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 .1תיאור כללי של המסמך
חוברת זו נכתבה במטרה לשמש כמדריך למשתמש בעת תפעול מערכת ה SAP-במסגרת פרויקט משכל ,ולהנחות את
תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה.SAP-
חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא תחזוקת דמי רישום והגדרת פטורים מדמי הרישום.
בחוברת מספר פרקים ,כל פרק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט התהליך כפי
שמתבצע טכנית במערכת ה.SAP-
הערה:
הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר ,אך היא מיועדת לכולם .השימוש בלשון זו נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 .2סמלים מוסכמים בחוברת
לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:
▪ תפריטים :מופיעים בגופן מודגש .לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט בגופן מודגש ואחריו 
המציין את המעבר לתפריט הבא.
▪ טרנזקציה (קוד פעולה) :תופיע בסוגריים ,בסוף מסלול התפריטים.
▪ לחצנים :מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
▪ כותרת פרק :מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
▪ כותרת סעיף בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת ,אך קטן מכותרת פרק ,וכוללת את מספר הפרק.
▪ סטאטוס שדה :לשדה שלושה מצבי הזנה במסך:
 oחובה :יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
 oרשות :אפשרי להזין שדה זה ,אך אי הזנתו אינה מעכבת את המשך התהליך .מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי
להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר.
 oאוטומטי :שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת .לא להזנת המשתמש.
▪ חלקי המסך  -בלוקים :כאשר המסך מחולק למספר חלקים ,כל חלק נקרא 'בלוק' .בהנחיות לפעולה ,תופיע הפנייה
לבלוק המתאים.

▪

סעיפי הסבר :סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ" והם מופיעים תמיד
במסגרת ובצורה שמובאת להלן.
שים  - לפניך נושא בעל חשיבות
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טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.
לדוגמא :כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים.

▪

תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:
 oלאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
o
o

או . F8
לביצוע  -לאישור הקש על הכפתור
למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים ,החיצים מסמלים את המעבר בין המסמכים .לדוגמא
 -חשבונאות  ניהול נדל"ן גמיש  נתוני אב  נווט נדל"ן

o

והקשה על  Enterאו

ניתן לעבור גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה
להמשך.
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 .3פירוט פרקי המדריך
 .3.1מחולל דוחות – טרנזקציה  - ZCM_PSCD_FPO4הגדרות
היכנס לטרנזאקציה  .ZCM_PSCD_FPO4ייפתח מסך הכניסה הבא:

 .3.1.1הזן את הערכים המבוקשים (התייחסות לפרמטרים רלוונטיים):
שדה

הסבר

סטטוס

בלוק אוכלוסייה
שיטת בחירה

בחירת אוכלוסייה מרשימה נפתחת

חובה
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שדה

הסבר

סטטוס

וריאנט בחירה

בחירת וריאנט לאוכלוסייה .לא רלוונטי אם נבחרה "שיטת בחירה"" – 'ZNON' :ללא

חובה ,למעט כאשר

בחירת סטודנטים"

נבחרה אוכלוסיית
''ZNON

.1

בחירות

הגבלת זמן:
סמן בחירת

הדוח יכלול רק שורות פתוחות ,שאינן מותאמות

שורות פתוחות

חובה לבחור באחד
הסמנים בבלוק זה

בלבד
סמן בחירת כל

הדוח יכלול את כל הפריטים ,כולל מותאמים

הפריטים

חובה לבחור באחד
הסמנים בבלוק זה

תאריך מפתח

תאריך מפתח לסמן שורות פתוחות .קובע לאיזה תאריך תבוצע שליפת השורות הפתוחות

כאשר השדה ריק

מוצג רק כאשר

בדוח ,לפי תאריך רישום ותאריך התאמה של הפריט במסמך.

התאריך הוא תאריך

סומן "שורות

ברירת מחדל – ריק .השליפות יבוצעו לתאריך מפתח של הרצת הדוח.

