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 שטח טכנאי –ניהול גרסאות 
 

  חדש בגרסה הנוכחית

  נוספה אפשרות להפיק דוח חתום בפורמטPDF )הגדרה בקונפיגורטור, אפשרויות כלליות לק.שירות( 

  ניתן כעת להגדיר מחסן מקור ומחסן יעד מבין המחסנים בחברה )הגדרה בקונפיגורטור, אפשרויות בהעברה בין

 מחסנים(

  נוספים לעדכון בכפתור האפשרויות ברשימת קריאות השירות, מכשיר, קוד תקלה, קוד נוספו נתוני ק.שירות

 פעולה, אבחנת לקוח )הגדרות בקונפיגורטור, אפשרויות כלליות לק.שירות(

  נוסף מסך המאפשר לטכנאי לצפות בדייוחי נוכחות שביצע לפי טווח תאריכים )הגדרה בקונפיגורטור, מודולים

 להצגה בתפריט הראשי(

  ניתן לקבוע מחיר והנחה של שורת חלק )הגדרות בקונפיגורטור, אפשרויות חלקים  -דיווח חלקים ק.שירות

 בק.שירות(

  ניתן לקבוע מחיר והנחה של שורת עבודה )הגדרות בקונפיגורטור, דיווח זמנים( -דיווח זמנים ק.שירות 

  לפי כמות )הגדרות בקונפיגורטור, אפשרויות  ניתן לקבוע מחיר ע"פ מחירוני לקוח למוצר -דיווח חלקים ק.שירות

 חלקים בק.שירות(

 

  3.1גרסה 

 )ניתן לבצע סנכרון של ק.שירות ומשימות הטכנאי ליומן גוגל הקיים במכשיר )הגדרה בקונפיגורטור, יומן גוגל 

  קריאה נוסף מסך פריסת ק.שירות המאפשר הצגת קריאות במפה ע"פ סינון ומיון שבוצע במסך ק.שירות, מיקום

 נקבע לפי כתובת משלוח, אתר לקוח, מיקום מכשיר או כתובת לקוח

  נוספה אפשרות לערוך שורות דיווח עבודה של טכנאי במסך זמנים בק.שירות )הגדרה בקונפיגורטור, דיווח

 זמנים(

 נאי, נוספו נתוני ק.שירות נוספים לעדכון בכפתור האפשרויות ברשימת קריאות השירות, סוג שירות, שיבוץ טכ

 זמני שיבוץ הקריאה )הגדרות בקונפיגורטור, אפשרויות כלליות לק.שירות(

 למחוק תקלה+פעולה הקיימים בקריאת השירות במסך הבן "דיווח טכנאי שטח" )הגדרה \נוספה אפשרות לעדכן

 תקלות פעולות בק.שירות(\בקונפיגורטור, קריאות שירות

 רות חדשה שיוכנסו למסך "דיווח טכנאי שטח" )הגדרה נוספה אפשרות לבחור תקלות בעת פתיחת קריאת שי

 בקונפיגורטור, אפשרויות ק.שירות חדשה(

 )ניתן להציג חלונית התראה במכשיר בעת קבלת קריאת שירות חדשה )הגדרה בקונפיגורטור, התראות 

 )נוספה אופצית הדפסה במסכי דוחות )הגדרה בקונפיגורטור, אפשרויות הדפסה 

  3.0גרסה 

 ק חלקים בק.שירות גם ממלאי החברה )הגדרה בקונפיגורטור, אפשרויות חלקים בק.שירות(ניתן לנפ 

  אפשרות לחיפוש מק"ט במלאי החברה מתוך מסך המלאי לטכנאי )הגדרה בקונפיגורטור, נתונים להצגה במסכי

 מלאי(

 סכי מלאי(ניתן לראות פירוט מלאי של מק"ט במחסני החברה )הגדרה בקונפיגורטור, נתונים להצגה במ 

 )ניתן לראות פירוט תנועות מלאי עתידיות של מק"ט בחברה )הגדרה בקונפיגורטור, נתונים להצגה במסכי מלאי 

 ניתן לבצע מיון במסך ק.שירות ע"פ ערכים שונים ברשימת ק.השירות 

 ניתן כעת להוסיף כמות בלתי מוגבלת של תמונות כנספחים לק.שירות 
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 עת נעשה ברקע, ניתן להתעדכן בסטטוס העלאת קבצים בווילון ההתראות שונה אופן העלאת קבצים לשרת, כ

