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 הגדרות פריוריטי בסיסיות

 

 מס' הגדרות בסיסיות על מנת שטכנאי יוכל להשתמש באפליקציית השירות, נדרשים

 

 הרשאות פריוריטי  ●

שירות  הרשאה מלאה לתפריט בקר המסופון )שרות ואחזקה < קריאות שרות < מסופון  ○

 שטח(

תוכנית הדפסה שהטכנאי נדרש בעבודה השוטפת )למשל, \הרשאה מלאה לכל מסך ○

לטכנאי שאמור לפתוח קריאת שירות יש לתת הרשאות לעץ מסך קריאות השירות 

 ולתדפיס הקריאה(

 הגדרות בסיסיות ●

 שם משתמש של משתמש האפליקציה צריך להיות בעברית או באנגלית ללא רווחים ○

 נתונים לחברה נוכחית יש להגדיר מחסן\במסך כרטיס עובד ○
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 BPMהגדרות סטטוסים 

 

 עבודה עם קריאות שירות באפליקציה מתבססת על סטטוס הקריאה, בסטטוסים השונים ניתן לסמן

 הגדרות המאפשרות לטכנאי לבצע את שלבי הטיפול בקריאה כאשר הסטטוס משקף את השלב הנוכחי.

 בנוסף מאפשר הסטטוס לעובדי המשרד לקבל אינפורמציה לגבי מצב הקריאה. 

 הגדרות אלה נמצאות בפריוריטי במסך ניהול תהליך לקריאות שירות.

 הדגלים המתאימים לאופי הסטטוס.במסך זה נגדיר את הסטטוסים השונים ונסמן בהם את 

 בהמשך ההסבר אציין את מסלול הסטטוסים המומלץ לשימוש באפליקציה והקשרים ביניהם.

 

 
 

 

 

 הסטטוסים השונים
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סטטוס ראשוני להצגה  ( תחילת טיפול בשטחלביצוע )דגל  .1

זה:  במסופון, משמעותו הלוגית באפליקציה היא: התקבלה קריאת שירות חדשה. דגלים לסטטוס

 לאפשר לבצע שינויים, קריאה פעילה, תחילת טיפול בשטח, הצגה במסופון.

סטטוס אליו מעביר הטכנאי את הקריאה לצורך  ( בטיפול טכנאי שטחאישור קבלה )דגל  .2

מתן אישור על כך שהוא קיבל את הטיפול בקריאה, בעיקר משמש את משתמשי המשרד בתור 

לאפשר לבצע שינויים, קריאה פעילה, בטיפול טוס זה: מעקב אחר הטיפול בקריאה. דגלים לסט

 טכנאי שטח, הצגה במסופון.

סטטוס המשמש סימון התחלת נסיעת  ( דיווח נסיעות אוטומטייציאה לקריאה )דגל  .3

הטכנאי ליעד הקריאה, משמש לצורך בקרה ולעתים לצורך חישוב שעות נסיעה. דגלים לסטטוס 

 דיווח נסיעות אוטומטי, הצגה במסופון. פעילה, לאפשר לבצע שינויים, קריאה זה: 

סטטוס זה משמעותו עבודה בפועל על  ( דווח שעות בשטחהתחלת טיפול )דגל  .4

הקריאה, כלומר שבסטטוס זה יכול הטכנאי לעדכן את הקריאה בכל הנתונים השונים כגון: 

שהכניס הטכנאי  חלקים, פעולות, שאלונים וכדומה. בעת מעבר לסטטוס הבא יעודכנו הנתונים

דווח שעות בשטח, הצגה  לאפשר לבצע שינויים, קריאה פעילה, בקריאה. דגלים לסטטוס זה: 

 במסופון.

משמעותו של סטטוס זה היא שמירה של קריאת  ( הקפאה ע"י מסופוןהקפאה )דגל  .5

השירות לטיפול נוסף בהמשך, לסטטוס זה אין משמעות מלבד סימון מצב הקריאה לצורך בקרה. 

 הקפאה ע"י מסופון, הצגה במסופון. לאפשר לבצע שינויים, קריאה פעילה, דגלים לסטטוס זה: 

סטטוס זה משמש לצורך ביצוע החתמה באפליקציה,  ( החתמה במסופוןהחתמה )דגל  .6

אם מסמנים גם את הדגל הצגה במסופון הקריאה תישאר לטיפול הטכנאי וניתן יהיה לבצע 

הקפאה ע"י מסופון,  לאפשר לבצע שינויים, קריאה פעילה, ס זה: החתמה נוספת. דגלים לסטטו

 הצגה במסופון.

