
 סופט סולושנס בע"מ
Leads The Mobile Way 

  
 4007086-077פקס:  6213563-04טל:  20692יקנעם  2המדע      www.softsolutions.co.ilאתר הבית:       

 

1 

 

 

 שטח סוכני –ניהול גרסאות 
 

 גרסה נוכחית
 שיפור ממשק משתמש

 נוספו כפתורי פלוס ומינוס להזמנה מהירה-גלריית מוצרים

 תמיכה בפתיחת חשבונית מס קבלה

 הפיכת לקוח זמני ללקוח קבוע

 אפשרות הצגת רשימת הלקוחות ע"ג מפה

  
Version 10.9 

 י,רכש רב חברתי,מחירוני ספקדו"חות ברמת פריט:הזמנות פתוחות,מלאי רב חברת

 הצ.מחיר עפ"י דגל שינוי שם בפריוריטי\אפשרות עדכון שם לקוח בכותרת הזמנה

  
Version 10.8 

 נוספו דו"חות גיול חובות לסוכן ויתרות חשבון לקוחות

 תמיכה במחירוני ספק

 נוספה תמיכה בהוספת מוצרים מחוץ לסל וקביעת מחיר עפ"י מק"ט מרכז-סלי מוצרים

  
Version 10.7 

 מק"ט\משפחת מוצר\לקוח\נוסף דו"ח מכירות בחיתוך לפי טווח תאריכים-דו"חות

 אפשרות עדכון מספר פנקס דרך תפריט המסך-חשבונית קבלה

 נוספה התראה בעת סגירת קבלה עם הפרש-חשבונית קבלה

 חשבוניות לקוח\תעודות\אפשרות צירוף קבצי נספחים להזמנות

  
Version 10.6 

 תע.משלוח\מספר בול מתוך דו"ח חשבוניתעדכון 

 אפשרות סימון המחאה בטוחה-גביה

 נוסף דו"ח קבלות עם אפשרות שליחה במייל והדפסה-דו"חות לקוח

 תע.משלוח\רענון תצוגת מלאי מחסן סוכן בסיום כל חשבונית

 הצגת רווח לשורת הזמנה

 אפשרות הקלדת מחיר נטו לשורת הזמנה

 להצעת מחיר מתוך מסך דו"ח פירוט הצעהאפשרות עדכון טקסט חופשי 

  
Version 10.5 

 אפשרות סינון עפ"י טווח תאריכים-דו"חות חשבוניות והזמנות לקוח

 בתהליכי החזרת סחורה וחשונית זיכוי כותרות יופיעו בצבע אדום

 בלחיצה על שורת מק"ט יוצג המלאי למק"ט-דו"חות הזמנות והצעות מחיר

 יעדים עפ"י כמויות במקום סכומיםאפשרות הצגת -יעדים לסוכן

 מייל לאיש קשר-עדכון כתובת אי

 אפשרות דפדוף באמצעות חצים והצגת מספור רץ של התמונות-גלרית תמונות

 )דורש עדכון בפריוריטי(-אפשרות סימון מספר חשבוניות ושליחתן במייל-מסך דו"ח חשבוניות לקוח

 נוסף דו"ח החזרות סחורה מלקוח במסך פרטי לקוח

  
Version 10.4 

 הצגת מסך לבחירת איש קשר בשליחת מייל ללקוח
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 הצגת תאריך מכירה אחרון בסמוך למחיר מכירה אחרון-מסך פריט

