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 יומן

 

היומן בתוכנת עודכנית מאפשר למשרדך לנהל את מערך הפגישות והדיונים בצורה קלה 

ומהירה. אם התקנת התוכנה ניתן להשתמש עם סוגי הרישומים הקיימים, או לחלופין להוסיף 

  .למערכתסוגי אירועים חדשים 

 

את היומן ניתן לאפיין ברמת המשרד כך ששינויים שבוצעו יחולו על כל המשתמשים בתוכנה, 

  .או לחלופין ברמת משתמש בודד

 

 SMS המשפט. שליחת-יומן עודכנית יכול להתממשק למערכות חיצוניות כדוגמת מערכת נט

 .למשתתפים השונים ולהציג התראות לפני פגישות או דיונים

ולצפות בהם במרוכז  Microsoft Outlook לנהל את הפגישות והדיונים באמצעות יתןבנוסף נ

  .ביומן המשרדי בעודכנית

 

כניסה ליומן עודכנית מציג בפניך שתי אפשרויות עבודה. הצגה גרפית או טבלאית של האירועים 

 הרשומים. 

נתונים כדוגמת שם רישומים שנעשים יכולים להיות מקושרים לכרטיס התיק בתוכנה ו"לשאוב" 

 משפט וכו' המוצגים בתיקים המשפטיים.-לקוח, מספר תיק בית

 
 בתוכנה מודולים :אהבר שויקל סנכהל ןתניה נכותב םיספונ הדובע ילכ תגצהל

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.od.co.il/prod_odcanit
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 הגדרות

 
 לצורת טרם תחילת העבודה עם התוכנה מומלץ לעבור על הגדרות מערכת להתאמה מיטבית 

  העבודה במשרד.
 

 < ניהול משרד: < הגדרות מערכת < כלים ותחזוקההמבורגרתפריט 
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 51קוד מספר  -סוגי דיונים 

 
למחוק ולייצא את  יימים במערכת להוסיף סוגים חדשיםהק דיוניםבהגדרה זו נוכל לצפות בסוגי ה

  הרשימה לאקסל.

 
 

 רשום את סוג הדיון ולסיום לחץ על כפתור  סוג דיון לחץ על כפתור להוספת 

 , לאחר מכן לחץ על כפתור  ,את סוג הדיון באמצעות העכבר סוג דיון, סמן לעדכון

 , עדכן את סוג הדיון ולסיום לחץ על כפתור  לחץ על כפתור

 למחיקת סוג דיון, סמן את סוג הדיון ולחץ על כפתור  

 58קוד מספר  -חגים/אירועים 

 
באופן אוטומטי . רשימה זו מתעדכנת רשימת החגים והאירועים במערכתבהגדרה זו מוצגים 

לעדכן או למחוק חגים/אירועים וכן להוסיף/להסיר  בנוסף, ניתן להוסיף המערכת.באמצעות עדכוני 

 התראה למועד מסוים.
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פרטים כדוגמת .לחיצה על הכפתור יפתח חלון למילוי חדש ליומן  אירועהוספת חג או  -  

 לסיום לחץ על כפתור תאריך סוג אירוע, האם לקשר להתראה ותיאור האירוע. 

 

הצגת חג או אירוע קיים מהרשימה. נלחץ על כפתור זה במידה ונרצה לעדכן אירוע קיים.  - 

ולשנות את הפרטים המוצגים. במידה והחג או אירוע הוא  לעדכון יש ללחוץ על הכפתור 

 לסיום לחץ על כפתור לביצוע העדכון.  מהתיבה. √ -להסיר את סימון ה רשומת מערכת יש 
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התראה לאירוע ברשימה יש לסמן את הרשומה הרצויה להסרה או הגדרת  - 
 וללחוץ על כפתור 

 

 נועד למחיקת חג או אירוע מהרשימה - 

 73קוד מספר  - נוסחים בהוספת דיון ליומן

 
מערכת הנוסחים מאפשר הוספת שדות אוטומטיים הנלקחים מתוך פרטי לקוח/תיק המופיעים ברישום 

]למשרדים העובדים עם מודול סנכרון[ השדות שנבחרו כדוגמת שם  Outlook -בדיון ביומן עודכנית או 

 .שם שופט וכו' יופיע בשדה "תיאור" מס' תיק בימ"ש, לקוח או שם תיק, 

 ברירת מחדל.בהגדרת המערכת ניתן ליצור מספר נוסחים לעדכן קיימים ולהגדיר אחד מהם כנוסח 

 

 לחץ על כפתור  להוספת נוסח חדש

 בשדה "בחר שדה" בחר באחד הערכים המוצעים ולחץ על כפתור 

 השדה הנבחר יתווסף לשורת תיאור.
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 לסיום ואישור הפעולה לחץ על כפתור 

 רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 הצגת פרטי נוסח קיים. לעדכון נוסח קיים יש ללחוץ על כפתור  - 

בחירה באחד מהנוסחים הקיימים כנוסח ברירת מחדל בהוספת דיון  - 

 חדש.

 מחיקת נוסח קיים מהרשימה - 

 

 91קוד מספר  - הגדרות יומן -ניהול משרד 

 
 זו נוכל בהגדרה 

 . לקבוע אלו שדות יוצגו ברישם פגישה או דיון ביומן הגרפי או באפליקציה1

 "מבוטל"בחירת צבעים לפעולה מסוג: "הועבר" ו  2

 . קביעת משתתפים קבועים בהוספת דיון חדש.3

 לעדכון אחד מהשדות הקיימים בהגדרה יש ללחוץ על כפתור 

 לעדכון השדות להצגה ביומן יש לסמן את התיבות הרצויות.

ובחר בצבע מהרשימה.  צבעים לכל אחת מהפעולות הרשומות לחץ על כפתור  לבחירת 

 להרחבת מגוון הצבעים המוצעים ברשימה לחץ על "בחירה ידנית"  בסוף הרשימה.