הרצת הדוח

פתוחות בלבד"
תאריך רישום

תאריכי רישום עבור שליפת כל הפריטים ,כולל מותאמים

כאשר השדות ריקים

(מ -עד)

הריצה היא לכל

מוצג רק כאשר

התאריכים

סומן "כל
הפריטים"
בחירת נתוני אב:
בחירה מוגדרת

בחירת תחזוקה מוגדרת מראש לנתוני אב

רשות

מראש
שותף עסקי

מס' שותף עסקי

רשות

חשבון חוזה

מס' חשבון חוזה

רשות

חוזה

מס' חוזה

רשות

בחירת פריטים:
בחירה מוגדרת

בחירת תחזוקה מוגדרת מראש לפריטי מסמכים

מראש

רשות
מומלץ לבחור לצורך
הגבלת השליפות
לנתוני דוחות של
מסמכים

סמן הוצאת

סימון המגדיר החרגת פריטים שהוגדרו בבחירה מוגדרת מראש

רשות

פריטים מבחירה
קוד חברה

3000

רשות

חשבון G/L

חשבון  G/Lמאזני של הפריטים שיישלפו .למשל :אם נדרש לשלוף רק פריטי חשבון שכ"ד

רשות

ניתן לבחור חשבון מאזני של שכ"ד ()125177
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שדה

הסבר

סטטוס

סוג מסמך

סוג מסמך ממסמכי PSCD

רשות

פריטי דרישת תשלום בלבד
רמת גבייה

בחירת רמת גבייה

רשות

הליך גבייה

בחירת הליך גבייה

רשות

סמן התעלמות

כאשר מסומן (ברירת מחדל) פריט שהיה מותאם בתאריך מפתח אך ההתאמה אופסה

רשות

מהסטוריית

לאחר תאריך המפתח ,יוצג בדוח כפריט פתוח.

התאמה

כאשר מסומן ,זמן העיבוד קצר יותר .מומלץ להשאיר מסומן ,אלא אם יש צורך לשנות.

 .3.1.2בלוק "סטודנט":
לאחר בחירת "שיטת בחירה" יש לבחור "וריאנט בחירה".
עבור שיטת בחירה " ZNONללא בחירת סטודנטים" לא מתבצע סינון של אוכלוסיית סטודנטים והדוח
יכלול גם שותפים עסקיים שאינם סטודנטים ,אם יישלפו לפי פרמטרי הבחירה .אין "וריאנט בחירה".
ניתן להציג את אוכלוסיית הסטודנטים שנשלפה בוריאנט על ידי לחיצה על צלמית "בדיקה"
הסטודנטים שיישלפו בשלב ראשון ,לפני סינונים של פרמטרים נוספים שנבחרו:

בלחיצה על צלמית "הצגה"

 .תוצג רשימת

יוצגו האובייקטים שנבחרו לוריאנט:

עמוד  7מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

ניתן ליצור/לשנות/למחוק וריאנטים באמצעות צלמיות "יצירה""/שינוי""/מחיקה":
 .3.1.3בלוק "הגבלת זמן":
כאשר סומן "שורות פתוחות בלבד" קיים פרמטר נוסף של "תאריך מפתח" – תאריך בו הפריט היה
פתוח .הבדיקה מתבצעת לפי תאריך רישום ותאריך התאמה במסמך.
אם לא הוזן תאריך ,ברירת המחדל היא תאריך הרצת הדוח.
כאשר סומן "כל הפריטים" מוחלף "תאריך מפתח" ב"-תאריך רישום" – טווח תאריכי הרישום
במסמכים.
 .3.1.4תחזוקת בחירה מוגדרת מראש:
עבור "בחירה מוגדרת מראש" הן בבלוק "בחירת נתוני אב" והן בבלוק "בחירת פריטים" יש לבצע
תחזוקה מתאימה המהווה וריאנט לסינונים נוספים של הבחירות במסך הראשי.
יש ללחוץ על צלמית "תחזוקת בחירה מוגדרת מראש"
במסך.
ייפתח מסך "הכנות להערכות":

בסרגל הכלים העליון

 .3.1.4.1עבור דוח פריטים:
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( )1לחץ על חצי הבחירה ופתח את מסמכים  בחירות OI
יוצגו וריאנטים קיימים עבור בחירות פריטים:

( )2יצירת וריאנט מסמכים חדש:
▪ לחץ על צלמית "יצירת אובייקט חדש" ()Ctrl+F2
בחירה חדשה":