 נוסף כפתור לצורך דיווח כמות ביחידות במקום באריזות-מסך פריט

 צביעת תוצאות חיפוש מק"ט-מסך מוצרים

 אפשרות שמירת מהדורה-עדכון הצעת מחיר

 הצגת תמונות בצורה טבלאית עם שליטה במספר עמודות או בתצוגת גלריהאפשרות -גלריה

 אפשרות סינון מוצרים עפ"י משפחות מוצר באמצעות גלרית משפחות-גלריה

 תמיכה בתתי חברות בדו"ח לוג תנועות חשבון

 אפשרות ביצוע סינכרון יזום של לקוחות ומוצרים מתוך מסך הגדרות

 פעם ביוםאפשרות הגבלת סינכרון מוצרים ל

  
Version 10.3 

 אפשרות הזנת טקסט חופשי-הצעת מחיר\מסך סיום הזמנה

 בחירת סוג הצעה-סיום הצעת מחיר

 הצגת מוצרים לדחיפה בראש הרשימה-בכרטיס פריט 20אפשרות מיון מוצרים עפ"י פרמטר 

 ניהול יעדים לסוכן:יעד חודשי כללי, יעד חודשי ללקוח, יעד למכירה נוכחית

 נת לקוח אחרונה להזמנה חדשההעתקת הזמ

 הצגת מחיר מכירה אחרון-מסך הזנת שורת הזמנה

 תמיכה בהזמנת מסגרת כספית-הזמנות מסגרת

 הצעת מחיר\דיווח פרוייקט לכותרת הזמנת לקוח

  
Version 10.2 

 הצעת מחיר\אפשרות עדכון הזמנת לקוח

 סינון והתראה על מוצרים שכיחים ללקוח שלא הוזמנו 

 אפשרות פתיחת דו"ח בלחיצה על שורת תנועה-ון לקוחתנועות חשב

 תמיכה בסלי מוצרים

  
Version 10.1 

 הצגת הזמנות מסגרת על פי לקוח מרכז

 הצגת מחיר מינימום למוצר במסך הזמנת מוצר

 הצגת מספר האריזות שהוזמנו בשורת סיכום הזמנה

 תמיכה בהצגת תאור מוצר שעודכן בכל דוחות המערכת

 בבחירת פריט יוצגו מחירוני הלקוח-וח בתפריט דוחות נוסף דוח מחירוני לקוחבמסך פרטי לק

 חשבונית עפ"י סטטוס לקוח \תעודה\חסימת פתיחת הזמנה

  
Version 10.00 

 אפשרות עדכון תאור מוצר

 נוספה שאילתת מלאי מפורטת למוצר מתוך תפריט המוצר

 הצגת נספחים לתעודה מתוך מסך דו"ח התעודה

 וי פרמטרים למוצראפשרות מיפ

 הצגת קוד מחירון במסך מחירים למוצר

 אפשרות סינון מוצרים לסוכן עפ"י משפחות מוצר

  
Version 9.99 

 תעודה\חשבונית\אפשרות דיווח מספר פנקס בסיום הזמנה

 אפשרות בחירת סוכן עפ"י הרשאות לסוכנים-דוח פעילות יומי

 נוסף דו"ח שנה קודמת-תנועות חשבון

 וח בסמוך לתאור לקוח בכותרת פתיחת תעודותהצגת קוד לק
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 מוצרים שכיחים\מוצרים ללקוח\נוסף חיווי במסך למצב סינון-מסך מוצרים

  
Version 9.98 

 אפשרות פתיחת חשבונית זיכוי

 הצגת תנועות לשנה נוכחית או תנועות לא מותאמות-דו"ח תנועות חשבון ללקוח

 הצגת כמות אריזות-דו"ח הזמנות

 חשבונית בהקפאה\הזמנה\ן לקוחות להם קיימת תעודהאפשרות סינו

  
Version 9.97 

 עדכון כתובת למשלוח בהזמנת לקוח

 שיפור מסך משימות לסוכן

  
Version 9.96 

 דו"ח הזמנות מסגרת+פתיחת הזמנה על בסיס הזמנת מסגרת-הזמנות מסגרת

 אפשרות בחירת סוג הזמנה-סיום הזמנה

  
Version 9.95 

 אפשרות לסנן עפ"י מתאריך ועד תאריך-וכןדו"ח פעילות לס

 חשבוניות+תעודות משלוח-דו"חות ללקוח

  
Version 9.94 

 נמשכות מפריוריטי 1-3כותרות פרמטרים -סינון פריט

 עדכון מחסן שולח בכותרת הזמנת לקוח

 נוספה תצוגה של פרטי חוב, משימות, הזדמנויות מכירה-מסך פרטי לקוח

 ריט המסךשינוי תפ -מסך פרטי לקוח 

  
Version 9.93 

 אפשרות סינון לקוחות בעלי חוב פתוח

 החזרת סחורה מלקוח תתבצע ללא קודי אריזה כברירת מחדל

 שגיאה בחריגה ממסגרת אובליגו עפ"י קבועי כספים בפריוריטי\הודעת אזהרה

 הצגת נתוני גיול חובות והמחאות דחויות-אשראי ואובליגו

  
Version 9.92 

 תאריך אספקה בסיום הזמנה לכל שורות ההזמנהאפשרות עדכון 

 נוספה חסימה בחריגה ממסגרת אשראי ואובליגו

  
Version 9.91 

 חיפוש מק"ט באמצעות כוכבית

 תע.משלוח\אפשרות בחירת פורמט הדפסה לחשבונית

 חיפוש משפחת מוצר-מסך סינון מוצרים

 חיפוש אתר לקוח-מסך סיום הזמנה

  
Version 9.90 

 ם עפ"י מוצרים ללקוח או כל המוצרים. הגבלת הזמנת מוצר שלא שייך ללקוחסינון מוצרי

 הצגת מלאי זמין עפ"י ערך מלאי זמין למכירה בפריוריטי

  
Version 9.89 
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 פתיחת הזמנה מתוך גלריית תמונות מוצרים