להגדרת משתתפים קבועים בהוספת דיון בחר סמן את התיבות הרצויות בחלון "משתתפים" או בחלון 

 "משתתפים קבועים"

רות להגדיר את שם אפשיש  Outlook -ומודול סנכרון ל  Exchangeלמשרדים העובדים עם שרת 

 יומן משותף.שימוש בלהמשתמש בשרת 

 לשמירת השינויים שנעשו יש ללחוץ על כפתור 
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 108קוד מספר  –סוגי רישומים ביומן 

 
ניתן בהגדרה . דיון, פגישה, חג ואירוע אחרבתוכנת עודכנית קיימים סוגי רישומים מובנים כדוגמת 

  ישיבות וכו'.להוסיף סוגי רישומים נוספים כגון, מילואים 

 להבדיל משאר הרישומים ביומן הגרפי.כדי  כל סוג רישום ניתן להגדיר צבעל
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 118קוד מספר  – יומן –הגדרות אישיות 

 
בהגדרות אלה ניתן  .מערכתמשתמשים בל הלמשפיעות על משתמש יחיד ולא על כיומן אישי הגדרות 

דיון, הוספת רושם הפגישה/דיון כמשתתף פעיל, או  פגישהומשך זמן אוטומטי ללקבוע זמן תחילת 

 זכירה של הסימון האחרון שבוצע ולסיום להציג תאריכים עבריים)למעט היומן הגרפי(.

 

  
 . כשעהומשך זמן פגישה/דיון  8:00מחדל מופיע זמן תחילה  כברירת

לסיום לחץ את השינוי הרצוי. בצע ו על כפתור  לחץאחד מהתנאים הקבועים בהגדרה  לשינוי

  כפתור  על

 

 123קוד מספר  – תזכורות קבועות ליומן -ניהול משרד 

 
יצירת ההגדרה היא ברמת הגדרה המאפשר יצירת תזכורות קבועות לסוגי רישום שונים ביומן. 

. או ליצור תזכורות אישיות לעבוד לפי הגדרה זוכל אחד מהעובדים קיימת אפשרות להמשרד ו

ות את העבודה במערכת ומייתרת את הצורך בהוספת תזכורת ידנית מייעלקבועות תזכורות 

 לרישומים שנעשים.

על מנת שהמשתמש יוכל לעבוד עם ההגדרה המשרדית עליו להוסיפה בחוצץ הגדרות אישיות 

 באמצעות הכפתור 
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 לכלל המשרד, לחץ על חוצץ "הגדרות משרדיות" ביומן  קבועהלהוספת תזכורת  .1

בשדה "פרטי רישום יומן" בחר באחד מהאפשרויות הקיימות ברשימה  . לחץ על כפתור  2

  המוצגת.

  דיון אירוע מסוג ל ותתזכורת קבוע

 מסוים, בחר את סוג הדיון הרלוונטי באמצעות   סוגבמידה ותבקש להוסיף תזכורת קבועה לדיון מ 

 השאר את השדה ריק. השדה "סוג הדיון" אחרת

  .בחר את סוג התזכורת מבין שלושת האפשרויות המוצגות ברשימה 

 מותנה ברכישה של המודול. smsאו תזכורת פנימית+ smsבחירה ב שלח  חשוב לזכור! 

 

  במידה ונבחרו בשדה "פרטי תזכורת" האפשרויות "שלח"sms  +או "תזכורת פנימית"sms  

 זמנית.-בחר את הנמענים לשליחה. שים לב שניתן לסמן מספר אפשרויות בו
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 תיאור"  שדותה בחר האם להציג התראה מקדימה לדיון או התראה ביום הדיון וערוך את"

חץ על כפתור "הוסף בחר שדה להוספה ול -הדיון אם ברצונך להוסיף להם מידע ו"הערות" 

 להערות".  לתיאור"/"הוסף 

 
 

 פגישה לאירוע מסוג  תזכורת קבועות

 "בשדה דיון/פגישה בחר מבין הרשימה "פגישה 

  "הפגישה מתקיימת מחוץ למשרדך. אםסמן את תיבת הסימון "מחוץ למשרד 

  את סוג התזכורתבזהה לרישום דיון בחר 

 תיאור" השדות  בחר האם להציג התראה מקדימה לפגישה או התראה ביום הפגישה וערוך את" 

 שדה להוספה ולחץ על כפתור "הוסף בחר -ו"הערות" הפגישה אם ברצונך להוסיף להם מידע 

 לתיאור"/"הוסף להערות". 
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 לסיום לחץ על כפתור  . 3

 127קוד מספר  –משימות/תזכורות -ניהול משרד 

 
 או שינוי של משימה לכלל המשתמשים בתוכנה.נקבע פרמטרים קבועים בעת הוספה בהגדרה זו 

 הגדרת שדה תאריך תזכורת כשדה חובה .1

 אלו משתמשים יקבלו התראה על שינוי סטטוס המשימה .2

 הגדרת צבע למשימה כאשר חולף מועד הביצוע. .3

הגדרת צבעים בהתאם לדחיפות המשימה .4

 

  בחר את נמען ההודעה ולסיום לחץ על כפתור לשינוי ההגדרה לחץ על כפתור 
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 יומן משרדי –תצוגות פגישות ודיונים 

 
להצגת הפגישות והדיונים במערכת בסרגל הניווט לחץ על תפריט "יומן ומשימות" ובחר בתפריט "יומן". 