 במכשיר

 אתר \מסך אנשי קשר לק.שירות נבנה מחדש, ניתן להציג פרטי התקשרות ואנשי קשר מכותרת הקריאה

 נתונים להצגה במסך אנשי קשר לק.שירות(\כתובת למשלוח )הגדרה בקונפיגורטור, תצוגה\כרטיס לקוח\לקוח

 ים ידני בק.שירות, ניתן להוסיף שורות מרובות בעת דיווח קריאה, נוספו בחירות נוספות כגון מק"ט דיווח זמנ

 דיווח זמנים(\שעות עבודה, זמן דיווח מינימלי, זמן נסיעה ועוד )הגדרה בקונפיגורטור, קריאות שירות

  עברה בין מחסנים(ניתן להגדיר מחסן מעבר )הגדרה בקונפיגורטור, אפשרויות בה -העברה בין מחסנים 

  מכרטיס הפריט  1-20סינון מלאי, ניתן לבצע סינון במסכי המלאי באפליקציה ע"פ נתונים שונים כולל פרמטרים

 )הגדרה בקונפיגורטור, נתונים להצגה במסכי מלאי(

  2.9גרסה 

 אפשרות סימון למחיקה של חלק שהגיע מפריוריטי -חלקים \קריאות שירות 

 נת בעת ניפוק חלקים לק.שירות )הגדרה בקונפיגורטור, חלקים בק.שירות(ניתן לקבוע כמות מתוכנ 

  לעדכן שאלון קיים\נוספה אפשרות לערוך -שאלונים 

  נוספה תמיכה בתמונות כמענה לשאלה -שאלונים 

 )ניתן לבחור פורמט הדפסה לדוח ק.שירות )מסך הגדרות 

 שיפורים בממשק חלקים לק.שירות 

  של מס' הקריאה שנפתחה, לחיצה על הקריאה תציג את דוח הקריאה הצגה -התראות קריאת שירות 

 שינוי בממשק סינון קריאות שירות, הוספת סינון ע"פ טווח תאריכים 

 )נוספה אפשרות פתיחת ק.שירות חדשה לאחר סיום טיפול בקריאה )הגדרה בקונפיגורטור, ק.שירות חדשה 

  ניתן להציג מחירים של חלקים במסכי מלאי ע"פ מחירון בסיס )הגדרה בקונפיגורטור, נתונים להצגה במסכי

 מלאי(

  2.8גרסה 

  אפשרויות כלליות לק.שירות( -ניתן להחתים לקוח ע"ג דוח הקריאה )קונפיגורטור 

 .שירות(בעת החתמה ע"ג דוח, נוצר גיבוי לטופס החתום אליו ניתן לגשת במסופון )פרטי ק 

 )התראת ק.שירות חדשה, ניתנת לשינוי בקונפיגורטור )אפשרויות נוספות 

  תצוגה( -נוספו שדות חדשים להצגה ברשימת ק.שירות ובפרטי ק.שירות )קונפיגורטור 

 בוצעו שיפורים ביעילות שמירת הנתונים באפליקציה 

 בוצעו שיפורים בממשק המשתמש 

  2.7גרסה 

 קציה ומניעת קריסותבוצעו שיפורים ביציבות האפלי 

 נוסף גיבוי של עבודה על קריאת שירות והאפשרות לשחזור הנתונים 

 )בוצעו שינויים בממשק המשתמש )שימוש בסרגל ניווט 

 סינון קריאות שירות כעת תומך בבחירה מרובה 

 ניתן לבצע החזרת חלקים גם למכשירים וגם למק"טים 

  2.6גרסה 

 נוספה בחירת חברה בהגדרות האפליקציה 

 תמיכה בעבודה עם מספרים סידוריים בחלקים לק.שירות 

 ניתן לבצע החזרה של מכשיר בקריאת שירות 

 )נוספה התראת חריגת אובליגו )לפי הגדרה בקונפיגורטור 

 נוספה האפשרות לעדכן את השדה "פרטים" בכותרת קריאת שירות 

 תמיכה בעדכון קריאת מונה לקריאת שירות 
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  2.5גרסה 

