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 .1מסך תיקיה

 .1.1ממשק המשתמש
נוסף סרגל כפתורים חדש בראש רשימת התיקים המאפשר הפעלה נוחה של פעולות שהופיעו עד כה
בתפריט הנפתח בעזרת כפתור ימני של העכבר .הסרגל כולל את הפעולות הבאות:

מימין לשמאל  -הקמת תיק חדש,כניסה למסך עריכת נתונים ראשיים ,ביטול תיק או מחיקת תיק
מאוכלוסיה ,שינוי אוכלוסיות לתיק ,חיפוש לפי מספר תיק ,חיפוש לפי בעלים ,חיפוש לפי מספר רכב,
כניסה לרשימת הודעות חדשות ,כניסה לרשימת תיקים נכנסים ,כניסה לרשימת תיקים יוצאים ,כניסה
לרשימת תיקים בבקרה ,כניסה להגדרות מערכת ופתיחת מסך אודות התוכנה.
ברשימת שדות התיק שבתחתית המסך ,נוסף שדה המציג את אחוז הנזק לדיווח )בנוסף לאחוז הנזק
הישיר שהופיע גם קודם לכן(.
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 .1.2תפריט קליק ימני
לתפריט נוספו אופציות חדשות המאפשרות )לפי הגדרת המשתמש(
לבצע פעולות מערכת .כגון פעולות תחזוקה – הגדרת משתמשים,שיכתוב
אינדקסים,שכתוב אוכלוסיות תיקים ובדיקת אוכלוסיות .טיפול בתיק מיובא
– העתקה לתיק מקומי,מחיקת תיק מיובא,פתיחת תיק בדיקת
תביעה,פתיחת תיק בדיקת שיבוב,ופתיחת תיק מעקב תיקון.בנוסף נוספה
אפשרות לצפייה בהודעות נכנסות )דוא"ל ,לכשעצמה אופציה חדשה
שתוסבר בהמשך( והחלפת משתמשים.

.

 .1.3איתור תיק
בחיפוש תיק לפי מספר רכב או שם בעלים נוספה הודעה כאשר לא נמצע תיק המתאים בדיוק לנתון
שהוזן לצורך החיפוש .לאחר אישור ההודעה יתבצע מעבר לתיק הקרוב ביותר )כפי שהיה עד כה(.

 .1.4אייקונים חדשים
נוספו סימנים ברשימת התיקים )בעמודה בה סומנו עד כה תיקים סגורים ומבוטלים( המציינים תיקים
שבהם הוכן אומדן ראשוני וסימן שונה המציין תיקים בהם קיים גם אומדן ראשוני קודם .לסימון תיק סגור
או מבוטל קיימת עדיפות על סימונים אלו.
אייקון המסמל הפקה של אומדן ראשוני.
אייקון המסמל אומדן ראשוני קודם.
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 .1.5פתיחת תיק חדש
בוצע שינוי שכאשר מגדירים במסך פתיחת תיק חדש סוג תיק כ"-אחזקת רכב" ,מוצגים למשתמש שדות
המתאימים לסוג התיק במקום שדות שאינם בשימוש במצב זה.
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 .2מסך רכב
שינויים בתחשיב ערך רכב
לבקשת המשתמשים הוספנו אפשרות לחישוב ערך הרכב על בסיס מצטבר ,בנוסף לאפשרות הקודמות
בה חושבו הפחתות ותוספות באחוזים מערך הרכב הבסיסי בלבד ו/או ידני.
ניתן להגדיר ברירת מחדל לתיקים חדשים במסך מאפייני המערכת )יוסבר בסעיף מאפייני מערכת( .ניתן
להגדיר את שיטת החישוב הכללית במסך נתוני רכב ובמסך משפיעי ערך רכב .הגדרה זו קובעת את
שיטת החישוב להפחתות או התוספות המחושבות אוטומטית וכברירת מחדל לסעיפי משפעי ערך רכב
ידניים .בנוסף ,ניתן לשלב בין שתי השיטות ע"י הגדרה פרטנית של שיטת החישוב ברמת הסעיף .מנגנון
זה מיושם גם בתחשיב ערך הרכב המופיע במסך העברת רכב )מופעל ממסך הדפסה(.
דרך כפתור "הוסף" :
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דרך כפתור "חישוב" :