 או ב  בחלון שיפתח בחר בתצוגה 

 

 

בחר את התאריכים וסמן את המשתתפים שאת פגישותיהם ודיוניהם תבקש  המשולב )צד ימין(במסך 

חגים  ,דיונים ,להציג פגישותהאם סימון הבאמצעות תיבות  בחורכמו כן, ניתן ל )צד שמאל( להציג

  .או רק חלק מהם אירוע אחרו

 בית ןאייקוופיע בליווי תדיון אילו רשומת ו  של דמויות ןאייקופגישה תופיע בליווי רשומת  שים לב! 
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 :לנתוניםכל חלון רשימה, האפשרויות הקיימות, הכפתורים והתפריטים משתנים בהתאם ב

 .דיון/פגישההצגת פרטי ה -

 .הוספת פגישה/דיון חדש ליומן - 

של המסך בצד ימין  הוספת פגישה/דיון ליומן למשתתפים המסומנים - 

 שהפגישות והדיונים שלהם מוצגים ע"ג המסך. , למשתמשיםכלומר .המשולב

 מחיקת הפגישה/דיון המסומנים. הדיון/פגישה תמחק מן המערכת. -

 ע"פ אחד מהדו"חות הקיימים. פגישות והדיוניםהדפסת רשימת ה -

 .ייצוא רשימת הפגישות והדיונים לתוכנה חיצונית דוגמת וורד או אקסל - 

 .דיון/פגישהל המקושרהצגת התיק  -

 .דיון/פגישהל המקושרהצגת הלקוח  -  

 .קודם, לפי בחירת התאריכים לתצוגההחודש/שבוע/יום פגישות והדיונים בהצגת ה -  

 הצגת הפגישות והדיונים לאותו יום/שבוע/חודש, לפי בחירת התאריכים לתצוגה. -  

בחר טווח  
תאריכים  

 שיוצגו ביומן

בחר 
שתמשים  מ

 שיוצגו ביומן

בחר קבוצת  
משתמשים  
 שיוצגו ביומן

בחר סוג  
פגישה/דיון  
 שיוצג ביומן
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 הצגת הפגישות והדיונים בחודש/שבוע/יום הבא, לפי בחירת התאריכים לתצוגה. -  

  

                                     

 "העברת הפגישה/דיון לתאריך אחר.  -"העבר 

 "שיכפול הפגישה/דיון -"שכפל.  

 "ביטול או שיחזור פגישה/דיון.  -"בטל/שחזר 

 "שליחת הודעה פנימית בדבר הדיון/פגישה בין העובדים. -פנימי" שלח בדואר 

 "העובדיםבין  אמצעות דוא"לשליחת קישור אל הפגישה/דיון המסומן, ב -"לינק חשל 

 "דיון המסומן. ניתן יהיה להציג אתהוספת משימה לפגישה/ – "הוסף משימה 

 הפגישה/דיון מתוך המשימה.

 "הוספת משתתף לפגישה /דיון קיימים.- "הוסף משתתף 

 

דיון/פגישה מסוימת ברשימת הפגישות והדיונים על פי קריטריון חיפוש  -  

< הקלדת המלל  פגישה/דיוןלחיצה על השדה לפיו מעוניינים לחפש את ה  בשדה כלשהו. כלשהו, 

 "חפש". לחיפוש או לחיצה על הכפתור

כפתורים נוספים שאינם מופיעים בשורת הכפתורים אליהם ניתן להגיע על ידי לחיצה על הכפתור 

 הימני בעכבר:

סימון כל רשומות הפגישות/דיונים ע"ג המסך לשם ביצוע פעולה  - 

 הדפסתם למדפסת. ,זהה כגון

 העתקת תוכן התא המסומן. - 
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 פגישות ודיונים של (calendar) תצוגה לוח שנה  –גרפי יומן 

 של הפגישות והדיונים : גרפיתבתצוגה כדי לצפות   הכפתור לחץ על . 1

  

 
 

את התאריכים וסמן את  )צד ימין( פגישות ודיונים בסעיף הקודם, בחר רשימתבדומה ליומן 

ניתן . )צד שמאל( המשתתפים שאת פגישותיהם ודיוניהם תבקש להציג במסך "תצוגת יומן גרפי"

 לבחור באמצעות תיבות הסימון האם להציג פגישות, דיונים, חגים ואירוע אחר או רק חלק מהם. 

 

 את הגדרות היומן הגרפי )צבעים ומידע מוצג( ניתן למצוא  שים לב! 

 .(108הגדרה מס' )  בסוגי רישומים ביומןו (91מס'  הגדרה)  בהגדרות יומן

 אופן העבודה וכן הכפתורים, זהים לאלו שברשימת הפגישות והדיונים . להסבר נוסף  

 .רשימת פגישות ודיונים -יומןראה  

 /דיוןהוספת פגישה

 
או על , ( Ctrl+Pאו על קיצור המקשים )  הוסף פגישהדרך סרגל יומן ומשימות <לחץ בתפריט . 1

 (. Dtrl+Cקיצור המקשים )  הוסף דיוןתפריט 

 

)מסומן פרט לשדה "דיון/פגישה"  זהה לחלוטין במראהוהינו  הפגישה/דיוןהוספת מסך  שים לב! 

 הקובע את סוג ההופעה והשדות הרלוונטיים למילוי.באדום מטה( 

  . מלא את השדות ולסיום לחץ על כפתור2
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 פרטי/פגישה/דיון:
 

 
 
 

 הערות הסבר כללי שם שדה

 דיון/פגישה
סוג ההופעה שמוסיפים 

 ליומן
שדות  יפתחואם בוחרים בדיון אזי 

הקשורים לדיון כגון : סוג  נוספים להזנה
 דיון, קוד בימ"ש וכו'.

 סטטוס רישום
סטטוס רישום 

 הפגישה/דיון
 סטטוס מערכת. אינו ניתן לשינוי.

