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 כללי .1

 מסמך זה בא לתאר מספר בעיות נפוצות בעבודה של מערכות השטח מול הפריוריטי

עבור  מסמך זה מתרכז המערכות האנדרואיד של חברת סופטסולושנס בלבד ולא בבעיות נפוצות

 WMS -מערכת ה

  –מערכות האנדרואיד כוללות 

 מערכת סוכני מכירות שטח (1

 מערכת טכנאי שירות שטח (2

 (PODמערכת נהגים למעקב אספקות ) (3

 

 מבנה כללי של המערכת .1.1

  –מערכות אנדרואיד עבור משתמשי השטח בנויות על הבסיס הבא 

  קיים אצל הלקוח שרתIIS לעיתים, בארגונים קטנים בעיקר,  –, עם קליינט פריוריטי )הערה

 הינו שרת הפריוריטי עצמו( IIS -שרת ה

 במערכת ההפעלה, שירות ה- IIS .מופעל ע"פ משתמש מסוים 

o  לרוב, פועלת המערכת ע"פLOCAL SYSTEM ACCOUNT – רה זו מבטיחה הרשאה דהג

 בכלל התהליכים IIS -מלאה לשרת ה

o  במערכת ההפעלה להפעלת ה עודיימשתמש ילעיתים, מוגדר- IIS במקרה זה יש .

 להבטיח כי נתונות לו כל ההרשאות לתיקיות השרת עצמו ולמשאבי השרת

o  ומעלה, קיימת האפשרות להפעיל את השירות תחת  2008בשרתLOCAL SYSTEM אך ,

לבצע תהליך של קישור לפרופיל פעיל כלשהו )ערבוב של שתי השיטות שמבטיח מצד 

שאבים ומאפשר שליטה בהגדרות הפרופיל כגון מדפסת ברירת מחדל או אחד זמינות מ

 למשל( HTML -עיצובי השוליים בתדפיסי ה
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 SERVICESת איזה חשבון של מערכת ההפעלה פועלת המערכת יש להיכנס ל מנת לברר תחעל 

 IIS -ולבדוק מהו המשתמש שמפעיל את שירות ה
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 –)עבור האופציה השלישית( IIS -להלן צילום מסך עקרוני של הגדרות ה

 
 

  –הסבר 

 וכו'(. WMS ,SALES –הרלוונטי )לרוב, שמו מעיד עליו  Application Pool -לבחור את ה , ישIIS -בממשק ה

 Identifyתחשוף את ההגדרה של הפרופיל בו רצים התהליכים ) Advanced Settingsבחירה באופציית 

 (Process Model -בחלק ה

 

 .אך ורק על שרת זהחילה כי כל פעילות שהיא אל מול הפריוריטי מתבצעת יש להבין ת

אינו מסוגל לעבוד למשל  IIS)יש לשים לב כי  גישה למדפסות הרצויותעל שרת זה למשל יש להגדיר 

גישה לתיקיות רשת עם שרתי הדפסות אלא רק עם מדפסות מקומיות או מדפסות רשת רגילות(, 

 )אם למשל יש התאמה או תהליך שמייצר קבצים בתיקיות הרשת וכו'(. מסוימות

 

, תחת משתמש מערכת ההפעלה ומשתמש IIS -כל ניסיון לבדוק סיטואציות כלשהן שלא על שרת ה

 הפריוריטי הספציפי, לא ייתן תמונה מלאה ויכולת מלאה לשחזור הבעיה.
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 אופן התקשורת מול הפריוריטי .1.1

 הממשקים בין מערכת השטח לבין הפריוריטי מבצע כולו דרך בקר המסופון.כל נושא תחזוקת 

  –להלן הבקרים הקיימים כיום 

 מכירות שטח -מכירות שטח < בקר מסופון  -מכירות < מסופון עבור סוכני שטח :  .1

שירות שטח < בקר מסופון  -שרות ואחזקה < קריאות שרות < מסופון עבור טכנאי השטח :  .1

 שירות שטח -

מעקב אספקות <  -ניהול מלאי < מעקב אספקות < מסופון בור נהגים ומעקב האספקות : ע .3

 מעקב אספקות -בקר מסופון 

 