  
Version 9.88 

 שיפור סינון מק"טים שכיחים בהזמנת לקוח

 חוז הנחה וסטטוס הזמנהאפשרות חסימת עדכון:תנאי תשלום, א

  
Version 9.87 

 אפשרות סינון לקוחות עפ"י תאריך ביקור וסטטוס לקוח

 פתיחת תעודת החזרת סחורה מלקוח

 ניהול הרשאות משתמש למסכי האפליקציה מתוך פריוריטי

  
Version 9.86 

 חסימת אחוז הנחה להזמנה עפ"י אחוז הנחה מותר לסוכן

  
Version 9.85 

 פתיחת הזמנה על בסיס הצעת מחיר

 ניתן לחפש מק"ט עפ"י ערך ברקוד

  
Version 9.84 

 חשבונית מס\בסיום הזמנה ניתן לבחור הזמנה + תעודת משלוח

  
Version 9.83 

 חשבונית מס  ניתן לפתוח

 ניתן לפתוח תעודת משלוח ללקוח

 בוצע שינוי לתפריט לקוח

  
Version 9.82 

 שיפור ביצועים

  
Version 9.81 

 נוספה תצוגה של יתרה לאספקה וחיווי לשורת הזמנה סגורה-דו"ח פירוט הזמנה

 לקוח חסום יצבע באדום -מסך לקוחות 

 נוספה תצוגה של תנאי תשלום -מסך פרטי לקוח 

  
Version 9.80 

 הזנת איש קשר בכותרת הזמנת לקוח

  
Version 9.79 

 נוסף דו"ח גביה חודשי

 יט לדו"חותנוסף תת תפר-תפריט ראשי

  
Version 9.78 

 טיפול בחשבוניות גביה עפ"י לקוח משלם

 נוספה יתרת חשבון לשורה-דו"ח תנועות חשבון

 נוספה תצוגה של הנחה לשורה-מסך מוצרים בסל הזמנה

  
Version 9.77 
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 אפשרות הזנת תאריך אספקה לשורת הזמנה

 הצגת חשבוניות זיכוי בדו"ח חשבוניות לגביה

 עדכון פרטי לקוח\ותיק מע"מ בפתיחת הזנת מספר חברה

  
Version 9.76 

 ניתן להפעיל חסימת הזמנת מוצר בכמות גדולה מהמלאי הזמין

 נוסף מסך מוצרים חלופיים למק"ט. ניתן להזמין מק"ט חלופי ע"י בחירה מתוך הרשימה המוצגת

 ניתן לבחור תצוגה מסוכמת עפ"י חודשים-מכירות אחרונות

 ות עפ"י סימון "הרשאה לכל הסוכנים" בפריוריטי עבודה מול כלל הלקוח

  
Version 9.75 

 מנגנון סינכרון לקוחות בדומה למנגנון סינכרון מק"טים

  
Version 9.74 

 ניתן לבחור סטטוס לשורת הזמנת לקוח

  
Version 9.73 

 וח(נוספה לתפריט אפשרות להחלפת סוג מטבע להזמנה )ברירת מחדל מתקבל מכרטיס לק-מסך מוצרים

 בסיום הזמנה ניתן לבחור האם לפתוח הזמנה, חשבונית, הזמנה+חשבונית

  
Version 9.72 

 הצגת "מוצרים ללקוח" בלבד כאשר הוגדרו מוצרים ללקוח בפריוריטי

 הצגת לקוחות של מספר סוכנים עפ"י הרשאות לפי סוכנים

 תמיכה בפתיחת הזמנות במטבעות שונים עפ"י מטבע שהוגדר בכרטיס לקוח

 פשרות בחירת סטטוס בפתיחת ההזמנהא

 בבחירת סטטוס בעדכון הזמנה יוצגו רק סטטוסיים אפשריים עפ"י הגדרת התהליך בפריוריטי

 סינון הזמנות עפ"י סטטוס הזמנה-דו"ח הזמנות

 אפשרות פתיחת חשבונית במקום או בנוסף להזמנת לקוח

  
Version 9.71 

 בנוסף לדו"ח הזמנות יומינוסף כפתור דו"ח פעילות יומי -תפריט ראשי

  
Version 9.70 

 אפשרות עדכון סטטוס הזמנה מתוך מסך פירוט הזמנה

 שונו חלק מכותרות התפריט-תפריט לקוח

  
Version 9.69 

 ניתן להציג חשבוניות מסוכמות עפ"י חודשים מתוך תפריט אפשרויות תצוגה-חשבוניות לקוח

  
Version 9.68 

 ר לקוחאפשרות בחירת את-הזמנת לקוח

 הצגת כל פעילות הסוכן עפ"י תאריך-דו"ח יומי

  
Version 9.67 

 ניתן לשלוח דוחות פריוריטי )הזמנות, הצעות מחיר, חשבוניות( במייל מתוך תפריט המסך

  
Version 9.66 
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 הצגת כל תאריכי הפרעון של החשבונית אם קיים יותר מאחד-חשבוניות