  הפגישה /תאריך הדיון תאריך

  שעת תחילת הפגישה/דיון משעה

 שעת סיום הפגישה עד שעה

 הגדר ללא שעה
 /דיוןאפשר להגדיר פגישה

ללא שעה ע"י סימון תיבת 
 הסימון

 

 מהות הפגישה/דיון תיאור חופשי של  תיאור הפגישה/דיון תיאור

 מיקום

 כתובת הפגישה/דיון.  מיקום הדיון/פגישה

ללחוץ על כפתורניתן *

כדי שכתובת בית   
 (אם מדובר בדיון) המשפט הנבחר

 תופיע בשדה "מיקום" או 

 על כפתור 
 כדי להעתיק את כתובת הלקוח. 
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 הערות הסבר כללי שם שדה

 טלפון
מספר טלפון של 

 מארגן/משתתף בפגישה
 

 ישוב
ישוב בו מתקיימת ה

 הפגישה/דיון
 

 מספר לקוח
 תשויךלקוח לו המספר 

 הפגישה/דיון
שאר שדה אחד וב מידעהזין ניתן ל

 אוטומטית. ומלאתי השדות
* אין חובה לקשר פגישה/דיון ללקוח או 

 תיק.
 שם לקוח

 תשויךלקוח לו ה שם
 הפגישה/דיון

 מספר תיק
 תשויךלו  התיקמספר 

 הפגישה/דיון

 שם תיק
 תשויךלו  התיק שם

 הפגישה/דיון

 שדות הקשורים לדיון. סוג הדיון סוג דיון
חלק מן השדות יועתקו מכרטיס התיק 

)אם הוזנו לתוכו( באם קישר המשתמש 
 את הדיון לתיק. 

 קוד בימ"ש
קוד בית המשפט בו 

 מתנהל הדיון

 שם ההליך בבית המשפט הליך

 שם בימ"ש
שם בימ"ש בו מתבצע 

 הדיון

 מספר תיק בימ"ש  תיק בימ"ש

 שם השופט בדיון שם שופט

 מספר תיק הוצל"פ  תיק הוצל"פ

 מספר תיק בימ"ש ארצי תיק בימ"ש ארצי

 לשכת הוצל"פ
שם לשכת הוצל"פ בה 

 מתנהל הדיון

 תזכורת לחיוב
תזכורת לחיוב הלקוח בגין 

 פגישה/דיון
 

 פגישה פרטית

הגדרת הפגישה/דיון 
  כפרטית

יוכלו להבחין  משתתפי הפגישה/דיוןרק 
בפרטי הפגישה/דיון וכל האחרים יוכלו 

פרטי לראות כי מתקיימת פגישה/דיון 
 אבל לא יוכלו לעיין בפרטים.

 שלח הודעה למשתתפים

 /דיוןלאחר רישום הפגישה
ביומן תישלח הודעת דואר 

פנימית למשתתפי 
 הפגישה

 

 משתתפים
המשתתפים עובדים 
 /דיוןבפגישה

 

 קבוצות משתתפים
עובדים ת וקבוצ

 /דיוןמשתתפים בפגישהה
ניתן לבחור בקבוצת משתתפים )כפי 
שמוגדרים בקבוצות הרשאה( וכל מי 

 בפגישה/דיון שכלול בה יסומן כמשתתף

 תאריך רישום
תאריך רישום 

 הפגישה/דיון
שדות מערכת. מתעדכנים אוטומטית 

שם המשתמש שמוסיף או מעדכן  עפ"י
 רושם הפגישה/דיוןשם  נרשם ע"י את הפגישה/דיון

 הפגישה/דיון עדכוןתאריך  תאריך עדכון

 שם מעדכן הפגישה/דיון עודכן ע"י

 

להזין  כפתור המאפשר
חיצוניים  שמות משתתפים

 וכתובות דוא"ל  למשרד

משמש בעיקר ללקוחות להם מודול 
 סנכרון

  Outlook ל 
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 ביומן רישוםעדכון 

 
 במערכת מםעדכון פרטי פגישה/דיון לאחר רישו

 

 
 

 

 את הדיון/פגישה אותו תרצה לעדכן באמצעות העכבר . סמן 1

 
 – הרצויהפשרות בחר את הא. 2

  כפתור  ולאחר מכן על לחץ על כפתור  -פרטי הפגישה/דיון עדכון – עדכון. 2.1    
 

 שנה את הרצוי )תיאור, תאריך, שעה, משתתפים וכו'( לסיום לחץ על כפתור      
 
 

  -ביומן"העברה" מלל לתאריך או שעה אחרים עם ציון  /דיוןהעברת מועד הפגישה -העברה . 2.2

לחץ על  את המועד הרצוי ולסיום  הזן, כפתור ב בחר לחץ על כפתור 

 פתור כ
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 לאחר מכן תוכל להבחין ביומן, בשורת ההעברה:   

 

 
 

 ביטול פגישה/דיון

 

 כפתור ובחר ב לחץ על כפתור . 1

 ביטולענה בחיוב להודעה אודות ה . .2
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 הפגישה/דיון אודות הביטול למשתתפי פנימית בחר האם לשלוח הודעת דואר .3

 

 :ביומן לאחר מכן תוכל להבחין בשורת הביטול

 

 

   בוטלושפגישה/דיון  שיחזור – יחזורש

 

 ולאחר מכן על  כפתור  לחץ על כפתור  1

  – שחזורהענה בחיוב להודעה אודות . 2

 

 בחר האם לשלוח הודעת דואר אודות שיחזור הפגישה/דיון, למשתתפי הפגישה/דיון.3

 

 .לאחר מכן תוכל להבחין ביומן שהפגישה/דיון שוחזרו
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 ביומןגורף של רישומים עדכון 

 
 ליומן אפשרות עדכון גורפת של משתמשים

 
  פעולות < יומן >  יומן ומשימות הכנס לתפריט  .1
  .אפשרויות: הוסף משתתף, החלף משתתף, הסר משתתף 3יהיו בלחיצה על הכפתור  .2

 

 
 

  .מאיזה משתתף לאיזה משתתף במידה ובחרו באופציה של "החלף משתתף", יש להזין .3

  .בשדה הראשון יופיעו כל המשתתפים כולל הלא פעילים .4

 בשדה השני יופיעו רק משתתפים פעילים

 מחיקת רישום מהיומן

 
  שיחזורמחיקת פגישה/דיון מן היומן ללא יכולת 

 מחוק את הדיון/פגישה אותו תרצה לבאמצעות העכבר . סמן  1

 וענה בחיוב להודעה:  .  לחץ על הכפתור 2

 

 
 במקרה של מחיקת דיון/פגישה לא תישלח הודעת דואר למשתתפים בה. – !חשוב לזכור 
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 תיחום יומן

 
י מאפיין מסוים או מספר מאפיינים המוצגים פגישות ודיונים לפ איתור רשימתתיחום יומן מאפשר 

 בחלון הסינון.