  טקסט חופשי במסך קריאות שירותהוספת סינון לפי 

 הוספת שם החותם לחתימת הלקוח 

 שיפור במיקום ומראה החתימה בדוח קריאת השירות 

 תמיכה נוספת בעבודה של מס' טכנאים על אותה קריאת שירות 

  2.4גרסה 

 שיפורים כלליים בממשק המשתמש 

 "הפעלת המודול "העברה בין מחסנים 

 כירה קנייהמ\נוספה תמיכה בעבודה עם יח' מפעל 

 נוספה האפשרות לראות שגיאות פריוריטי הקשורות בהרשאות המשתמש 

 שיפור בהתראה על קריאות שירות חדשות שנוספו 

  2.3גרסה 

 נוספה אפשרות דיווח זמני עבודה ונסיעה לטכנאים נוספים המשובצים לקריאת שירות 

 נוסף כפתור ברשימת ק.השירות להצגה מהירה של פרטי הקריאה 

  הגדרה המאפשרת דיווח של עבודה ונסיעה של טכנאי למס' קריאות שירות במקבילנוספה 

 נוספו נתוני לוג הסטטוסים של הטכנאי למסך דיווח זמנים לקריאת שירות 

 הוספת אפשרויות נוספות לקונפיגורטור 

  2.2גרסה 

 שיפורים בממשק ק.שירות 

 הוספת אפשרויות נוספות לקונפיגורטור 

 חיר לשירותפתיחת המודול הצעת מ 

 אפשרות גישה של טכנאים נוספים לקריאת שירות 

  2.1גרסה 

 שיפור בסינון קריאות שירות 

 הוספת אפשרויות הצגת מודולים לקונפיגורטור 

 הוספת אפשרות עבודה עם לקוחות מזדמנים 

  2.0גרסה 

 שיפורים בממשק ק.שירות עצמית, הוספת אפשרויות שיבוץ ועדכון סטטוס 

  להצגת נספחים של ק.שירותאפשרויות נוספות 

 הוספת אפשרויות נוספות לקונפיגורטור 

 "שיפורים בממשק "פריסת ק.שירות 

  1.9גרסה 

 נוסף מודול דרישת רכש 

 שיפורים בהצגת פרטי ק.שירות 

 הוספת אפשרויות הצגת נתונים לקונפיגורטור 

  נוספה אפשרות עבודה עם חוקים עסקיים במפת סטטוסיםBPM 

 ירותשיפורים בממשק ק.ש 

  1.8גרסה 

 נוסף קונפיגורטור בשרת לניהול העדפות 
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  עבודה כעת מול שיטתBPM בסטטוסים לקריאות שירות 

 נוסף מסך דו"ח יומי, לסקירה של פעולות שונות ע"י הטכנאי 

 שיפורים בממשק ק.שירות 

  1.7גרסה 

 )הוספת מסך דיווח נוכחות )כניסה ויציאה 

 שדרוג מסך "פעולות" בקריאת שירות 

 פה בחירת מכשיר ביצירת ק.שירות חדשהנוס 

 שיפור ממשק "חלקים" בקריאות שירות 

 )שיפורים בממשקים שונים )פירוט ק.שירות, ק.שירות חדשה ועוד 

 הוספת אפשרות בדיקת עדכון גרסה והתראות על עדכון חדש 

  1.6גרסה 

 הוספת אפשרויות סינון לקריאות שירות 

 אפשרות פריסה של קריאות שירות במפה 

 יפור ממשק "חלקים" בקריאות שירותש 

  1.5גרסה 

 )שינויים בעבודה מול קריאות שירות)ממשק ולוגיקה 

 מעקב מתקדם אחר סטטוסים ושיפור ממשקים 

  1.44גרסה 

 הוספת ווידג'ט ושיפורים כללים 

  1.43גרסה 

 שיפורי ממשק, שיפור מסך קריאות קודמות 

  1.42גרסה 

 שירות אחרונות שיפורים כלליים, הוספת מסך קריאות 

  1.41גרסה 

 שיפור התמיכה באנגלית 

  1.40גרסה 

 הוספת הגדרות, הוספה ושיפור לחלקים ופעולות בקריאות שירות 

  1.30גרסה 

 הוספת סטטוסים לקריאות שירות 

  1.21גרסה 

 הוספת סגירה וסיום של קריאת שירות 

  1.20גרסה 

 עדכון המודול "קבלת סחורה", הוספת הזמנה מספק 

  1.11 גרסה

 הוספת אפשרות פתיחת קריאת שירות 

  1.10גרסה 

 השקת מוצר 
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