דרך מסך הדפסה :
נסמן את סעיף "העברת רכב"  ,מסך "העברת רכב" ניפתח ,נלחץ על הוסף ואז מסך "משפיעי ערך רכב"
)אותו מסך כמו במסך רכב( ייפתח שם נוכל לסמן את האופציה "חישוב אחוזי לפי ערך רכב מצטבר".
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 .3מסך תביעה
שדות חדשים
נוספו שני שדות חדשים במסך העברת רכב :אסמכתא להעברה ותאריך חידוש רישוי הרכב .שדות אלו
נשמרים בתיק ומודפסים בטופס העברת רכב .בנוסף בוצע שינוי במבנה המסך ומיקום השדות .מעתה
מתבצעת נעילה של כותרת הטופס במצב "לפרוק" כאשר מדובר באובדן כללי.

אופציות חדשות
 .1נוספה אופציה חדשה לאפשרויות הקיימות להעברת תמורת השרידים" :תועבר לבעל הרכב" .במצב זה
תרשם הערה מתאימה בסיכום חוות הדעת כולל רישום שם בעל הרכב )עד כה הייתה התייחסות למבוטח
בלבד(.

 .2ניתוב הסדרים בהפרדה לרכב כבד .נוספה הגדרה בהסדרים עבור רכב כבד .הסדר מסוג זה יופיע ברשימה
לבחירה רק כאשר סוג הרכב הוא "מסחרי מעל  4טון" ובמצב זה ,יופיעו הסדרים אלו בראש הרשימה.
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בדיקות תקינות
נוספו מספר רב של בדיקות תקינות תאריכים ע"י השוואתם לתאריכים אחרים בתיק )לדוגמא :לא יתכן
שתאריך המקרה יהיה מאוחר מתאריך פתיחת התיק( .במצב בו מתגלה סתירה בין תאריכים תופיע
הודעה המציגה את שני התאריכים ,מתארת את הבעיה ומאפשרת מעבר ישיר לאחד השדות לצורך
תיקונו.
לדוגמא:
אי חפיפה בין תאריך פתיחת התיק לתאריך המקרה ,במידה ותאריך פתיחת התיק קודם לתאריך
המקרה ,ההודעה הבאה תופיע:

כעת ניתן יהיה לעדכן את תאריך המקרה או לחילופין להתעלם ולהשאיר את התאריכים כפי שהיו.
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 .4מסך תמונות
תמונות ומסמכים נלווים
 .1תמיכה בקבצי תמונות ומסמכים:
נוספה תמיכה בקבצי תמונות ומסמכים סרוקים מהסוגים הבאים .JPEG ,JFIF, TIFF ,JPE :תמיכה זו
נועדה בעיקר עבור מצלמות השומרות תמונות בפורמטים אלו.
 .2נוספה תמיכה ביצוא ויבוא תמונות ומסמכים מספרייה כלשהי במחשב המשתמש .אפשרות זו נועדה
להקל על העברת מסמכים מתיק לתיק )באמצעות ספרייה זמנית( ולמתן גמישות ביבוא מסמכים
לשמאית .פעולות היבוא והיצוא ניתנות להפעלה מהתפריט המופיע בלחיצה על כפתור עכבר ימני במסך
התמונות .בסיום תהליך היבוא תוצע למשתמש האפשרות למחיקת המסמכים מספריית המקור .לביצוע
היצוא יש לסמן תחילה על המסך את התמונות והמסמכים שאותם רוצים לייצא.