 לדוגמא, איתור כל הדיונים של משתמש בשם "טלי" המתקיימים בתל אביב בטווח תאריכים מסוים.

 

 כדי לצפות במסך סינון ברירת המחדל של דיונים ופגישות: לחץ על הצלמית 

 

 

והדיונים של המשתמש עם שמו נכנסת למערכת בטווח תאריכים  ברירת המחדל היא הצגת הפגישות

 מסוים.

 במסך הסינון. ניתן לבחור גם סינון ע"פ תנאים אחרים ו/או נוספים בהתאם לאפשרויות הקיימות

אופן העבודה וכן הכפתורים, זהים לאלו שברשימת הפגישות והדיונים . להסבר נוסף  שים לב! 

 .רשימת פגישות ודיונים -יומןראה 
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 משימות
 

נרשמו לנו לביצוע או שרשמנו שפלטינום ניתן לנהל מעקב אחר משימות  עודכניתבמערכת 

אחרים. לכל משימה נרשם תיאור משימה, שם מטפל, תאריך יעד ופרטים עובדים עבור 

 תזכורתלהוסיף למשימה נוכל להגדיר מטפלים או משתמשים לידיעה. למשימה ניתן נוספים 

 רגילה או מתפרצת לפי דרישה.

 

  הגדרות

 
טרם תחילת העבודה עם התוכנה מומלץ לעבור על הגדרות מערכת לביצוע התאמה מרבית של 

 התוכנה לצרכי המשרד.

 : < הגדרות מערכת < כלים ותחזוקה תצוגההמבורגר< פריט ת
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 99קוד מספר  - נוסחים קבועים לתיאור משימות

 
 בהוספת משימה חדשה.מלל בשדה "תיאור משימה" הקלדת למשתמש חוסך נוסחים קבועים יצירת 

 בהגדרה זו נוכל להוסיף נוסחים שונים בהתאם לסוג העבודה במשרד.
 

 
 

לחץ על כפתור והקלד את תיאור המשימה. לשמירה  להוספת נוסח קבוע לחץ על כפתור 

  

 לאחר מכן  לחץ על כפתור  ,את הנוסחבאמצעות העכבר לעדכון נוסח קבוע סמן 

 ולסיום לחץ על כפתור  בצע שינוי לחץ על כפתור 

 למחיקת נוסח קבוע סמן את הנוסח ולחץ על כפתור  
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 114קוד מספר  - הגדרות אישיות למשימות/תזכורות

 

 .במסך זה מרוכזות הגדרות שונות אשר משפיעות על המשתמש שנכנס למערכת

   לעדכון ושינוי ההגדרות הקיימות יש ללחוץ על כפתור

  לשמירת השינויים שבוצעו יש ללחוץ על כפתור

 

 
 
 

 128קוד  – קבוצת משימות

 
מופיעות לפי סדר קבוצת משימות היא משימה המכילה בתוכה משימות משנה. משימות המשנה 

ביצוע ולכל אחת מהן קיים משך זמן ביצוע ותזכורת לביצוע. יצירת קבוצת משימות באה לייעל הוספת 

 משימות החוזרות על עצמן או כאלה המכילות שלבים מובנים לביצוע.

 

 להוספת קבוצת משימה בחלון קבוצת משימות בתיקים לחץ על כפתור  .1

בחלון פרטי קבוצת משימות הקלד שם לקבוצת המשימות. לדוגמא "קליטת תיק חדש" לחץ  .2

 על כפתור 

 לחץ על הכותרת "רשימת משימות" ולחץ על הכפתור  .3

 בחלון פרטי משימה מלא את הפרטים הנדרשים, לסיום לחץ על כפתור  .4
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 הערות הסבר כללי שם השדה

 אוטומטי ע"י המערכתמוזן באופן  מספר משימת המשנה מס'

 מלל חופשי תיאור משימת המשנה תיאור עבודה

  סדר ביצוע משימת המשנה סדר ביצוע

  מספר ימים לביצוע משימת המשנה משך ביצוע

 לסמן את תיבת הסימוןיש  קישור תזכורת למשימת המשנה תזכורת מתפרצת

  ימים לתזכורת לפני תאריך היעד ימים לתזכורת

 תזכורת תופיע למטפל במשימה בחירת מבין רשימת העובדים מטפל במשימה

 
יש להכנס לכרטיס התיק < לחוצץ משימות < לחץ על הכפתור  להוספת קבוצת המשימות .5

בחלון הוספת קבוצת משימות בחר את קבוצת המשימות  

 הרצויה ולחץ על כפתור 

 משימות המשנה יופיע לפי סדר הביצוע בחוצץ משימות בכרטיס התיק. .6
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 רשימת משימות

 

, סינון ברירת המחדל. והתזכורת במערכת רשימת המשימותב לצפותכדי  חץ על הצלמית 

  :הינו  המוגדר עבור "משימות"

 

 

  שטרם בוצעו, ,נכנסת למערכת עם שמושל המשתמש  תזכורותוה המשימותברירת המחדל היא הצגת 

 .)טרם חלפו( עד היום כולל םהינ התזכורתשתאריך היעד שלהן )עד מתי הוגדר לביצוע( ותאריך 

 ניתן לבחור גם סינון ע"פ תנאים אחרים ו/או נוספים בהתאם לאפשרויות הקיימות. 

