מדריך למשתמש במערכת דוקומנטום
נכתב ונערך על ידי  :אילן מילר – אגף מיחשוב טל 3392

דוקומנטום היא מערכת ארכיון אלקטרוני המאפשרת לשייך מסמכים ליישויות השונות בסאפ.
שיוך מסמך ליישות יתבצע במסך נתוני האב של היישות .כלומר מהטרנזקציה המתאימה
לכל ישות.
הכניסה למסכי דוקומנטום מתאפשרת רק ממסכי עדכון או צפיה של  .SAPבכל מסך התווסף
כפתור חדש בפינה הימנית למעלה כפי שמוראה בצילום.
כניסה לדוקומנטום – דרך הicon -

(ה icon -יופיע רק לאחר בחירת היישות ,המערכת צריכה לדעת לאיזו יישות לצרף את
המסמך)

לחיצה על הכפתור פותחת סרגל גרפי

לחיצה על החלק השמאלי של הכפתור (החץ הקטן) – יפתח תפריט טקסטואלי

בפעם הראשונה של ההתחברות נדרש להכניס  user + passwordויש לסמן שמירת הנתונים.
המשתמש זה אותו משתמש שבו פתחנו את המחשב ( לא זה של ה )SAP
לדאוג שבשדה השלישי רשום  TECH_PRODולא משהו אחר.

 Loginלמחשב עם משתמש אחד ולסאפ או דוקומנטום עם משתמש אחר יכול לגרום לבעיות
בגלל הרשאות וגישה לתיקיות שונות.

 .1הוספת מסמך ( קובץ )
בהוספת מסמך  ,הכוונה לשמירת קובץ מהמחשב שלנו לתוך דוקומנטום .יש לבחור את
הקובץ מהספריה המתאימה.

לאחר הוספת הקובץ לוחצים על כפתור "הבא" ומגיעים למסך שבו מוכנסים המאפיינים של
המסמך.

לסיום נלחץ על כפתור "סיים" .

 .2הצגת מסמכים
במסך זה יוצגו כל המסמכים שצורפו ליישות הזאת.
ניתן לצפות בכל מסמך על ידי הקשה כפולה עליו.

בשלב זה ניתן גם לשלוח מסמך זה במייל לנמענים שרוצים על ידי הקשה על לשונית קובץ
ובחירת שליחה במייל.

 .3ניהול מסמכים
בבחירת ניהול מסמכים לאחר שמסמנים מסמך שבו רוצים לטפל  ,מתווספות עוד מספר
אופציות ללשונית "קובץ".

 .aעריכת מסמך
לאחר שבחרנו ב "קובץ" ושם ב "ערוך" יפתח המסמך ובתפריט יסומן מנעול ליד המסמך כך
שכל מי שייגש למסמך לא יוכל לגעת בו.
 .bנעילה
המשתמש שהכניס את המסך יכול לנעול אותו כך שאף אחד חוץ ממנו לא יוכל לראות אותו
 .cמחיקה
רק המשתמש שהכניס את המסמך או מנהל המערכת יכולים למחוק מסמך .המסמך עצמו
לא נמחק פיזית אלא מועבר לתיקיה שממנה ניתן לשחזר.
 .dמאפיינים
ניתן לראות/לעדכן את המאפיינים שהוכנסו לקליטה .

בלשונית "עריכה " שליד "קובץ" ניתן לבצע :
 .aהעברת מסמך
בחירת אפשרות הוסף ללוח (העתקה? ) ,נבחר נווט ואז ננווט במערכת לאן שנרצה לקשור
מחדש
שם ניתן לבצע קישור לפונקציה הנוספת (יינתן לינק למסמך בנוסף לשמירת הקשר למסמך
המקורי),
 .bחיפוש מסמכים
מאפשר מציאת מסמך לפי יוצר ,תאריכי יצירה ,תאריכי שינוי ,מילות מפתח ובתוך תוכן
המסמך מכיל מילים.
אפשר גם לחפש מכיל בשם ...וגם חיפוש נוסף לתכונה () and & or

 .4סריקת מסמך
ניתן לשמור מסמכים בדוקומנטום תחת היישות שאנו נמצאים בעזרת סריקה.
כשבוחרים את האופציה של סריקת מסמך נפתח חלון של הסורק  ,נמתין שה JAVAיעלה ואז
יש ללחוץ על כפתור "סרוק" כדי שהמסמך יסרק לחלון.
לאחר הסריקה נלחץ על כפתור "שמירה" ונמתין שהסרגל הכחול יראה  .100%לאחר מכן
ניתן ללחוץ על "הבא".

לאחר שלב זה יפתח חלון להכנסת מאפייני המסמך.

 .5חיפוש מסמך :
מאפשר חיפוש מסמך בתיקיית האובייקט עליו אנו עובדים בSAP -

 .aחיפוש מתקדם
מסך חיפוש מתקדם לפי מאפיינים ולפי מחרוזות בגוף המסמך.
 ניתן לחפש לפי מסמכים (לפי סוג מסמך) או תיקיות על ידי בחירה בתפריט ה-
"סוג".
 ניתן לבצע חיפוש לפי כל מאפייני המסמך.
 ניתן לחפש במיקום הנוכחי בלבד .



ניתן לבצע חיפוש לפי מאפיינים ו/או חיפוש בגוף המסמך ( .)Full Textעל מנת
לבצע חיפוש בגוף המסמך יש להזין את המחרוזת לחיפוש בשדה "מכיל את
המילים".



ניתן לחפש לפי מאפיין בודד או לפי מספר מאפיינים ולהגדיר את יחס החיפוש בין
המאפיינים ("גם" או "או").



ניתן לצפות במסמך או בתוכן תיק על ידי קליק כפול על האובייקט מתוך רשימת
תוצאות החיפוש.

מסך תוצאות חיפוש (לפי חיפוש טקסט למילה "מסמך")

תוצאות החיפוש כוללות ניקוד ( )Ratingוהדגשת מחזורת החיפוש



ניתן להריץ שאילתה מחדש ,לערוך שוב את הקריטריונים לחיפוש ולשמור את החיפוש



בשמירת חיפוש ניתן לכלול את התוצאות וכן לבחור בין שמירה אישית לבין שמירה לכלל המשתמשים( .הפוך
לפומבי ,יחשוף את השאילתה השמורה לכלל המשתמשים)

 .1עבודה מתוך ה Outlook
באוטלוק יתווסף כפתור חדש של דוקומנטום .ניתן להוסיף את ההודעה עם הצרופות או רק
צרופות .משם נגיע לחלון נווט לצרוף המסמך .גם אם הסאפ סגור.

בבחירת הלשונית מוצג הסרגל הבא :

לאחר שנבחרה האופציה של כל ההודעה נפתח החלון

שבו נרשום את מספר העובד שאליו רוצים לצרף את המייל.
נלחץ על כפתור הוספה ונקבל את חלון המאפיינים שכבר נפגשנו בו.

במסך זה של המאפיינים יש לבחור את כל מה שניתן בכל השדות וללחוץ על מקש סיום.
בסיום המייל ייכנס למקום שביקשתם ותראו אותו ברשימת המסמכים.