 .3תמיכה ביבוא מסמכים – למטרת קליטת תיקי שמאות ממערכות אחרות לבקשת חברות הביטוח
הוספנו אפשרות לקליטת קבצי מסמכי מעבדי תמלילים ,וקבצי  PDFוזאת לאפשר לאחסן בשמאית קבצי
תיקי שמאות שהופקו במערכות אחרות  ,קבצים שהתקבלו כנייר ואו כמייל ניתן לאחסנם בשמאית
ולהשתמש במנגנון איתור התיקים של השמאית לאיתור התיק ,פתיחת הקובץ והצגתו .המטרה הנה הן
לתיקי צד ג' והן לתיקי שמאי אשר בחר שלא לעבוד בשמאית.
הפורמטים הניתנים לקליטה בשמאית הנם :
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 -קבצי Excel

 -קבצי PDF

 -קבצי טקסט מעוצב

 קבצי טקסט )טקסט פשוט ,לא מעוצב(המסמכים נקלטים כמסמכים מצורפים באותו אופן בו מיובאים תמונות ומסמכים סרוקים .מסמכים אלו
מוצגים במסך התמונות והמסמכים בעזרת איור המתאים לפורמט המסמך ומתחתיו יופיע שם המסמך
המקורי כפי שיובא לשמאית .לחיצה כפולה על האיור תפעיל את התוכנה המתאימה לסוג המסמך )אם
היא מותקנת במחשב המשתמש( ותציג את המסמך באמצעות תוכנה זו .ניתן גם להדפיס את המסמך
ישירות מתוך תפריט הפעולות )כפתור עכבר ימני במסך התמונות( .חשוב לדעת שלא ניתן לערוך מסמך
לאחר שיובא לתיק השמאות )ניתן לערוך עותק חיצוני שלו ,למחוק את העותק הישן ולייבא מחדש את
העותק המעודכן(.

במידה ונרצה לפתוח את אחד המסמכים )וורד ,אקסל וכו'( נצטרך להגדיר "הרשאות לפתיחת מסמכים"
במסך "מאפיינים" )ראה סעיף מסך מאפיינים בהמשך( .לאחר הגדרת ההרשאות ,בעת הפעלת הקובץ
תפתח הודעת מערכת שתזהיר מפני הפעלת קובץ שעלול לגרום לסיכון המערכת.

לחיצה על "כן" תפעיל את התוכנה )בהתאם למסמך( רק במידה והיא מותקנת במחשב!!!
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 .5מסך אומדן

נוספה אפשרות לשנות את סדר הסעיפים באומדן הנזק ע"י בחירת אחד הסעיפים והזזתו מעלה או מטה
שמעל הרשימה .נוספה גם האפשרות למחוק מוקד שלם ישירות ממסך
בעזרת החיצים
האומדן ע"י בחירת שורת המוקד )השורה בצבע כתום( באומדן ולחיצה על המקש  .Delפעולה זו זהה
למחיקת מוקד ברשימת המוקדים שבדף התביעה כולל האפשרות להעביר את סעיפי המוקד למוקד אחר.
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העתקת נתונים מתיק לתיק
העתקת נתונים מתיק לתיק נועדה לתת מענה למצבים בהם נפתח תיק כפול לאותה תביעה )תיק פרטי
שהוכן והוחלף לתיק מבטח ( או שנפתח תיק זמני לצורך תחילת עבודה ללא הצורך להמתין לפתיחת
התיק בחברת הביטוח .תהליך זה מאפשר גם לשלב בתיק השמאות הצעת תיקון שהכין המוסך והגיעו
המאפשר העתקת נתונים מתיקים אחרים
בתקשורת לשמאי.במסך אומדן הנזק נוסף כפתור חדש
אל התיק הנוכחי .ניתן להעתיק נתונים רק אם ישנם שני פרמטרים זהים:
.1מספר הרכב.2,תאריך פתיחת התיק ,כאשר תאריך פתיחת התיק יכול להיות בהפרש של עד  30יום
בין תיק לתיק .כאשר קיימים מספר תיקים שניתן להעתיק מהם נתונים ,תוצג רשימת התיקים המתאימים
לבחירה.