 

 כלללא הזנת ערכים בשדות מסך הסינון תגרור הצגת רשימת   כפתור . לחיצה על2 

 במערכת: והתזכורתהמשימות 
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 תפריטי המשימות

 
 משימות< פריט יומן ומשימות ת

המשימות והתזכורות של המשתמש שנכנס למערכת, שטרם בוצעו  חלון סינון ברירת מחדל מציג את

 .)תאריך יעד פירושו התאריך הסופי לביצוע המשימה( וכבר הגיע זמן תאריך היעד והתזכורת שלהן.

 
המשימות  כללא הזנת ערכים בשדות מסך הסינון תגרור הצגת רשימת ל  [אשרפתור ]לחיצה על כ

 .והתזכורת במערכת

  לשינוי ו/או הצגת אפשרויות סינון נוספות. לחץ על הכפתור
 
 

 משימות מפורט עפ"י מטפל <בתפריט יומן ומשימות 

מציג את המשימות והתזכורות של המטפלים השונים המקושרים למשימה  חלון סינון ברירת מחדל

)תאריך יעד פירושו התאריך הסופי לביצוע  שלהן.שטרם בוצע וכבר הגיע זמן תאריך היעד והתזכורת 

 .המשימה(

 
 

 משימות בטיפולי <בתפריט יומן ומשימות  

מציג את המשימות והתזכורות אשר בטיפול של המשתמש שנכנס למערכת,  חלון סינון ברירת מחדל

 .המשימה( )תאריך יעד פירושו התאריך הסופי לביצוע שטרם בוצעו וכבר הגיע זמן תאריך היעד שלהן.
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  משימות לידיעתי >בתפריט יומן ומשימות  
מציג את המשימות והתזכורות "לידיעה" של המשתמש שנכנס למערכת.  חלון סינון ברירת מחדל

 .סטטוס המשימות הן בוצעו ובוטלו, ותאריך היעד עבר

 
 מפורט עפ"י מטפלים -משימות לידיעתי  <יומן ומשימות בתפריט 

לרשימה הקודמת "משימות לידיעתי" למעט חלון הסינון המאפשר הצגת משימות רשימה זו זהה 

 ."לידיעת" משתמשים שונים במערכת והצגת סטטוס המשימה למטפל

 
 

 
 :לנתוניםבכל חלון רשימה, האפשרויות הקיימות, הכפתורים והתפריטים משתנים בהתאם  .3

 .המשימההצגת פרטי  - .  3.1

 חדשה. משימההוספת  -  .  3.2

 ע"פ אחד מהדו"חות הקיימים. תזכורותהדפסת רשימת המשימות וה - . 3.3
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 .מחיקת המשימה המסומנת מן המערכת   - . 3.4

 .לתוכנה חיצונית דוגמת וורד או אקסל תזכורותהמשימות והייצוא רשימת  - . 3.5

3.6.      

 המשימה מקושרתהצגת התיק לו  -. הצג תיק  3.6.1

 המשימה מקושרתהצגת הלקוח לו  . הצג לקוח 3.6.2

 )ימים או תאריך( למועד אחר התזכורתדחיית  -. 3.7

   

 )ימים או תאריך( דחיית המשימה למועד אחר - . 3.8

 שיכפול המשימה -.  3.9

 

 .משימההשינוי סטטוס  - . 3.10

 אחר.עובד העברת המשימה ל -. 3.11

 שליחת המשימה באמצעות הודעת דואר פנימית. - . 3.13

 ביטול תזכורת מתפרצת שהוגדרה למשימה. - . 3.14

דו"ח סיכום משימות " ,דו"חות מערכת הקשורים לנושא המשימות כגון - . 3.15

 ".למטפל בחיתוך לפי יום
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על פי קריטריון כלשהו,  תזכורותחיפוש משימה מסוימת ברשימת המשימות וה -. 3.16

 בשדה כלשהו.

 צרוף התיק המקושר למשימה לקבוצת עבודה. 3.17

 

 הסרת התיק המקושרת למשימה מקבוצת עבודה.  3.18

 אפשרות לשנות את התצוגה. - . 3.17

 משימההוספת 

 

  להוספת משימה( Ctrl+F3או על קיצור המקשים ) תפריט  יומן משימות<. לחץ 1

 מלא את השדות ולסיום לחץ על כפתור . 2

. 

 הערות הסבר כללי שם שדה

  תאריך תחילת המשימה תאריך תחילה

 מתי עלי לסיים את המשימה תאריך יעד המשימה תאריך יעד

 בביצוע, בוצעה, ממתינה לאחר, נדחתה סטטוס המשימה סטטוס משימה

 בלבד אחד עובדמשימה ל* ניתן לרשום  המטפל במשימה עובדה משימה בטיפול

 רגילה, נמוכה או גבוהה דחיפות המשימה דחיפות

 זמן בשעות הערכת זמן לביצוע המשימה הערכת זמן

סמן 
 כ]בוצעה[אם

בחירה באחת מהאפשרויות 
 הקיימות.

שדה זה אינו זמין.  1 –כאשר קיים מטפל 
יש לבחור את  1במידה ונבחר יותר ממטפל 

 "טופל"-אופן שינוי סטטוס המשימה ל

 תיאור משימה

מלל חופשי או קבוע של 
 המשימה

 * ניתן ללחוץ על החץ השחור מצד שמאל
כדי לבחור בתיאור קבוע של  )מסומן באדום(

קודם  בהגדרות המערכתמשימה שהוגדר 
 לכן.