▪

בסרגל הכלים העליון .יקפוץ מסך "יצירת

יש לבחור "סוג אובייקט" XI" :בחירות  ,"OIולהזין "שם אובייקט" .אין לרשום רווחים ריקים בשם
האובייקט (יש להוסיף קו תחתון במקום רווח):

בדוגמא זו נבחר את כל המסמכים באובייקט חוזה מסוג  BRשתאריך פירעונם עד .31.05.2021
▪ לחץ על  Enterאו צלמית "המשך"  .ייפתח מסך "פירוט":
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▪

יש להזין "תיאור" וללחוץ על צלמית "יצירה"

▪

ייפתח מסך "בחירות דינמיות":

:
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לחיצה כפולה על שדה בצד הימני של המסך תעתיק את השדה הנבחר לבלוק "בחירות דינמיות"
בו ניתן להזין טווחי ערכים לשדה.
• השדות שנמצאים בבלוק הבחירות הדינמיות יודגשו בירוק בבלוק הפריטים בצד ימין.
• ניתן למחוק ערכים שנבחרו על ידי לחיצה על צלמית "מחק אובייקטים נבחרים"
• ניתן להסיר שדות מבלוק הבחירות הדינמיות על ידי לחיצה כפולה על השדה המודגש בירוק
בבלוק הפריטים

• כדי לשמור על הפרמטרים שהוזנו ,יש ללחוץ על צלמית "שמור"

.

הנך מוחזר למסך הפירוט.
ניתן לשנות/להציג/למחוק את הבחירות על ידי לחיצה על הצלמיות המתאימות בסרגל הכלים
בראש הבלוק
▪

יש לבצע שינויים במידת הצורך ,וללחוץ על צלמית "שמור"

בסרגל הכלים העליון .לאחר מכן

בסרגל הכלים העליון.
ללחוץ על צלמית "חזור" ()F3
במסך הקופץ יש לענות "כן" לשמירת הבחירה ,או אחרת אם יש צורך בשינוי או ביטול:
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הוריאנט החדש שנוצר יוצג ברשימת הבחירות בבלוק הימני:

▪

כעת ניתן לבחור בוריאנט זה במסך הפרמטרים בבלוק "בחירת פריטים" ,שדה "בחירה מוגדרת
מראש":
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מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

( )3שינוי/מחיקת וריאנט מסמכים:
▪

במסך הראשי לאחר בחירת הוריאנט ניתן ללחוץ על צלמית "פרטים"

בסרגל הכלים העליון ,כפי שביצענו

או על "תחזוקת בחירה מוגדרת מראש"
בעת יצירת וריאנט חדש.
נועבר שוב למסך "הכנות להערכות" .יש לנתב שוב בבלוק הבחירות הימני לוריאנט אותו אנו רוצים
לשנות ולבחור בו על ידי לחיצה כפולה על שם הוריאנט:

▪

לשינוי או מחיקה ,לחץ על צלמית "הצג < >-שנה"
העליון.
אפשרויות "שינוי" ו"מחק" ייפתחו בבלוק הבחירות:

לחיצה על צלמית "שינוי"

או "מחק אובייקט"

בסרגל הכלים

תפתח שוב את מסך הבחירות הדינמיות לשינוי:

עמוד  13מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
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לחיצה על צלמית "מחק"

תבצע מחיקה לבחירות הדינמיות.

▪

למחיקת הוריאנט עצמו ,יש לעמוד עם הסמן על שם הוריאנט בבלוק הבחירות הימני וללחוץ על
בסרגל הכלים העליון.
צלמית "מחק אובייקט"

▪

יש ללחוץ על צלמית "שמור" בסרגל הכלים העליון לאחר כל שינוי או מחיקה.

 .3.1.4.2עבור דוח נתוני אב – אובייקט חוזה/חשבון חוזה/שותף עסקי:
( )1לחץ על חצי הבחירה ופתח נתוני אב  אובייקט חוזה או חשבון חוזה או שותף עסקי.
בדוגמא נבחר "אובייקט חוזה" .מוצגים וריאנטים קיימים לבחירת אובייקט חוזה:

( )2יצירת וריאנט חדש  -אובייקט חוזה/חשבון חוזה/שותף עסקי:
בסרגל הכלים העליון .יקפוץ מסך "יצירת
▪ לחץ על צלמית "יצירת אובייקט חדש" ()Ctrl+F2
בחירה חדשה":

