משימות לקוח
המערכת מאפשרת לנהל משימות .המשימות מתחלקות לשני סוגים -משימות לקוח ומשימה פרטית.
במסמך זה יוסבר עבור משימת לקוח.
משימת לקוח זו משימה שנוצרת עבור לקוח ספציפי ובה ניתן להגדיר את סוג המשימה )קריאת
שירות ,הצעת מחיר ,התקנה וכו'( ,ע"י איזה עובד תבוצע ,תאריך המשימה ,משך המשימה ,הערות
כלליות ופרטים ליצירת קשר.

יצירת משימה חדשה ללקוח:
כדי ליצור משימת לקוח חדשה יש להיכנס למשימות ויומנים ← ניהול משימות ← הוסף משימת לקוח

ניתן ליצור משימה חדשה ללקוח גם מתוך כרטיס הלקוח ← יומן משימות

יפתח לוח המשימות ,יש ללחוץ על הוסף משימת לקוח

יפתח המסך הבא:

ראשית יש לבחור את הלקוח עבורו נפתחת המשימה .יש ללחוץ על שדה הטקסט שליד המילה לקוח.
יפתח מסך עם כל רשימת הלקוחות הפעילים:
ניתן לחפש לקוח ע"פ סינון )שם ,סוג לקוח ,מספר לקוח וכו'( .לבחירת הלקוח המבוקש יש ללחוץ
דאבל קליל על שורת הלקוח או לסמן את שורת הלקוח ע"י לחיצה אחת על השורה ולחיצה על
המשך.

יפתח שוב המסך הבא:

יש לשים לב שפרטי הקשר נשלפים ישירות מכרטיס הלקוח ובנוסף הנציג הראשי הוא איש הקשר
הראשון ברשימת אנשי הקשר בכרטיס הלקוח .ניתן כמובן לשנות את הפרטים ע"פ הצורך.

פרוט השדות:
לקוח -הלקוח שעבורו נבחרה המשימה.
תת משימה -בחירה מתוך רשימת תתי משימות המציינים עבור מה המשימה נפתחה.
לביצוע ע"י -באחריות איזה עובד המשימה .ברירת המחדל זהו שם המשתמש שיצר את המשימה.
יש לשים לב שהמשימה תופיע רק בלוח השנה של העובד שנבחר לביצוע המשימה.
תאריך -תאריך ושעה מיועדים לביצוע המשימה.
משך -זמן משוער לביצוע המשימה.
פרויקט -בלחיצה על שדה פרויקט יפתח המסך הבא ובו כלל פרויקטי הלקוח .ניתן לבצע חיפוש
לפרויקט ספציפי במידת הצורך ,חיפוש לפי מספר הזמנה ,סטאטוס פרויקט ,מספר פרויקט וכו'.
לבחירת הפרויקט המבוקש יש ללחוץ דאבל קליל על שורת הפרויקט או לסמן את שורת הפרויקט ע"י
לחיצה אחת על השורה ולחיצה על המשך .במידה ויבחר פרויקט למשימה תוצג גם מספר ההזמנה
של אותו פרויקט.

מוצר -לאחר שבחרנו את הפרויקט המבוקש ניתן לבחור מוצר ספציפי מתוך ההזמנה.

ניתן גם לסנן מוצרים ע"י לחיצה על כפתור ה"מסנן" ע"פ שם מוצר/קוד מוצר/מקט וכו'.
לבחירת המוצר המבוקש יש ללחוץ דאבל קליל על שורת המוצר או לסמן את שורת המוצר ע"י לחיצה
אחת על השורה ולחיצה על המשך.

קביעת סטאטוס משימה:
סטאטוס לביצוע -לחיצה על כפתור "שמור""/לביצוע" תשמור את המשימה בלוח השנה בתאריך
ובשעה שנקבעו .המשימה בלוח השנה תראה כך:
סטאטוס לתיאום -לחיצה על כפתור "לתיאום" תשמור את המשימה בלוח השנה בתאריך ובשעה
שנקבעו .המשימה בלוח השנה תראה כך:

.

סטאטוס בוצע -יש להיכנס לתוך המשימה וללחוץ על כפתור "לביצוע" אשר יפנה אוטומטית ללשונית
"פרטי הביצוע" ושם נדרש לעדכן את תאריך ושעה של סיום העבודה ותיאור הביצוע .ניתן בנוסף
לעדכן בטבלה למטה את עובדי החברה שהיו שותפים למשימה ואת שעות העבודה שלהם.
סטאטוס בוטל -יש להיכנס לתוך המשימה וללחוץ על כפתור "ביטול" אשר יפנה אוטומטית ללשונית
"פרטי הביטול" ושם נדרש למלא מהי סיבת ביטול המשימה .לחיצה על כפתור "שמור" תסיר את
המשימה מהלוח.
בנוסף לאחר יצירת המשימה תתווסף לשונית של קבצים נוספים .ניתן להוסיף קבצים למשימה בתוך
לשונית זו ע"י לחיצה על כפתור "עיון" .ניתן להוסיף לכל קובץ מלל חופשי בשדה "תיאור" .להעלאת
הקובץ במערכת יש ללחוץ על כפתור "העלה קובץ".