  הערות בנוגע למשימה הערות

 מספר לקוח
מקושרת  לומספר הלקוח 

 המשימה
 

 מקושרת המשימה לושם הלקוח  שם לקוח
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 הערות הסבר כללי שם שדה

 מספר תיק
מקושרת  לומספר התיק 

 המשימה

 מקושרת המשימהלו שם התיק  שם תיק

תזכורת 
 מתפרצת

 אשר תתפרץ למשתמש ע"ג המסך תזכורת תזכורת מתפרצת למשימה
 לפי התאריך והשעה שנבחרו.

 תזכורת רגילה תופיע במסך ההתראות התזכורתתאריך  תאריך תזכורת

  התזכורתשעת  שעת תזכורת

* שדות מערכת. מופיעים אוטומטית בזמן  רושם המשימה נרשם ע"י
 השמירה

 
 תאריך רישום המשימה תאריך רישום

 המשימה שעת רישום שעת רישום

 מעדכן המשימה עודכן ע"י

 המשימה עדכוןתאריך  עדכוןתאריך 

 לידיעה
סימון אחת או יותר 

 מהמשתמשים
הגדרת אחד או כמה מהמשתמשים במערכת 

 ל"ידיעה"

בנוסף  תתפרץ למשתמש ע"ג המסך לפי התאריך והשעה שנבחרושתזכורת  -מתפרצת תזכורת. 3

 :לתזכורת הרגילה שמופיעה במסך ההתראות

 

 המשימה "בוצעה". המשימה תוסר מרשימת המשימות שיש לבצע. -  .3.1

 ל/להקפיא את התזכורת בגין המשימהאפשרות לדחות/לבט - . 3.2
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 .דחיית התזכורת לתאריך נבחר אחר – "דחה תזכורת לתאריך אחר". 3.2.1 

  ביטול תזכורת למשימה קיימת. המשימה לא תתבטל.  - התזכורת""בטל את . 3.2.2 

  הקפאת התזכורות עד  – "הקפא את התזכורות עד ההפעלה הבאה". 3.2.3 

 פלטינום עודכניתהכניסה הבאה למערכת  

 ידחו לפרק זמן  שמועדן הגיע התזכורותכל  – "לא עכשיו לכל התזכורות". 3.2.4 

 דק' ואז שוב יופיעו. 10הגדרה האישית. לדוגמא להבאמצעות  מראש שהוגדר 

  מראש התזכורת תידחה לפרק זמן מוגדר מראש, אשר הוגדר  - . 3.3 

 (אישיות הגדרות )ראהבאמצעות ההגדרה האישית  

 

 

   3.4 . -  

 המשימה הצגת פרטי – "הצג משימה". 3.4.1       

     

 משימהה לו מקושרתכרטיס הלקוח  הצגת - "הצג לקוח". 3.4.2

 לו מקושרת המשימההתיק  הצגת כרטיס – "הצג תיק". 3.4.3

 תזכורות לביצוע

 
 ן לביצועתזכורת פעילות שהגיע מועדמשימות ורשימת 

 

משימות כדי להגיע לרשימת ה( Shift+F12או על קיצור המקשים ) לחץ על הצלמית  

 ."רשימת המשימות"לביצוע . דרך העבודה במסך זה זהה לדרך העבודה בוהתזכורת 

 

 דרך נוספת להבחין ברשימת משימות ותזכורות שהגיע זמנן הינה מתוך 

 :"תזכורות"<  "ניהול משרד" סרגל התראות< 
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 יומן ומשימות

 
ע"פ טווח תאריכים שסומן  ,ותזכורות מסך משולב המציג רשימת דיונים ופגישות ורשימת משימות

 לתצוגה.ומשתמשים שסומנו בחלון "הגדרות תצוגה" 

 המשימות המוצגות הן בהתאם לתאריכי היעד שנבחרו בשדות "מתאריך" "עד תאריך"חשוב! 

 לחיצה על כותרת החלון "יומן פגישות והופעות" יאפשר הוספה ועדכון פגישות ודיונים.

 יאפשר הוספה ועדכון של משימות.לחיצה על כותרת החלון "משימות" 

 

 
 

שהוסברה בעמודים זהה לדרך העבודה  במסכים "יומן פגישות והופעות" ו"משימות"דרך העבודה 

 הקודמים בהתייחס ליומן ולרשימת המשימות.

 

 סיכומי פגישות/ישיבות
 

 ים מאפשר. רישומים אלה סיכומי פגישות/ישיבותבמערכת עודכנית פלטינום ניתן לבצע רישומי 

למשתמש לתעד את "תוכן" הפגישה או הישיבה תוך הוספת  פעולות נוספות. הפעולות הניתנות 

  לקישור הן:

לרישום הפגישה או הישיבה, ניתן לקשר החלטה או משימה הנוגעות לאותו  – החלטה/משימה .1

 רישום.

ר לרישום הפגישה או הישיבה ניתן לקשר משתתפים שונים. קישו – פגישות/ישיבות .2

המשתתפים יעשה שימוש ביומן המשרדי, תוך יצירת סוגי רישום הקיימים בתוכנה, כדוגמת 

 פגישה, דיון וכו'.

לרישום הפגישה או הישיבה ניתן לקשר מסמכים. קישור המסמך יתאפשר במידה  – מסמכים .3

 וקיים בתוכנת עודכנית ברמת המערכת/לקוח/תיק.
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שה/ישיבה פתוחה לכלל המשתמשים במערכת בפרטי סיכום פגי הלצפיישים לב ! ההרשאה  

כברירת מחדל. לשינוי ההרשאה יש להציג את קבוצת ההרשאה אליה משויך המשתמש/ים 

 ולהסיר את האפשרות מההגדרה "סיכומי פגישות/ישיבות".

 

או הוספה של משימה/רישום ביומן הקשורה למשמשים שונים במערכת, תלויה בהרשאה  הצפיי 

המשתמש הוא ללא הרשאה מתאימה הוא לא יוכל לצפות או להוסיף של המשתמש. במידה ו

 משימות/רישומים ביומן המשרדי.