עמוד  14מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

▪

יש לבחור "סוג אובייקט" לפי האובייקט שנדרש :עבור חשבון חוזה XA" :חשבון חוזה" ,עבור
אובייקט חוזה " POאובייקט חוזה" ,עבור שותף עסקי XP" :שותף עסקי" .יש להזין "שם אובייקט",
כפי שהוסבר ביצירת וריאנט לדוח פריטים לעיל .אין לרשום רווחים ריקים בשם (יש להוסיף קו
תחתון במקום רווח):

▪

יש להמשיך באופן זהה ליצירת וריאנט כמו בוריאנט מסמכים.
בדוגמא זו נבחר לשלוף את כל אובייקטי החוזה מסוג :BR

עמוד  15מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

▪

ייפתח מסך "בחירות דינמיות" של שדות נתוני אב
לאחר לחיצה על צלמית "צור"
עבור אובייקטי חוזה .יש להזין "תיאור" ולבחור את השדות הרצויים.
ניתן לבחור שדות ממספר טבלאות נתונים :כותרת אובייקט ,רשומות אובייקט ,נעילות באובייקט:

▪

לאחר בחירת השדות והזנת הערכים הרצויים ,יש לשמור את הוריאנט באופן זהה למוסבר
בוריאנט מסמכים.
הוריאנט החדש שנוצר יוצג ברשימת הבחירות בבלוק הימני ,ללא צלמית שיגור ירוקה:

עמוד  16מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

▪

כדי להפוך את המידע לזמין ועדכני יש להריץ תכנית מסיבית (שיגור) לעדכון טבלאות דוח נתוני
אב ,לפי הערכים שנבחרו בוריאנט:
• לחץ על צלמית "הצג < >-שנה"

בסרגל הכלים העליון .צלמית השיגור תהפוך זמינה:

בסרגל הכלים העליון.
• להרצת נתונים לחץ על צלמית "שיגור"
תועבר למסך הפעלת ריצה מסיבית "אובייקט חוזה בחירה":

עמוד  17מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

התכנית תבצע ריצה מסיבית לעדכון נתונים ,בדומה לריצות מסיביות אחרות במערכת:
• הזן ערך בשדה "זיהוי" ,ולחץ  ,Enterנתוני הריצה יוצגו במסך:

בלחיצה על צלמית

יוצגו הבחירות הדינמיות שהוגדרו לבחירת האובייקט.

• מומלץ לשנות בגיליון "יומנים" – "קביעות ליומן יישום" את הערך "סיווג בעיה" ל 4"-מידע נוסף":

עמוד  18מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
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בסרגל הכלים העליון.
• בסיום הזנת הפרמטרים יש ללחוץ על צלמית "שמור"
בתחתית המסך תקפוץ הודעה המאשרת את שמירת הפרמטרים:

בראש המסך.
• לאחר השמירה לחץ על "תזמן הרצת תכנית"
לאחר הודעה קופצת במסך תתבקש לבחור "רקע-התחלה מיידית" או "רקע-זומן" (זימון עתידי).
התכנית רצה תמיד ברקע:

בראש המסך.

ולאחר מכן לרענן את המסך על ידי לחיצה על צלמית "רענן"
• יש ללחוץ על
בגיליון "יומנים" יוצג ב"סטאטוס פירוט" מצב העבודה.
כאשר התכנית תסתיים יוצג סטאטוס "הושלם" .במידה ויש שגיאות יופיע סטטוס "הופסק":

עמוד  19מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
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בסיום הריצה ,ניתן ללחוץ על צלמית "יומן יישום"
לצפות בלוג.

בגיליון "יומנים" כדי

• כדי לצפות בתוצאות הריצה (נתונים שנשלפו) יש ללחוץ על צלמית "חזור" ()F3
הכלים העליון במסך.
נוחזר למסך תחזוקת הוריאנטים לאובייקט – "הכנות להערכות".
האובייקט ששוגר מסומן כעת בצלמית ירוקה ,וכן נוסף גיליון "תוצאות" לוריאנט:

• בלחיצה על צלמית "הרצות"

בסרגל

יוצגו מזהי הריצות ששוגרו לוריאנט זה:

עמוד  20מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

ריצות שהסתיימו עם שגיאה יוצגו עם צלמית אדומה .יש לתקן ולהריץ שוב כדי לעדכן את תוצאות
הריצה בטבלאות הדוח.
יוצגו כל האובייקטים שנשלפו בריצה.
• בלחיצה על צלמית "תוצאות"
בתחתית המסך מופיעה שורת סיכום – סה"כ הרשומות שנשלפו בריצה:

• כעת ,ניתן לבחור בשדה "בחירה מוגדרת מראש" בבלוק "בחירת נתוני אב" במסך הראשי ,את
הוריאנט החדש שיצרנו:

עמוד  21מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
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( )3שינוי/מחיקת וריאנט אובייקט חוזה/חשבון חוזה/שותף עסקי:
לשינוי או מחיקת וריאנט יש לבצע את אותן פעולות כפי שהוסבר עבור שינוי וריאנט מסמכים לעיל,
אך בכל שינוי יש לבצע גם הרצת שיגור כדי לעדכן את טבלאות הדוח באוכלוסיית נתוני אב
שנבחרה.
כל הסברים ליצירה/שינוי/מחיקה לנתוני אב "אובייקט חוזה" תקפים גם לנתוני אב "חשבון חוזה"
ו"שותף עסקי" ,בהתאמה.
 .3.1.5אחזקת תבנית וכללי סיכום:
להגדרת פריסות רצויות לדוח יש ללחוץ על צלמית "אחזקת תבנית וכללי סיכום"
בסרגל הכלים העליון במסך הכניסה לטרנזקציה.
יפתח מסך "הכנות להערכות":

עמוד  22מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

 .3.1.5.1יצירת מערך שורות חדש:
( )1יש לבחור ב"מערך שורת פריטים פתוחים" .יוצגו מערכים קיימים:

( )2לחץ על צלמית "יצירת אובייקט חדש"
האובייקט ,בדומה לתחזוקת הבחירות:

בסרגל הכלים העליון .יפתח מסך לבחירת סוג ושם

בחר/הזן את הפרטים בהתאם.
( )3לאחר אישור ההזנות ,תועבר למסך היצירה:

עמוד  23מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
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( )4יש ללחוץ על צלמית "יצירה"

 .יפתח מסך "פירוט":

הזן תיאור.
( )5גיליון בחירת שדות:
בגיליון זה יש לבחור את השדות שיוצגו בדוח.
בחר את השורות הרצויות בבלוק השמאלי "כל השדות" ולחץ על צלמית החץ לימין:

עמוד  24מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
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שדות שנבחרו יועברו לבלוק הימני "שדות נבחרים":

ניתן לשנות את סדר השדות ,להעלות ולהוריד אותם על ידי בחירת שורה ולחיצה על צלמיות סידור
השדות
( )6גיליון הגדרת מערך:
עבור לגיליון "הגדרת מערך" .יפתח מסמך לקביעת מערך הבחירה ,בו ניתן לקבוע את ההגדרות
הבאות:

עמוד  25מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
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•

שדה סיכומים – לשדות בעלי ערכים של סכום .בחירה מרשימה נפתחת:

•
•

רמות מיון – לפי ספרור עולה החל מ1-
סיכום ביניים – בחירה מרשימה נפתחת:

ניתן להגדיר את המערך הרצוי גם במסך הדוח עצמו ,כולל סיכומים ,סיכומי ביניים ,מיונים וכו',
בדומה לדוחות סטנדרטיים של  SAPולשמור בו וריאנטים לסוגי דוחות שונים.
 .3.1.5.2שינוי/מחיקת מערך שורות חדש:
שינוי/מחיקת מערך דומה לשינוי/מחיקת בחירות אובייקט ,כפי שתואר לעיל:
יש לבחור את המערך הרצוי ,ללחוץ על צלמית "הצג < >-שנה"
בסרגל הכלים העליון המסך.
לאחר ביצוע השינויים הרצויים יש ללחוץ על צלמית "שמור"

או "מחיקת אובייקט"
בסרגל הכלים העליון.

