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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.
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שים  - לפניך נושא בעל חשיבות

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
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
ניתן לעבור גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה

והקשה על  Enterאו

להמשך.
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 .3פירוט פרקי המדריך
 .3.1טעינת קבצים – טרנזקציה ZCM_PSCD_FILE_UPLOAD
הערות מקדימות:
( )1יש לטעון קבצי  CSVבלבד .מבנה הקובץ צריך להיות על פי המפורט בקובץ אקסל" :מבנה להקמת קבצי "CSV
המצורף למדריך זה.
( )2יש לשמור קבצים לטעינה במבנה  CSVבתיקיית  FILEUPLOADברשת.
( )3קודי חיוב/מקורות תשלום הניתנים לטעינה מקובץ ,מתוחזקים בטבלת ממשקים  .ZCMT_PSCD_INIDבטבלה
מוגדרים קודי ממשק ייחודיים לטעינה והיא פתוחה לתחזוקת משתמשים מורשים.
ראה הדרכה לתחזוקת הטבלה להלן בסוף המדריך.
( )4מומלץ לשמור שם קובץ זהה למפתח ההתאמה שהוגדר בקובץ הטעינה.
מבנה מפתח התאמה:
( XXקוד ממשק ייחודי מטבלת ממשקים  + )ZCMT_PSCD_INIDתאריך  +שעה XXDDMMYYHHMM 
( )5היכנס לטרנזאקציה  .ZCM_PSCD_FILE_UPLOADייפתח מסך לבחירת קובץ לטעינה.
חובה לבחור אחד משני הפרמטרים:

( )5.1פרמטר "בחר קובץ" לטעינת קובץ בודד:
( )1יש ללחוץ על צלמית הבחירה

( )F4לבחירת הקובץ מתיקיית :FILEUPLOAD
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( )2לאחר בחירת הקובץ יש ללחוץ על צלמית "בצע"

(:)F8

לחילופין ניתן לבצע טעינה ברקע ,על ידי לחיצה על :תוכנית  בצע ברקע ,בסרגל הכלים.
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חשוב:
יש לוודא שהקובץ לא פתוח בעת הטעינה ,כדי לאפשר ארכוב הקובץ בתיקיית הארכוב ברשת.
( )3כאשר הטעינה בוצעה ב On Line-יוצג לוג שגיאות של תוצאות הטעינה.
בכותרת הדוח מוצג תמיד מפתח ההתאמה של הקובץ.
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()3.1

אם הקובץ נטען בהצלחה תוצג שורה אחת בלבד בה יוצגו נתוני הקובץ (תאריך ,שעת הזנה ומפתח התאמה) .בשדה הטקסט יוצג כי הקובץ נרשם
בהצלחה:

()3.2

כאשר קיימות שגיאה אחת או יותר ,הקובץ כולו אינו נרשם .השגיאה/ות יפורטו בלוג.
עבור כל שורה בקובץ יוצגו פרטי התנועה כפי שהוזנו בקובץ הטעינה לכל מספר שורה ,ולכל שורה שגויה יוצג בנוסף גם מספר השגיאה וטקסט
הודעת השגיאה:

בדוגמא שלעיל :בשורה  2בקובץ הטעינה לא נמצא שותף עסקי למס' הזיהוי שנרשם.
יש לבדוק מה מס' הזיהוי הנכון ולתקן בשורת קובץ ה CSV-או למחוק את השורה .לאחר מכן יש לטעון שוב את הקובץ.
()3.3

