחת לתיבת \מתחת לרשימת הנמענים ישנם פקדים המאפשרים הוספת נמענים על ידי חתכים ו

  .ההודעה ישנם פקדים המאפשרים בחירת הודעה מתוך תבנית ושליחת ההודעה לנמענים
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  . שימוש בפקדים אלו יפורט בהמשך
  

מוצג ייכנסו פרטי הכרטיס אשר  ,של כרטיס כלשהופתוח וישנו טופס , כאשר נכנסים למסך שליחת ההודעות
   .לרשימת הנמענים

  :ייפתח החלון הבא, במקרה זה

  
  
  

 השייכים אזי פרטי הכרטיס, קניות פתוח\במידה ונכנסים למסך שליחת הודעות כאשר טופס השייך למכירות
אזי תוצג ההודעה , לטופס הפתוח ייכנסו לרשימת הנמענים ובמידה והוגדר לטופס זה תבנית ברירת מחדל

  .שהוגדרה כברירת מחדל 
  .שצפינו בופרטי השם והקוד מועברים מפרטי הכרטיס , כאמור

  .במקרה הצורךוניתן לשנותו , בכרטיס" טלפון נייד"משדה מספר הנייד נלקח 
  . וגם הוא ניתן לשינוי," כלליותהגדרות "בטופסחדל של קוד מדינה נלקח מהערך שהגדרנו  המערך ברירת

בסימון .  מסומנת כברירת מחדלSMS כאשר עמודת , ”Email“- ו"SMS", ת תיבת סימוןות עמודוקיימ, בנוסף
, ות התיב שתיאי סימון. )אימייל או שניהם, SMS(עמודות אלו המשתמש קובע כיצד ההודעה תשלח לכרטיס 

ניתן , בשליחת הודעה מרובת נמענים. רשימת הנמענים אשר יקבלו את ההודעהתשמיט את הכרטיס הנבחר מ
  .להגדיר עבור כל נמען בנפרד אמצעי שליחה שונה

יש להקליד את נושא ההודעה במידה וישנם נמענים המקבלים את ההודעה , "נושא ההודעה", בתיבת הטקסט
  .באמצעות האימייל

  ":שלח"יש להקליד את ההודעה הרצויה וללחוץ על הכפתור , "תוכן הודעה", הטקסטבתיבת 
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, SMS מסרון ה  והודעה על מספר הנמענים שקיבלו את,  לנמען המבוקשתשלחההודעה , לאחר לחיצה על הכפתור
  :תופיע על המסך

  

  
  

ודעות של המשתמש לאחר  וכן מהי יתרת ההSMSההודעה מפרטת מהו מספר הנמענים שנשלח אליהם מסרון 
  .השליחה

  ) :נכשל\נשלח(המפרט את רשימת הנמענים ומצב השליחה ח בפורמט קובץ אקסל "נפתח דובנוסף 
  

  
  
  

  שימוש בתבנית הודעה 5.3
  

  ..":מתוך תבנית"תבנית הודעה על ידי לחיצה על הכפתור , ניתן להוסיף לתוכן ההודעה
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  :ייפתח טופס רשימה של תבניות הודעות
  

  
  

  :תתווסף התבנית הנבחרת לתוכן ההודעה, "בחר"בבחירת אחת התבניות ולחיצה על כפתור 



  

  

SMS Master - מדריך למשתמש 

24  מתוך16מוד ע

מ"אונקליק פתרונות תוכנה בע

  
  

  הוספת נמענים לרשימה 5.4
  .ניתן להוסיף נמענים לרשימה במספר דרכים המפורטות בתת הסעיפים הבאים

  
  בחירה מרשימה 5.4.1

 ולבחור כרטיס tabש מק או ניתן ללחוץ על אייקון רשימה מעמודת קוד כרטיס , בכדי להוסיף נמען לרשימה
  :מרשימת הכרטיסים הקיימים בחברה

  

  
  

  .הכרטיס שסומן יתווסף לרשימת הנמענים, "בחר"לאחר בחירת כרטיס ולחיצה על כפתור 
  .שם כרטיס ושם לועזי ניתן לבצע בחירה באופן דומה גם מעמודות

ם לחיפוש יורק הכרטיסים הרלבנטי, tab או  ולהקיש על אייקון אלו ניתן להקליד תווי חיפוש בשדות זכור כי
  .יופיעו

אלא אם כן , SMS-באמצעות ה כך שיצורף לרשימת הנמענים, "SMS"אוטומטית בעמודת יתוייג הכרטיס המוסף 
  .הסימון יוסר
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  חתכים 5.4.2

קיימת , על מנת לאפשר ללקוח לשלוח הודעות ענייניות לכל סוג כרטיסים. תוסף זה מאפשר שליחה מרובת נמענים
  .כלומר הוספת כרטיסים לרשימת הנמענים על פי מאפיין אחד או יותר,  לשליחה לפי חתכיםהאופציה

  " :חתכיםי "ע"יש ללחוץ על כפתור " שליחת הודעות"במסך , לפתיחת חתכים
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  :ייפתח" הוספת קבוצת נמענים"מסך 
  