בשלב הבא ניתן להגדיר אילו נתונים מעוניינים להעתיק )רכב ,ביטוח ,תביעה ,מעורבים ,שמאות ,ערך
רכב ,אומדן ותמונות( ,אופן ההעתקה )השלמת נתונים חסרים או דריסת נתונים קיימים( ופעולה לביצוע
על תיק המקור )סגירה ,סימון כמבוטל או מחיקה מהמאגר( .כמו כן ניתן לשמור את הבחירות כברירת
מחדל לתיקים הבאים.
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קיימת אפשרות להציג את השינויים הצפויים בתיק לפני אישור הפעולה הסופי )לסמן את האופציה
"בחירה פרטנית לכל קבוצת שדות"( .בדרך זו ניתן גם להגדיר אופן העתקה שונה לכל קבוצת נתונים
בנפרד .לא ניתן לבצע בדרך זו מיזוג שני אומדנים ,אומדן תמיד יועתק בשלמותו כולל כל השדות
הקשורים אליו וידרוס את נתוני האומדן בתיק היעד אם היו כאלו.

לחיצה על סיום תעביר את כל הבחירות לתיק הנוכחי.
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 .6מסך תיקים נכנסים
נוספה אפשרות לייצא לקובץ Excel

רשימות תיקים בבקרה ,במסחר ,נכנסים ,יוצאים ובארכיון.
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 .7מסך סיכום
נוספה הצגת אחוז הנזק הישיר במסך הסיכום בתיק תיקון ליד סכום הנזק הישיר .במסך הסיכום בתיק
אובדן כללי ואובדן להלכה נוספו ערך הרכב לדיווח ,סכום הנזק הגולמי ,אחוז הנזק לדיווח ,סכום הנזק
הישיר ואחוז הנזק הישיר.
תיק תיקון
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תיק אובדן כללי

* לגבי לשונית הודעות ראה נושא "מנגנון לשליחת הודעות" בהמשך.
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 .8מסך הדפסה
 .8.1אישור רכב חליפי
בוצע שינוי במבנה מסך אישור רכב חליפי/אישור זמן תיקון ושונתה שיטת בחירת נמען הטופס כך שניתן
להפיק את הטופס למגוון רחב של גורמים .נוספה גם האפשרות לרשום הערה שתודפס בטופס האישור.

 .8.2אפשרויות הדפסה
נוספה אפשרות להקרין ולהדפיס אומדנים ראשונים קודמים ממסך ההדפסה.
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 .8.3שליחת דוא"ל
נוספה האפשרות לשליחת מסמכים כלליים בדוא"ל במסך הצגת רשימת המסמכים )עד כה הדבר היה
ניתן לביצוע רק מתוך מסך העריכה(.
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" .8.4משתמש רכב"
נוספה הדפסת שדה "משתמש רכב" בפרטי התיק במשבצת נתוני בעל הרכב.
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 .9מאפייני מערכת
 .9.1שינויים בעדכון מע"מ
בוצע שינוי בניהול מנגנון המע"מ בשמאית ,עיקר השינוי הינו לאפשר שינוי מע"מ עתידי )ע"פ השינוי כפי
שמפורסם מעת לעת בשינוי מע"מ( .
בוצע שינוי בדרך בה מגדירים את ברירת המחדל לאחוז המע"מ במערכת .שדה אחוז המע"מ במסך
מאפייני מערכת ,בו הוגדר בעבר אחוז המע"מ ,הפך לשדה להצגה בלבד המציג את אחוז המע"מ הנוכחי.
ליד שדה זה נוסף כפתור המאפשר גישה למסך הגדרות המע"מ .מסך זה מכיל רשימה של שערי המע"מ
והתאריכים בהם הם נכנסו לתוקף .ניתן להוסיף ,לעדכן ולמחוק שורות מהרשימה .ניתן )ורצוי( להגדיר
מראש שורה עם תאריך עתידי כאשר ידוע על שינוי מע"מ צפוי .באופן זה יתבצע המעבר לאחוז המע"מ
העדכני באופן אוטומטי במועד .בתחתית המסך ניתן להגדיר ברירות מחדל לקביעת חיוב המע"מ באומדן
ובחשבון השכ"ט )מיועד בעיקר לעסקים באילת ולשמאות פנים ארגונית(.
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 .9.2תחשיב ערך רכב
נוספה אפשרות לחישוב ערך הרכב על בסיס מצטבר ,בנוסף לאפשרות הקודמת בה חושבו הפחתות
ותוספות באחוזים מערך הרכב הבסיסי בלבד.ניתן להגדיר ברירת מחדל לתיקים חדשים במסך מאפייני
המערכת )הסבר נוסף מצוי בסעיף " -2מסך רכב"(.