 .3.1.6גיליון "בקרת פלט" במסך הראשי:
עמוד  26מתוך  29עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק  ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – מחולל דחו"ת מלא

בגיליון בקרת הפלט ניתן לבחור באופן תצוגת הפלט לדוח.
לחץ על לשונית "בקרת פלט" ,יוצג מסך הגדרות:

כל אפשרויות ההזנה הן רשות:
• "מבנה שורה" – ניתן לבחור מבנה שהוגדר ב"אחזקת תבנית וכללי סיכום" .אם לא ייבחר
מבנה ,ולא תיבחר "תבנית" עם סמן "רשימה בפורמט  "ALVהדוח יוצג במבנה מצומצם
כברירת מחדל.
• "סיכום פריט" – ניתן לבחירה אם הוגדר ואריאנט לסיכום פריטים ב"אחזקת תבנית וכללי סיכום"
• סמן "רשת תאריך פרעון של מאזן" – להצגת הדוח כדוח גיול חובות
• סמן "פלט של שורות סה"כ בלבד" – ללא פירוט מסמכים
• סמן "רשימה בפורמט  – "ALVסימון זה מאפשר לבחור "תבנית" שנשמרה בדוח .אם נבחר ,אין
צורך לבחור "מבנה שורה".
• סמן "לא קיים פלט נוסף כלשהוא" – מסומן כברירת מחדל .אין לשנות.
 .3.1.7גיליון "הגדרות טכניות" במסך הראשי:
אין לשנות

 .3.2מחולל דוחות – טרנזקציה  – ZCM_PSCD_FPO4הפעלה
 .3.2.1הזנות ובחירות לפני הרצת הדוח
()1
▪
▪
▪
▪

גיליון "בחירות"
יש להזין את הערכים הדרושים ,כפי שפורט בסעיפים  3.1.1עד  3.1.3לעיל.
לוודא האם הדוח נדרש עבור "שורות פתוחות בלבד" או "כל הפריטים" ולהזין תאריכים מתאימים
בהתאם.
אם נבחרה "בחירה מוגדרת מראש" יש לבדוק כי הערכים מתאימים לצרכי הדוח.
אם נבחר ב"בחירה מוגדרת מראש" אובייקט של נתוני אב יש להריץ ריצת "שיגור" מקדימה לוריאנט,
כדי לעדכן את נתוני האב שנבחרו.

( )2גיליון בקרת פלט
יש לסמן "רשימה בפורמט  ALVולבחור תבנית רצוייה שנשמרה במסך הדוח ,או לבחור מבנה שורה.
 .3.2.2מסך פלט של הדוח
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בסרגל הכלים העליון במסך.
לחץ על צלמית "בצע" ()F8
יוצג דוח פריטים שנשלפו בהתאם לבחירות והזנות במסכים הקודמים:

▪

פעולות שניתן לבצע בדוח במבנה  – ALVבסרגל הכלים העליון ,כפי שפורט במסמך הדרכה TR-SA-
:PSCD-Item list Report for Admission

•
•
•
•
•

סינון ומיון
סיכומים וסיכומי ביניים
הוספת והסרת שדות (עמודות)
הורדה לקובץ
שמירת וריאנטים לתבניות (פריסות) – לאחר שמירת תבנית רצוייה ,ניתן לבחור בה בגיליון
"בקרת פלט" עבור דוח במבנה  ALVכפי שהוסבר לעיל.

לדוח הוספו שדות פרטי שותף עסקי (ת.ז/מ.ז פנימי/מס' דרכון/שם פרטי/שם משפחה) שאינם
קיימים בדוח הסטנדרטי ,אך ניתנים להצגה בדוח זה.
 .3.2.3שמירת וריאנטים לדוח והשימוש בוריאנטים בתכניות אחרות:
לאחר סיום הזנות ובחירת ערכים לדוח ,ניתן לשמור וריאנט לדוח.
תכנית משלוח מיילים גנריים מסיביים – טרנזקציה  - ZCM_PSCD_MASS_EMAILSמאפשרת
לשלוף אוכלוסיות של שותפים עסקיים שיש לשלוח להן מיילים גנרים ,אשר נשלפו בהרצת הדוח
:ZCM_PSCD_FPO4
בטרנזקציה  ZCM_PSCD_MASS_EMAILSיש לבחור שיטת בחירה " ZCD0סטודנטים ושותפים
ממסמכי  "PSCDולאחר מכן לבחור וריאנט שנשמר בדוח זה.
ראה פירוט במסמך הדרכה .TR-XX-Generic massive emails
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