  
  
  

על ידי סימון הקבוצה , הנמעניםבמסך זה ניתן לבחור ברשימה את כל קבוצות הכרטיסים שאנו רוצים ברשימת 
כולל את כל הלקוחות או כל ו,  לרשימהמתחת  שניתן לבחור נמצא בתיבות הסימוןמאפיין נוסף". ןומיס"בעמודת 
  .הספקים
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הוספת "להמתין לטעינת הנתונים ולסגור את מסך , "הוסף נמענים"יש ללחוץ , לאחר סימון המאפיינים הרצויים
  ":קבוצת נמענים

  

  
  

כל הכרטיסים התואמים למאפיינים שנבחרו ,  יופיעו בנוסף לכרטיסים הקיימים ברשימה"שליחת הודעות "במסך
  ":הוספת קבוצת נמענים"על ידי המשתמש במסך 
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מסומנים אוטומטית בעמודת , מהישלר" הוספת קבוצת נמענים"כי כל הכרטיסים שהתווספו ממסך לב יש לשים  
"SMS",בנוסף או במקום ה(יקבלו את ההודעה באמצעות האימייל  ן שחלק מהנמענים  והמשתמש מעוניי במידה-

SMS( , יש לסמן את עמודת“Email” . המשתמש אינו מעוניין בכל הכרטיסים התואמים למאפיינים שבחראם ,
 ”Email“- ו"SMS"על ידי הסרת הסימון בעמודה , ניתן להסיר את הכרטיסים הלא רצויים מרשימת הנמענים

  .סים הרלבנטיםלכרטי
על ידי כך שהוא מתעלם מכפילויות , התוסף מאפשר לבחור יותר ממאפיין אחד וכן לשלב את תיבות הסימון

  ". שליחת הודעות "בטופסוכל כרטיס יופיע רק פעם אחת ברשימה , ברשימת הנמענים
  

  טעינה מקובץ 5.4.3
  .ץ אקסלהיא באמצעות טעינת קוב,  כרטיסים לרשימת נמעניםלהוספתאפשרות נוספת 

  :דוגמא לקובץ אקסל ממנו ניתן למשוך נתונים
  

  
  

חובה כי תהיה . ניתן להגדיר לרשומה נתונים עבור כל העמודות או עבור חלקןמשום ש, פורמט הקובץ דינאמי
ייתכן ויש להגדיר את העמודה בה מופיע המספר . והמספר יהיה רשום במלואו, עמודה עם מספר הסלולרי

  .בהתחלת המספר" 0"בכדי שיכלול את הסיפרה ) String(הסלולרי  כמחרוזת 
   

  ":טעינה מקובץ"לחיצה על כפתור 
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  :ייפתח המסך הבא
  

  
  
  

  .יש לבחור בקובץ ממנו אנו רוצים לטעון את הנתונים" שם קובץ"בשדה 
  .ברשימה למטה יש להתאים עבור כל עמודה מקובץ את העמודה ברשימת הנמענים

שדה "ובלחיצה על שדה בעמודת , תופיע רשימת העמודות באקסל" עמודה מקובץ "בלחיצה על שדה בעמודת
  :תופיע רשימת העמודות ברשימת נמענים, "בטבלה
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  :לטעינת הנתונים" בצע ייבוא" וללחוץ על יש להגדיר כך, בפורמט קובץ האקסל  המוצג למעלה כדוגמא, כלומר
  

  
  

עם הרשימה " שליחת הודעות"ולחזור למסך " ייבוא מאקסל "סךניתן לסגור את מ, לאחר סיום טעינת הנתונים
  .שהתעדכנה מהקובץ

  ".הגדרות כלליות"יוכנס ערך ברירת המחדל שהוגדר במסך ,  עמודת קוד מדינהבמידה ולא יוגדר בקובץ האקסל
מגדיר תיבה " Y"הערך , "Email"או " SMS"ה המייצגת את אחת העמודות אם קיים בקובץ האקסל עמוד

הנתון יוכנס , בקובץ האקסל" SMS"במידה ולא מוגדרת עמודת . מגדיר תיבה לא מסומנת" N"ומנת והערך מס
  .לרשימה כמסומן

  
ה מלטעון מספר קבצים ולשלב הוספת כרטיסים מחתכים עואין מני, המערכת מונעת כפילויות גם בטעינה מקובץ

   . ובחירה מרשימה
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   שנשלחוSMSח "דו 5.5

ח יש לגשת              "להפקת הדו.  שנשלחו בטווח תאריכים שהמשתמש מגדירSMSטוריית היסח "ניתן להפיק דו
  : וSMSח שליחת "דו דוחות ל
  

  
  

  :ייפתח החלון הבא
  

  
  

  ".צור דוח" וללחוץ  וכן את טווח קוד הכרטיסלדיווחיש לבחור את טווח התאריכים 
  :ח" בו יוצג הדוHTMLייפתח חלון בפורמט 
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 של הנמען וכן ישם ומספר סלולאר, קוד,  המשתמש ששלח את ההודעהשם, השליחהוזמן יג את תאריך ח מצ"הדו
  .תוכן ההודעה
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