 

סטטוס זה מסיים את הטיפול בקריאה ע"י הטכנאי ומחזיר  ( סיום השבתהסיום טיפול )דגל  .7

 סיום השבתהאותה לטיפול המשרד, דגלים לסטטוס זה: 

 

 קשרים בין הסטטוסים

 

 טכנאי להעביר את הקריאה בעזרת הגדרת מעברים ביניהם.ניתן להגביל את הסטטוסים אליהם יכול 
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על מנת שמעברים אלה יפעלו יש לא לאפשר במסך: ניהול תהליך לקריאות שירות 

 את המעבר החופשי בין הסטטוסים.

 לפי הדיאגרמה המומלצת קשרים בין הסטטוסים צריכים להיות

 מה < סיום טיפוללביצוע < אישור קבלה < יציאה לקריאה < התחלת טיפול < החת

 

 ניתן לנהל את הקשרים בין הסטטוסים באופן שונה וגם לאפשר הקפאה או החזרה למשרד בכל שלב.

 מאפשר גמישות מלאה בתהליך הטיפול בקריאה BPMאופי ההגדרות ב 
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 התקנת האפליקציה

 

בעל  על מנת להתקין את האפליקציה יש ראשית להוריד את קובץ ההתקנה ולפתוח אותו במכשיר

 מערכת הפעלה אנדרואיד.

 לינק לקובץ ההתקנה מסופק לכל לקוח לאחר ביצוע התקנת המערכת בשרת.

 ניתן להוריד את קובץ ההתקנה משרת סופטסולושנס בכתובת הבאה:

http://service.softsolutions.co.il/TechnicianWeb/download/PriorityFieldServices.apk  

 

 לצורך ההתקנה יש לוודא שהמכשיר רשאי לבצע התקנת יישומים לא ידועים

על מנת לסמן הגדרה זו יש לנווט להגדרות המכשיר < אבטחה < מקורות לא ידועים )מיקום ההגדרה 

 ן המכשיר(עלול להשתנות לפי יצר
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 הגדרות ראשוניות אפליקציה 

 

בעת כניסה ראשונית לאפליקציה יוצג מסך הגדרות, למסך זה ניתן להגיע גם בעזרת לחיצה על כפתור 

 ההגדרות במסך ביצוע הכניסה.

 במסך זה יש להכניס את הנתונים הבאים 

ולל בתוכו הכוונה מיידית לשרת לכל חברה ניתן קוד רישיון המזהה אותה. רישיון זה כ – רישיון מפתח

 החברה המכיל את האתר שהתקנו בו

 לאחר הכנסת רישיון תקין תאחזר האפליקציה את רשימת החברות המוגדרות בפריוריטי  חברה 
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 ישויות באפליקציה\מסכים

 

 לאחר כניסה למערכת יוצג מסך התפריט הראשי

 ן בסטטוס קריאות השירות הפתוחות לביצוע.במסך זה ניתן לנווט בין המסכים השונים ולהתעדכ

, תצוגה <  קונפיגורטור סעיף ראהניתן לבחור להסתיר חלק מהמסכים באמצעות שימוש בקונפיגורטור )

 מודולים להצגה בתפריט הראשי(
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 מסך ק.שירות

 

 במסך ק.שירות ניתן לראות את רשימת ק.השירות לביצוע, ניתן לסנן ולמיין אותם לפי פרמטרים שונים.

נתוני ק.שירות ולעדכן את סטטוס  לחיצה על קריאת שירות יעביר אותנו למסך הבא בו ניתן לדווח

 סעיף ראההקריאה, ניתן לשנות הגדרות של תצוגה ואפשרויות במסך באמצעות שימוש בקונפיגורטור )

 , תצוגה < נתונים להצגה ברשימת קריאות השירות,קונפיגורטור

 אפשרויות תצוגה נוספות ברשימת קריאות השירות(\תצוגה
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 מלאי הטכנאי

 

 נתונים לחברה נוכחית\עובד מסך זה מציג את מלאי הטכנאי הקיים במחסן שהוגדר לו בכרטיס

 בנוסף לכך ניתן להכניס טקסט לחיפוש מלאי בחברה 

בלחיצה על הכפתור עם סימן הקריאה ניתן לראות נתונים נוספים על כל מקט כגון מלאי במחסני החברה 

 ותנועות מלאי עתידיות

 ניתן גם לבצע סינון במסך באמצעות טקסט חופשי ופרמטרים שונים 

וגה < , תצקונפיגורטור סעיף ראהצוגה ואפשרויות במסך באמצעות הקונפיגורטור )שינוי הגדרות ת

 נתונים להצגה במסכי מלאי(
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 קריאת שירות עצמית

 

מסך זה מאפשר פתיחת קריאת שירות חדשה על ידי הטכנאי כאשר ניתן לבחור לקוח, מכשיר או פרויקט 

 לצורך פתיחת הקריאה החדשה

סטטוס לאחר מכן ניתן לבחור פרמטרים שונים במסך שיעודכנו בפרטי הקריאה כגון: אתר, זמני שיבוץ, 

 ועוד.