 .9.3שליחת תיקים בתקשורת
בוצע שינוי בהגדרת רשימת מערכות למשלוח תיקים בדף הגדרות התקשורת במסך מאפייני מערכת.
שתי הרשימות שהיו בצד ימין של המסך ,אוחדו לרשימה אחת וההגדרות שהיו בהן הוסבו למבנה החדש.

מבנה זה מאפשר להגדיר מצבים בהם תתבצע הוספת מערכת לרשימת המשלוחים בתיק על פי תנאים
מסוימים .באמצעות הגדרה זו ניתן גם לסמן משלוח תיקים למערכת באופן אוטומטי .בנוסף ,הופעל מנגנון
זה גם על תיקים המתקבלים בתקשורת.
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המטרה המרכזית בשינוי הנו לאפשר סימון קבוע למשלוח העתקי תיקים למערכות שמאות ,כגון ,שליחת
העתק באופן קבוע לסוכן ביטוח ,או כל נמען אחר בשמאית ,משלוח העתקי תיקים מסניפים למרכז באופן
קבוע וכו'.

 .9.4הרשאות מסמכים
נוסף כפתור בלשונית תמונות המאפשר להגדיר הרשאות לפתיחת מסמכים בשמאית.
מנגנון זה בא לאפשר למי שאינו מעוניין להשתמש באפשרות לקליטת מסמכי וורד  PDFואחר בשמאית
וזאת למניעת אפשרות לחדירת ווירוסים.
יש לסמן את המסמכים המבוקשים )שיפתחו דרך תוכנה חיצונית בהתאם לסוג המסמך(,
*מסמכים שלא יסומנו לא יפתחו במערכת.
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 .10ניהול משתמשים
לבקשת לקוחותינו פתחנו את מנגנון ניהול משתמשים והרשאות בשמאית.מנגנון זה מאפשר ניהול
מאובטח של השמאית באמצעות שם משתמש וסיסמא ע"פ הרשאות.

מנגנון זה מיועד לגורמים המעוניינים להגביל את הפעלת המערכת לפי זהות המשתמש.במסגרת הפעלה
זו ניתן להגביל את השימוש בשמאית לתיקים של שמאי ,או משרד שמאים בכל מקום של ריבוי
משתמשים בשמאית אחת.
הפעלת המנגנון תתבצע לפי דרישה של הלקוח ע"י פנייה למחלקת השרות במ.ר.מ .בהפעלת המנגנון
בפעם הראשונה יש להזין סיסמא מיוחדת שתתקבל ממחלקת השרות .בעזרת סיסמא זו ניתן להיכנס
למסך הגדרות המשתמשים ולהקים בו את המשתמשים והרשאות הגישה שלהם .חשוב לוודא שהוקם
לפחות משתמש אחד עם הרשאות גישה לעדכון רשימת המשתמשים .בהמשך יוכל משתמש זה לנהל
את רשימת המשתמשים באופן עצמאי .הרשימה נמצאת בדף נפרד במסך מאפייני המערכת .לכל
משתמש יש להגדיר קוד ,סיסמא ,שם המשתמש ולסמן את הפעולות שהוא רשאי לבצע.
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קיימת אפשרות להגדיר למשתמש משרד שמאות ושמאי מטבלאות השמאית ,אופציה זו מאפשרת
להגביל את כניסת המשתמש לתיקים השייכים אליו בלבד .לאחר הפעלת מנגנון המשתמשים ,תופיע
בקשה לרישום משתמש בכל הפעלה של אחת מתוכניות המערכת.