בכל שלב בו המשתמש מסיים פעילות במסופון )למשל תהליך סיום הזמנת לקוח(, מתבצע 

  –התהליך העקרוני הבא 

 מחיקת נתונים בבקר המסופון ע"פ שם המשתמש (1

 המסופון ולמסכי הבן כפי שהוקלדו במסופוןהכנסת נתונים לבקר  (2

קריאה לתוכנית סטנדרטית של המערכת. תוכנית זו ניתן למצוא כהפעלה ישירה בבקר  (3

 המסופון הרלוונטי

 –בסיום פעולת התוכנית )למשל, פתיחת הזמנה(  (4

a. רשומת המסופון מעודכנת בדגל תקין/לא תקין בהתאם לתוצאה 

b. יאות אם לא תקין, מעודכן מסך הבן של שג 

במקרה שלנו מס' ההזמנה שנפתחה ,  –המשתמש מקבל חיווי במסופון על תקינות התהליך  (5

 ולרוב, מופעל תהליך הפקת המסמך המתאים והצגתו למשתמש ע"ג המסופון

a. מקרה שהתהליך הסתיים באופן לא תקין, מוצגות השגיאות למשתמש כפי ב

 שנרשמו במסך הבן של הבקר.

  –הערות 

ישנה תקלה יש תחילה לבדוק את מצב הדגלים הללו בבקר. דגלים אלו בכל מקרה בו  (1

 מכוונים תחילה האם התהליך בכלל הסתיים או שמא "נתקע" באמצע

 בכל מקרה של תקלה יש לבחון את השגיאות שמופיעות במסך הבן לבקר (2

חלק ממערכות השטח, קיים מערך לוגים המתעד את התקשורת מול בקר המסופון עבור  (3

 (חלק מהלוגים אינן קיימים בכל הגרסאות)

a.  שירות שטח < לוג  -שרות ואחזקה < קריאות שרות < מסופון :  כנאי שטחטעבור לוג

 כותרת ק"ש -קליטה ממסופון 

b.  מכירות שטח < לוג קליטת נתוני מסופון -מכירות < מסופון  :עבור סוכני מכירות לוג 
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 המלצות נוספות .1.3

 יש להגדיר בשרת ה- IIS  עבודה ללא פורמטOUTLOOK  לשם מניעת תהליכים תקועים עקב

 מיילים אוטומטיים

  בשרת הלקוח )גרסת אשבל( ואף לוודא גרסת אפליקציה של עדכנית יש לוודא גרסת התקנה

 סופטסולושנס
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 הרשאות  .1

 לשניים מתחלק הרשאות נושא ה

 

 הרשאות במסכי המסופון .1.1

 בעיה:

 המשתמש מתלונן כי אינו רואה מסך מסוים או דו"ח מסוים במסופון עצמו 

 פתרון:

 .מכירות שטח < מסכי המסופון -מכירות < מסופון יש לגשת למסך 

במסך זה קיימת רשומה לכל מסך ודו"ח במסופון. יש לבחון האם במסך הבן צוין המשתמש ככזה 

 הרשאי להפעיל דו"ח ומסך זה.

 

 קיים כרגע במודול מכירות השטח בלבד –הערה 

 

 הרשאות פריוריטי .1.1

  –במערכות האנדרואיד הפעילויות השונות של המערכת אל מול הפריוריטי מתחלקות לשניים 

 דרך בקר המסופוןנעשית  –יצירה/עדכון של נתונים  .1

 נעשית בפקודה ישירה ולא דרך הבקר –הצגת תדפיסים  .2

 

  –סוגי פעילויות אלו משפיעות על מערך ההרשאות הנדרש  2

 

 ( נדרשת הרשאה מלאהW על כל תפריט הבקר, המסכים שבו והתוכניות שהוא מריץמלא ). 

o  יעד כגון הזמנות לקוח או קריאות שירות.עקרונית, לא נדרשת הרשאה לשום מסך 

  כגון אישור הזמנה  כל תדפיס שהמשתמש מפעילנדרשת הרשאה כתיבה על

(WWWSOWORDER) .וכדומה 
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 נפוצותבעיות  .3

 הדפסהבעיות  .3.1

  -בעיה 

 המשתמש מקבל "דף לבן" בעת הפקת תדפיס במסופון

  –פתרון 

 יש לבדוק האם מופעלת תוכנית הדפסה פרטית כפי שהוסבר לעיל (1

על מנת לשלול בעיות  -יש לבצע בדיקה, בפריוריטי, האם התדפיס אכן מופק עבור ההזמנה   (2

 תכנות בתוכנית עצמה

ת ולהיכנס למערכ רצוי, יש להוריד את דגל השטח )בהרשאות מערכת למשתמש(אם ניתן, ואף  (3