 

 רישום פגישה וישיבה

בחלון הסינון לחץ על  להוספת רישום פגישה/ישיבה חדשה לחץ על הצלמית  

 לחיצה על הכפתור יפתח מסך משולב.   הכפתור "בטל", ולאחריו לחץ על הכפתור  

 ללא הוספת מלל בשדה "תיאור" ושמירה, לא ניתן לבצע פעולות נוספות.שים לב !  

 

 

 מורכב משלושה חלונות, בכל חלון ניתן לבצע פעולה שונה. "פרטי סיכום פגישה/ישיבה" המסך 

 

 רישום תוכן הפגישה או הישיבה בשדות תיאור והערות .1

ות רשום אותן בשדה בשדה תיאור רשום את תיאור הפגישה או הישיבה, במידה קיימות הער

 "הערות". הגדר את מנהל פגישה/ישיבה על ידי בחירת משתמש מתוך הרשימה הקיימת בשדה 

 לסיום לחץ על כפתור     

 

 הוספת החלטה או משימה בחלון "החלטות ומשימות" .2

בחר בין רישום החלטה או  לחץ על הכותרת "החלטות ומשימות" לאחריו על הכפתור 

 על כפתור "אשר"משימה לסיום לחץ 
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 במידה ובחרת באפשרות "החלטה" רשום מלל בשדה תיאור. לסיום לחץ על כפתור 

 

 במידה ובחרת במשימה מלא את הפרטים השונים, לסיום לחץ על כפתור 

 רישום משימהחץ על הקישור הבא: להסבר מפורט ל

 

 "פגישות/ישיבות" הוספת רישום ביומן המשרדי בחלון .3

להסבר מפורט לחץ על  לחץ על הכותרת "פגישות וישיבות" ולאחריו על הכפתור 

 רישום פגישה/דיון ביומןהקישור הבא: 

בחלון  לקישור הישיבה או הפגישה לרישום קיים ביומן לחץ על הכפתור 

 נים המוצגים, לסיום לחץ על הכפתור "סנן" סינון בצע סינון בהתאם לתנאים השוה

 

 הוספת מסמך בחלון "מסמכים" .4

במידה והמסמך מתוייק בתוכנת    לחץ על הכותרת "מסמכים" ולאחריו על הכפתור 

בחלון הסינון אתר את המסמך הרצוי בהתאם  עודכנית לחץ על הכפתור  

. סמן את המסמך הרצוי ולחץ על כפתור "סנן"לאחד התנאים הקיימים ולסיום לחץ על כפתור 

 "אשר" לצירוף המסמך.

ובחלון "פרטי   בתוכנת עודכנית, לחץ על הכפתור  מתויקלהוספת מסמך אשר אינו 

  אתר את המסמך הרצוי ולסיום לחץ על כפתור  מסמך" לחץ על כפתור 

 הזן את שם המסמך, שייך לכרטיס לקוח/תיק ולסיום לחץ על כפתור 

 

 חוצץ לוג שינויים  .5

סוגי הרשומות לחיצה על חוצץ "לוג שינויים" יציג את השינויים השונים שביצע המשתמש. 

 המופיעים יהיו מסוג עדכון, הוספה, ומחיקה.
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רת ההסבר מסמכים להסבר נוסף על הכפתורים הקיימים בחלון "מסמכים" ניתן למצוא בחוב 

 מסמכי הדרכה < עזרה< פריט המבורגר תהקיימת בתוכנה ב: 

 

 החלטות ומשימות בסיכומי פגישות/ישיבות

 
 להצגת ההחלטות ומשימות אשר נרשמו בסיכומי הפגישה/ישיבה לחץ על הכפתור 

 בחלון הסינון, בצע סינון בהתאם לתנאים הקיימים, לסיום לחץ על כפתור "סנן"

 

 :מת הכפתוריםבחלון יוצגו רשימות ההחלטות/משימות בהתאם לתנאי הסינון. להלן רשי

 הצגת פרטי המשימה. – "הצג משימה"  

 הצגת פרטי ההחלטה. - החלטה"הצג "

 הצגת חלון "פרטי פגישה/ישיבה בחלון נפרד.  - 

 מחיקת הרשומה שנבחרה. - 

 הדפסת הרשומות למדפסת/למסך. - 

 ייצוא הרשומות המוצגות לוורד או לאקסל. - 

 הצגת כרטיס לקוח המקושר למשימה או להחלטה. - 

 הצגת כרטיס תיק המקושר למשימה או להחלטה. - 

 שליחת פרטי המשימה או ההחלטה באמצעות תוכנת אווטלוק למשתמש במשרד - 

 חיפוש נתון מתוך הרשימה המוצגת, בהתאם לאחד או כמה נתונים מוצגים - 

 .אפשרות שינוי תצוגת הנתונים - 
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 תראותבהצפייה 

 
 התראות הנוגעות לרישום סיכום פגישה/ישיבה יופיעו בתוכנת עודכנית בהתאם לתנאים הבאים:

רישום משימה הקשורה לתיעוד פגישה/ישיבה, יגרור התראה בהתאם לתאריך  – רישום משימה .1

 המשימה. 

 .פלו" "משימות שתאריך ידען עבר וטרם טו<  ניהול משרד<  סרגל התראות ההתראה תופיע 

, ההתראה תופיע הן למארגן הפגישה/ישיבה והן במידה והמשימה נרשמה למשתמש אחר

 למשתמש המקושר למשימה.

 
 

 
 
 
 רישום תזכורת המקושרת למשימה תוסיף התראה  – רישום משימה ותזכורת .2

 תזכורות ניהול משרד < התראות שלי << סרגל התראות  

 

 לביצועתפריט יומן ומשימות < תזכורות 

 

 