 אפשרות הזנת תקציר משימה-פתיחת משימה

  
Version 9.65 

 חיפוש עפ"י מספר לקוח-חיפוש הזמנות

 תאריך פרעון שעבר יצבע באדום-חשבוניות

  
Version 9.64 

 נוסף מסך הגדרות המאפשר להגדיר תצורת הדפסה להזמנה-תפריט ראשי

 ניתן להגדיר הדפסה אוטומטית של ההזמנות שנפתחות למדפסת בשרת

 שרות סימון כל החשבוניותסינון חשבוניות עפ"י תאריך ואפ-חשבוניות

 שדה סניף בנק הוחלף מרשימת בחירה לשדה הקלדה -קבלות

  
Version 9.63 

 ערך תנאי תשלום יקבע כברירת מחדל עפ"י ערך בכרטיס לקוח-מסך סיום הזמנה

 הזנת קוד בנק, סניף בנק וחשבון משלם. ערכי ברירת מחדל יוזנו עפ"י פרטי חשבון בנק ללקוח-מסך קבלות

  
Version 9.62 

 פתיחת דו"ח כניסות עתידיות למלאי מתוך מסך הזנת שורת הזמנה

  
Version 9.61 

 שיפור תצוגה גרפית למסך מלא-מסך דוחות

 חיפוש הצעות מחיר עפ"י מספר הצעה או עפ"י קוד ותאור מק"ט

 הצגת הצעות מחיר ללקוח ממסך פרטי לקוח

  
Version 9.60 

 תפריט חדש במסך פרטי לקוח

  
Version 9.59 

 סינון עפ"י תאריך-דו"ח יומי

 סינון רשימת מק"טים עפ"י מוצרים שכיחים ללקוח

 הצגת תנועות חשבון ללקוח בצורה טבלאית

 שגיאה בהקלדת מחיר נמוך ממחיר מינימום למק"ט 

  
Version 9.58 

 נוסף קובץ קונפיגורציות לניהול והתאמת תהליכים

 ה בשורת הזמנהאפשרות חסימת עדכון הנח-קונפיגורטור

 קביעת עבודה עם קודי אריזה בהזמנות לקוח-קונפיגורטור

  
Version 9.57 

 תיקון בעדכון בונוסים

  
Version 9.56 

 הזמנת פריט זהה נוסף בהזמנה

 אפשרות הקפאת הזמנה ביציאה ממסך הזמנת לקוח

  
Version 9.55 
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 תמיכה בקודי אריזה

  
Version 9.54 

 חדשה, הצעת מחיר או החזרה מלקוחנוספה כותרת עבור הזמנה 

 חיפוש הזמנה עפ"י מספר הזמנה או עפ"י קוד מק"ט ותאור מק"ט

 במסך הזמנות נוסף שם לקוח בשורות ההזמנה

  
Version 9.53 

 פתיחת הצעות מחיר ללקוח

 שינוי תפריט במסך פרטי לקוח

 שיפור בתהליך העברת נתונים

  
Version 9.52 

 ברה מתוך רשימת בחירהבמסך הגדרות ניתן לבחור ח

  
Version 9.51 

 הוסתרו אפסים מובילים בערך כמות בביצוע הזמנה

 נוספה הגדרת חתימת מיקום במסך הגדרות

  
Version 9.50 

 הפקת דו"ח חשבונית מפריוריטי ממסך פירוט חשבונית

  
Version 9.49 

 נוסף מפריד אלפים בכל המערכת

תיפתח הזמנה   , סיום נוסף של אותה הזמנה יעדכן את ההזמנה הראשונה ולאבסיום הזמנה אם חזרו שגיאות פריוריטי
 כפולה

  
Version 9.48 

 פתיחת המסך מהתפריט הראשי-מסך חיפוש איש קשר

  
Version 9.47 

 פתיחת לקוח חדש

 עדכון פרטי לקוח קיים

 פתיחת איש קשר חדש ללקוח

 עדכון פרטי איש קשר ללקוח

 ניתן להזין חלק מסוף מספר ההזמנה-פר הזמנה חיפוש והצגת הזמנה עפ"י מס

  
Version 9.46 

 הצגת אזהרה בעת הזמנת פריט שעבורו קיימת כבר הזמנה פתוחה ללקוח

 הצגת מק"ט חליפי בעת הזמנת מק"ט עבורו לא קיים מלאי זמין להזמנה
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