בקובץ שנטען ברקע ,ניתן לצפות בלוג הפלט במסך הדפסות (טרנזקציה )SP01

( )4קובץ שנרשם בהצלחה יועבר לתת תיקיית ארכוב בשם . ARCHIVE :לשם הקובץ יתווסף תיעוד של תאריך ושעת הרישום,
לדוגמא :קובץ בשם GC0305211700 :יועבר לתיקיית ה ARCHIVE-בשםGC0305211700_0305211732.CSV :
( )5לקובץ שנשאר פתוח ולכן לא עבר אוטומטית לתיקיית הארכוב ,תוצג התראה כי יש להעביר את הקובץ מהתיקייה באופן ידני:
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( )6המערכת לא תאפשר לרשום שנית קובץ שכבר נרשם בהצלחה .הזיהוי מתבצע לפי מפתח התאמה שהוזן בקובץ הטעינה.
אם רוצים לטעון שוב קובץ עם נתונים זהים/דומים יש להזין מפתח התאמה שונה ,ויש לשנות גם את שם הקובץ בהתאם.
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( )5.2פרמטר "בחר נתיב" לטעינה ברקע של כל הקבצים בתיקייה הנבחרת:
( )1יש ללחוץ על צלמית הבחירה

( )F4לבחירת התיקייה (ברשת בלבד) – ברירת מחדל היא תיקיית

:FILEUPLOAD

( )2לאחר בחירת התיקייה יש לבצע טעינה ברקע ,על ידי לחיצה על :תוכנית  בצע ברקע ,בסרגל הכלים.

התכנית תרוץ ברקע ותבצע טעינה ורישום עבור כל קבצי  CSVשנמצאים בתיקייה.
ניתן לצפות בטרנזקציה  SM37במצב הרישום:
10

בלחיצה על צלמית "הדפסה"

ניתן לצפות בדוח שנרשם אשר יופיע בטרנזקציית הלוג

( ,)ZCM_PSCD_FILE_UP_LOGכפי שיפורט בהמשך.
( )3ניתן לשמור וריאנט לטעינה מהתיקייה ,ולהריץ בג'וב מתוזמן.
חשוב:
אין להשאיר בתיקיית  FILEUPLOADקבצים שגויים שאין כוונה לטעון שוב (למשל :במקרה שמשתמש קלט כבר
קובץ תקין זהה עם מפתח התאמה חדש או שהחליט לא לטעון קובץ מסויים) .יש למחוק או להעביר קבצים אלו
לתיקייה אחרת (באופן ידני) ,אחרת הם ינסו להיטען שוב בכל ג'וב חדש שירוץ ויקבלו שגיאות חוזרות.
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 .3.2דוח טעינת קבצי לוג – טרנזקציה ZCM_PSCD_FILE_UP_LOG
התכנית שומרת לוגים של קבצים שנטענו בהצלחה וכן לוגים של קבצים שהיו בהם שגיאות אשר לא תוקנו באותו מפתח
התאמה.
 .3.2.1היכנס לטרנזאקציה .ZCM_PSCD_FILE_UP_LOG
ייפתח מסך פרמטרים לבחירת נתונים שנטענו מקבצים:

אם ידוע תאריך/טווח תאריכים ,מפתח התאמה או כל נתון אחר שאמור להופיע בלוג ,ניתן להזין בשדה הפרמטר
וללחוץ על צלמית בצע

.
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 .3.2.2יוצג מסך הדוח ,הזהה במבנהו למסך הלוג המוצג בסיום טעינת הקובץ:

.3.3

טבלת תחזוקת קודי ממשק – טרנזקציה ZCM_PSCD_INID

 .3.3.1היכנס לטרנזאקציה  .ZCM_PSCD_INIDיוצג מסך קודי הממשק המתוחזקים ותיאור כל קוד:
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 .3.3.2לתחזוקת סוג ממשק חדש (בכפוף להרשאה מתאימה) יש ללחוץ על צלמית שינוי
חדשה:

14

 .המסך ייפתח להזנה

 .3.3.3לחץ על צלמית

( )F5ייפתח מסך "הזנות חדשות":

 .3.3.4הזן את קוד הממשק החדש ותיאורו .לחץ על צלמית "שמור"

15

(:)F8

תוצג הודעה בתחתית המסך:
 .3.3.5לחץ על צלמית "חזור"

( ,)F3הקוד החדש שהוזן יופיע בטבלת התחזוקה:

16

יש לזכור להזין את קוד הממשק בתחילית של כל מפתח התאמה ,אחרת תתקבל שגיאה והקובץ לא יירשם:

17