 על מנת להבטיח נושא של הרשאות פריוריטי / הרשאות נתונים –עם המשתמש עצמו 

a. יש לבדוק הרשאות בסייר ההרשאות להפעלת התוכנית 

b.  יש לבדוק קיומן של הרשאות נתונים במערכת וכי למשתמש יש הרשאה לשליפת

 אמורההרשומה ה

סה י. אם לא, יש לבצע כנPRINTFORMATיש לבדוק כי למשתמש הוגדר פורמט ההדפסה בטבלת  (4

 למערכת והפקת ראשונית של התדפיס הנ"ל עם הפורמט הרצוי

 

  –עבור מקרים של תוכנית הדפסה פרטית 

 ע"פ הנחיות אשבל bin.95יש לוודא החלפת קבצים ב  (1

התוכנית הועבר במלואו לאשבל לשם שילובו במנגנון ומעלה( כי שם  16יש לוודא )מגרסה  (2

 ההרשאות לפעילויות השטח

 

 

 

 

 עמוסשרת  – תהליכים תקועים .3.1

 .)'שרת לא עונה'( במסופון TIMEOUTבחלק רב מהמקרים, לקוח מתלונן כי קבל הודעת 

הודעה זו הינה סימפטום ולא בעיה. משמעותה שבמערכת החל תהליך של קליטת נתונים דרך הבקר, 

( לא התקבלה שום תשובה ממערכת הפריוריטי, קרי, לא web.config -זמן )מוגדר בקובץ ה Xולאחר 

 .)'תקין' או 'לא תקין'( סומנו אף אחד מהדגלים בבקר המסופון

 

 פירוש הדבר לרוב כי ישנו תהליך כלשהו שנתקע במערכת ומנע את החזרת הסטטוס לבקר.
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  –צעדים לביצוע 

 התחברות לשרת ה- IIS הרשומה בבקר כי אכן לא סומנו אף אחד מהדגלים. ובדיקת 

  .)ם זו נוצרה, פירושו כי קיים איש לוודא כי אכן לא נוצרה הישות המבוקשת )למשל הזמנה

 מיילים אוטומטייםלרוב  –תהליך נוסף לאחר יצירת ההזמנה שתקע את המערכת 

  יש להסתכל על תהליכים תקועים בשרת ה- IIS דרך ה(- TASK MANAGER) לרוב יהיו שם שלל .

 תהליכים תקועים שמרמזים על מהות התהליך שנתקע.

 

  –מלבד זאת 

 קיים קובץ טקסט שמכיל את השגיאות של האיטרציה האחרונה לכל משתמש. (1

 יופיע שם המשתמש )קובץ אחד פר משתמש( %1כאשר במקום  c:\messages_%1.txt -מיקום הקובץ  

. חלק נכבד priorityשל מערכת ההפעלה ולחפש אירועים עם המלה    EVENTLOG -ניתן לגשת ל (2

 מהשגיאות מופיע תחת כלי זה

בהחלט יתכן כי למסך היעד )הזמנת הלקוח במקרה שלנו( התווסף קוד פרטי שמאט את זמן  (3

. רתיווצאולם ההזמנה  TIMEOUTהביצוע של הממשק. במקרה שכזה, המשתמש יקבל הודעת 

את יצירת עצמה צע זאת הינה פשוט לנסות ולחקות במערכת הדרך המהירה ביותר לב

 בשלב שכזה. כברההזמנה. כל איטיות חריגה תורגש 

איטיות של השרת עצמו מתהליכים שונים, למשל תמחיר או חישוב  –כמעט באותו הקשר  (4

 TIMEOUTמלאי לצובר באמצע היום יאטו גם את הממשק ויגררו 

 

 מערכת מושבתת .3.3

רכת )המשתמש/ים טוען כי אינו יכול לבצע פעולות בסיסיות כלל או אף השבתה כללית של המע

 להיכנס למערכת(

  –ולבצע את הבדיקות הבאות  IIS -יש להיכנס לשרת ה

 (."האם השרת זמין )יתכן כי "נפל (1

 האם ניתן לגשת לפריוריטי מהשרת (2

בסיסמה  נסיבמקרה שכזה יש לעדכן את סופטסולוש – TABULAיש לוודא אם הוחלפה סיסמת  (3

 החדשה )ורצוי כמובן לפני כל החלפה שכזו(

מראש גם במקרה זה יש ליידע אותנו  –האם הוחלפה הכתובת החיצונית של השרת ברשת  (4

 לשם הכנת גרסה מתאימה לכתובת החדשה הרלוונטית

מנהל המערכת < תחזוקת '  –יש להפיק את הדו"ח  –האם ישנה חריגה בכמות הרישיונות  (5

 '. יש לוודא כי אין שום חריגה מהרישיוןשיונות < הצגת רשיון מותקןמערכת < התקנת ר

מנהל המערכת < תחזוקת 'יש לוודא כי המשתמש/ים מסומנים בדגלים הנכונים במסך  (6

 'מערכת < משתמשי מערכת < הרשאות מערכת למשתמש

קיצונית האם ישנם תהליכים חריגים שרצים בפריוריטי עצמה )תמחיר, צובר וכד'(. איטיות  (7