במצב זה יש לבחור את המשתמש המתאים ברשימת המשתמשים ולהזין את הסיסמא .ניתן להגדיר
למערכת לזכור הגדרות אלו לתחנת העבודה כך שבהפעלת התוכנית הבאה כל שיידרש הוא לחיצה על
כפתור האישור .מנהל המערכת יכול להגביל אפשרות זו לתחנות מסוימות או לא לאפשר שמירה באופן
כללי .שם המשתמש הנוכחי מוצג בשמאית בפינה השמאלית העליונה ובכותרת בשאר התוכנות.

הפעלת פעולות שבעבר דרשו סיסמא תתבצע באופן מיידי כאשר יש למשתמש הרשאה מתאימה.
הפעלת פעולות שאין למשתמש הרשאה להפעילן תציג מסך לכניסה כמשתמש בעל הרשאה מתאימה.
כניסה זו היא חד פעמית ולאחר גמר הפעולה תחזור המערכת לפעול בהתאם הרשאות המשתמש
המקורי.
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ניתן להחליף משתמשים דרך תפריט קליק ימני בעכבר )במידה וקיים יותר ממשתמש אחד(.
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 .11מנגנון שליחת הודעות
מנגנון שליחת ההודעות הדומה למערכת המייל הרגילה פותח ע"י מ.ר.מ כחלק אינטגראלי בשמאית
ומאפשר שליחת הודעות שונות לגורמים שונים הקשורים לתיק השמאות ,לשלוח הודעות ביניהם ללא
צורך בשליחת התיק עצמו מגורם לגורם או להשתמש בדוא"ל.
שליחת וקבלת ההודעות מתבצעת באמצעות שרת אינטרנט המופעל ע"י חברת מ.ר.מ .ומשרת את כל
לקוחותיה.
שליחת ההודעות מתבצעת מתוך תיק השמאות הקשור להודעה או כתגובה להודעה שהתקבלה.
הכוללות קישור ישיר לתיק
ההודעות המתקבלות מופיעות באופן אוטומטי ברשימת הודעות נכנסות
הנדון .בדרך זו יכולים משתמשי השמאית להתכתב כמו לדוגמא התכתבות בין מבטח לשמאי) ,השלמת
פרטים שלא נשלחו בתיק ההזמנה( ,מסרים בין שמאי למבטח ,בין שמאי למוסך ,לסוכן ביטוח וכו'
באמצעות מערכת זו ניתן להעביר מסרי  Onlineולתעד את ההתכתבות בתיקים.

לשליחת הודעה חדשה יש להיכנס תחילה לתיק שאליו היא קשורה ולבחור את דף "הודעות" במסך
"סיכום" .דרך נוספת להגיע לדף זה היא לחיצה על כפתור "הודעות" במסך "הדפסה" .בחלק העליון
במסך זה מוצגת רשימת ההודעות שנשלחו בעבר בקשר לתיק .בחלק התחתון מוצגת ההודעה שעליה
 ..במסך שנפתח
ניצבים ברשימה .לכתיבה ההודעה יש ללחוץ על כפתור "כתיבת הודעה חדשה"
ניתן לרשום את שם השולח או לבחור אותו בעזרת הכפתור שבצד שמאל .לבחור נמענים ראשיים
ונמענים לידיעה מתוך רשימת הגורמים הקשורים לתיק בעזרת הכפתורים שבצד שמאל .לרשום כותרת
ואת תוכן ההודעה ולשלוח אותה באמצעות הכפתור "שלח" .באותו אופן ניתן גם לשלוח תגובה לאחת
ההודעות שברשימה לשולח או לכל הנמענים בעזרת הכפתורים המתאימים שבסרגל הכפתורים .ניתן גם
להקרין ולהדפיס את ההודעות שברשימה.
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כתיבת הודעה חדשה