, קונפיגורטור סעיף ראהניתן לשנות הגדרות של תצוגה ואפשרויות במסך באמצעות הקונפיגורטור )

 ק.שירות חדשה < אפשרויות ק.שירות חדשה(
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 העברה בין מחסנים

 

מסך זה מאפשר העברת מלאי בין טכנאים בחברה, טכנאי יכול להעביר מלאי למחסן מעבר ולקבל מלאי 

 ממחסן מעבר.

, העברה בין מחסנים < אפשרויות קונפיגורטור סעיף ראהמחסן מעבר ניתן להגדרה בקונפיגורטור )

 בהעברה בין מחסנים(
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 דיווח נוכחות

 

 GPSמסך זה מאפשר ביצוע רישום שעות עבודה יומיות )התחלה וסיום(, הרישום כולל מידע על מיקום 

 בעת הדיווח

 מודול זה מחייב רישוי נפרד בפריוריטי
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 מסך הגדרות כלליות

 

דוח מסך הגדרות מאפשר לשלוט על הגדרות שונות במערכת כגון פורמט הדפסה של דוחות במערכת )

 ק.שירות, משימות(,בחירת יומני גוגל לסנכרון ועוד
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 דוח יומי

 

מסך דוח יומי מציג פעילות שוטפת של הטכנאי לתאריך שנבחר בתעודות מסוג ק.שירות, העברה בין 

 מחסנים, משימות, הזמנת רכש וקבלת סחורה מספק.
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 דיווח נתוני ק.שירות

 

ים למסך דיווח נתונים, ממסך זה ניתן לעבור למסכי הדיווח לאחר בחירת ק.שירות ברשימה מגיע

 השונים: פעולות, חלקים, זמנים, תיאור תיקון, שאלונים, בחירת סטטוס

 כמו כן ניתן לעבור למסכים אינפורמטיבים כגון אנשי קשר, פרטי ק.שירות, היסטוריה.

 סטטוסעדכון הנתונים שהוכנסו במכשיר מעודכנים בפריוריטי רק בעת החלפת 
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 קונפיגורטור

 

לכל לקוח בנוסף להתקנת מערכת טכנאים בשרת מותקן גם קונפיגורטור אליו ניתן לגשת באמצעות לינק 

 שמועבר ללקוח לאחר התקנת המערכת.

 באפליקציה( DEMOלדוגמה קישור לקונפיגורטור של סביבת ההדגמה שלנו )רישיון 

service.softsolutions.co.il/TechConfig/   

 

 בקונפיגורטור ניתן להתאים את האפליקציה לצורכי הלקוח

 הגדרת שדות ומסכים להצגה, הגדרת אופי עבודה במודולים השונים וכו' 

 

 צוע כניסה מחדש לאפליקציהשינוי הגדרה בקונפיגורטור מצריך בי

 

 
  

http://www.softsolutions.co.il/
http://service.softsolutions.co.il/TechConfig/
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 בקר המסופון

 

שירות שטח(  שירות שטח < בקר מסופון  בקר המסופון )שרות ואחזקה < קריאות שרות < מסופון 

 הינו למעשה טבלת הטעינה בממשקים השונים בין המערכת למסופון הקצה. 

י מסופונים תחת אותו , זו רק אחת הסיבות מדוע לא ניתן לעבוד בשתUSERמפתח הטבלה הינו 

 משתמש )יוביל למחיקה ועיוות רשומות בתהליכים(. 

במסך זה ניתן לראות עבור כל משתמש את הפעולה האחרונה שבצע )להיסטוריה ישנם מסכי לוג 

 נפרדים(. 

מסך זה כולל מספר הרצות ישירות לפעולות השונות. הרצות אלו מטבען הינן ממשקים שונים מטבלת 

 במערכת. הבקר לישויות 

לאחר  SQLIמבחינה תכנותית, ניתן )עם שיקול דעת( להתערב ולהוסיף קטעי קוד מותאמים כשלבי 

 טעינת הנתונים. 

 

 

 

http://www.softsolutions.co.il/