 במערכת יכולה להוביל אף לאי יכולת להיכנס כל למערכת.
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  -בעיות עומסים על השרת 

מסוגלים "לספוג" כמות מסוימת של תהליכים תקועים לפני השפעה שלילית כלשהי  IIS -רוב שרתי ה

על המערכת. יש להבין כי אי טיפול בתהליכים תקועים אלו )למשל תהליך של מייל אוטומטי שנתקע 

 שוב ושוב( יכולים לגרור במשך הזמן תקיעה מוחלטת של השרת.
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 שונותבעיות  .4

  בעיה

 נספחי חתימת המיקום או קבצי תמונות אינם נשמרים במערכת

  פתרון

  'יש לוודא כי בסטטוס התעודה מסומן דגל 'נספחים בתעודות סופיות 

 יש לוודא כי ל- IIS  ישנה גישת כתיבה לספריית הקבצים המוגדרת בweb.config 

 

  בעיה

 בוצעה החלפת סיסמה למשתמש ואינו יכול להיכנס

  פתרון

 יש לעדכן סיסמה למשתמש ע"י מנהל המערכת

 

  בעיה

 משתמש מתלונן על איטיות בשליפת הנתונים לאורך היום / החודש

  פתרון

 במכשיר עצמו האם מופעלת מגבלת נתונים כלשהייש לבדוק הן מול הספק הסלולרי והן 

 

  בעיה

 משתמש אינו רואה מק"ט מסוים במסופון המכירות

  פתרון

 )האם הסתיים תהליך הורדת המק"טים למכשיר )רואים אותו רץ ב'וילון' המכשיר  

 "מסומן כפעיל ? טהאם המק 

  ט קושר למחירון בסיס "המקהאם? 

  ועמלות למשפחת מוצר'      והאם לסוכן הוגדרו משפחות מוצר במסך הבן לסוכנים 'הנחות האם

 המק"ט שייך לאחת מהן ?

 

  בעיה

 משתמש אינו רואה לקוח במסופון המכירות

  פתרון

 )האם הסתיים תהליך סנכרון הלקוחות למכשיר )רואים אותו רץ ב'וילון' המכשיר 

 ? האם הלקוח פעיל 

 ?האם הסוכן מקושר ללקוח 
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   בעיה

 נתונים מתעדכנים רק בחברה אחת, בעבודה רב חברתית, PODבמערכת 

  פתרון

ניהול מלאי < מעקב אספקות < מעקב אספקות  יש לוודא מתן הרשאות זהות בכל הסביבות למסך '

 )אי מתן הרשאות זהות הופך את המסך לחד חברתי( 'ר"ח < קישור למסמך אספקות ר"ח -

 

  בעיה

 במערכת מכירות לא רואים את תמונות הפריט

  פתרון

 (ImagePath)ישנה הגדרה המציינת את מיקום קבצי התמונות  web.configבקובץ 

 יש לבדוק ששם הקובץ בכרטיס פריט תואם לשם הקובץ שנמצא בתקיה שבהגדרה

)הדגש הוא על שם הקובץ ולא על הנתיב המלא. ככלל מומלץ אף לשים את התמונות באותו מיקום 

 (web.configשהוגדר בקובץ ה 

 

  בעיה

 נספחים אינם נשמרים או מוצגים כראוי

  פתרון
 והנתיב אינו יחסי אלא מוחלט :  יש לבדוק שההגדרות נכונות

<add key ="AttchmentPath" value="C:\Priority\system\Attachments>/" 
  -ולא 

<add key="AttchmentPathPriority" value="..\..\system\Attachments>/" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  בעיה
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 המכשיר אינו מצליח להתחבר למערכת מבחוץ.

  –פתרון

 מהמכשיר. IIS -יש לבדוק את הגישה לשרת ה

 להיכנס לדפדפן במכשיר (1

 IIS -להקליד בכתובת את הכתובת החיצונית של שרת ה (2

 

 

  –יתקבל דף כגון זה  2003בשרת 

 
  – 2008בשרת 

 
 

 בברכה,

 אלעד לגון
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