בחירת שם השולח
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בחירת נמענים

כפתור "הוסף" מאפשר להוסיף נמענים שהם לא גורמים בתיק ושיש להם מערכת שמאית!
להצגת רשימת ההודעות הנכנסות יש ללחוץ על כפתור "הודעות חדשות" שבסרגל הכפתורים מעל
)כפתור זה מהבהב כאשר ישנן הודעות חדשות שעדיין לא הוצגו( או ע"י בחירת
לרשימת התיקים
"הודעות נכנסות" בתפריט הנפתח בלחיצת כפתור ימני ברשימת התיקים .בנוסף ,הרשימה תוצג
אוטומטית בכניסה למערכת כאשר התקבלו הודעות חדשות .בחלקו העליון של המסך תוצג רשימת
ההודעות ובחלקו התחתון ההודעה שעליה ניצבים ברשימה .ניתן לענות להודעות ממסך זה בדומה
לשליחת תגובה להודעה המוצגת בתיק עצמו .ניתן לסמן ולמחוק הודעות מהרשימה בעזרת הכפתור
המתאים .הודעות אלו ימחקו מרשימת ההודעות החדשות אבל ימשיכו להופיע בתוך התיק עצמו .הודעות
ישנות נמחקות מרשימת ההודעות החדשות גם באופן אוטומטי לאחר זמן מסוים .בחלקו השמאלי של
המשטח בו מוצגים נתוני ההודעה מופיעים מספר התיק הקשור להודעה וארבעה כפתורים .כפתורי
החיצים שבצד שמאל זמינים כאשר ההודעה היא תגובה להודעה קודמת .במצב זה ניתן לדפדף
באמצעות כפתורים אלו בהודעות קודמות המקושרות להודעה שנבחרה .שני הכפתורים הנוספים
מאפשרים כניסה אל התיק המקושר ,הימני מוביל למסך האומדן והשני מוביל לרשימת
ההודעות של התיק .ניתן לחזור מתוך התיק לרשימת ההודעות הנכנסות ע"י המקש .F3
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 .12מחולל דוחות
נוספו מספר הגדרות המיועדות לשימוש במחולל הדוחות:
הוספת שדות
תאריך אומדן ראשוני ראשון – ניתן לשימוש בחתכים ולהצגה בדו"ח מפורט.
הופק אומדן ראשוני נוסף – ניתן לשימוש בחתכים.
הסדר מוסכי רשת יבואן )קבוצת הסדרים חדשה( – נוספו שדות מרכזים עבור "כמות תיקים בהסדר
מוסכי רשת יבואן" ו"-סכום נזק בהסדר רשת מוסכי יבואן" )כולל סה"כ וממוצע(.

בבחירת חתך לפי הסדרים נוספו לבחירה הסדרים שכבר אינם בתוקף כדי לאפשר הפקת דוחות גם על
הסדרים ישנים.
אפשרויות בחירה
נוספו אפשרויות לבחירה מרובה של גורמים בבחירת חתכים לדו"ח במחולל )כגון בחירת שמאים,
מוסכים ,לפי אזורי חיוג(.
בתחתית הרשימה מופיעים שני כפתורים המאפשרים לסמן או לבטל סימון לכל הגורמים וכפתור שלישי
המאפשר סימון גורמים על פי קידומת הטלפון או שם העיר )יש לזכור שלא לכל הגורמים מערכת הוזנו
נתוני הכתובת והטלפון(.
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שליחה בדוא"ל
נוספה אפשרות לשליחת דו"ח מפורט בדוא"ל במחולל הדוחות )עד כה היה ניתן לשלוח רק דו"ח מרוכז(.
לחיצה על כפתור היצוא במסך הקרנת דו"ח מפורט או במסך הצגת גרף דו"ח מרוכז פותחת חלון
המאפשר לבחור בין יצוא הדו"ח כתמונה לבין יצוא כקובץ  .Excelבכל אחד מהמצבים ניתן לשמור את
הקובץ לספרייה במחשב או לשלוח אותו כמסמך נלווה לדוא"ל.
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 .13ניהול גבייה
נוסף כפתור הדפסה בחלון הקרנת דוחות חייבים )להדפסה לאחר הקרנה(.
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