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הקדמה
כיול QMSIL
תוכנת כיול  QMSILמאפשרת לאירגונים המשתמשים בציוד בדיקה ומדידה
)מעבדות ,מפעלי ייצור ,ועוד( להגדיל את ההכנסות כתוצאה מיעילות גבוהה יותר
ושליטה משופרת בתחום זה בעסק.
השימוש ב-כיול  QMSILמאפשר:
• לשפר ולייעל את הפעילות השוטפת של העסק כתוצאה מהטמעת מערכת
איכות ייעודית
• לחסוך זמן טיפול במשימות הקשורות לציוד בדיקה ומדידה
• לעמוד בתאריכי-תוקף של כיולים ,הארכות ,היתרים וביטוחים
• לשפר תהליכים ולהגיע למבדקים ברמת מוכנות גבוהה יותר
• לשדר ללקוחות תדמית מקצועית יותר בעזרת נגישות מיידית לכל המידע
במספר 'הקלקות' על העכבר.

תכונות התוכנה
רשימה חלקית של יכולות מובנות בתוכנת כיול  QMSILכוללת:
• הצגת ויזואלית וברורה של תמונת מצב עדכנית לגבי ציוד הבדיקה והמדידה
• ניהול ספקים וקבלני-משנה )פרטי קשר ,הסמכות ותאריכי תוקף ,קבצים
מקושרים(
• רישום מלא ומפורט של כל הפרטים אודות כל כלי ,מכשיר וציוד אחר לו נדרש
מעקב
• מעקב כיולים מלא הכולל את היסטוריית הכיולים ומתן הארכות תוקף
• מעקב תקלות ותיקונים מלא הכולל את היסטוריית התיקונים ומתן היתרי
שימוש
• מעקב אחריות וביטוחים מלא הכולל היסטוריית ביטוחים ומועדי פקיעת
הביטוח
• מנגנון התראות המודיע על תוקף כיול והארכות ,תוקף היתרי שימוש ,תוקף
פקיעת ביטוח ותוקף הסמכות ספקים
• מנגנון להפצת בקשות להצעת מחיר )עבור שירותי כיול ,תיקון וביטוח( – כולל
משלוח אוטומטי בדואר אלקטרוני )(email
• מנגנון להפקת תעודות משלוח )עבור ציוד שיוצא לכיול או לתיקון( – כולל
משלוח אוטומטי בדואר אלקטרוני )(email
• מנגנון להפצת בקשות להעתקי הסמכות ספקים – כולל משלוח אוטומטי
בדואר אלקטרוני )(email
• קישורים לקבצים חיצוניים והצגתם מתוך התוכנה
• דו"חות מגוונים – כולל יצוא לאקסל )(Excel
• מנגנון סינון ,מיון וחיפוש לכל המידע במערכת
• מתאים לעבודה ברשת המחשבים במשרד
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עזרה
המדריך למשתמש
המדריך למשתמש הינו המקור העיקרי למידע ולהוראות שימוש בתוכנה .מומלץ
לקרוא מדריך זה לפני התקנת התוכנה ולפני השימוש בה ,ופעם נוספת לאחר
ההתקנה ,ותוך כדי תירגול עם המידע הבדוי הקיים בתוכנה בעת התקנתה.

אתר האינטרנט
לקבלת מידע עדכני אודות עידכונים וגירסאות חדשות של התוכנה ,מומלץ לבקר
באתר  www.qmsil.comמדי פעם.

תמיכה טכנית
אם נתקלתם בבעייה שלא ניתנת לפיתרון גם לאחר קריאת המדריך למשתמש וגם
לאחר בדיקה באתר האינטרנט ,אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר לקבלת תמיכה
טכנית ,בהתאם לסוג הרשיון בו אתם משתמשים ולהסכם התמיכה.

www.qmsil.com
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כללי
דרישות מערכת
בכדי שהתוכנה תתפקד כפי שתוכננה ,יש להריצה על מחשב בעל מיפרט זהה ,או
גבוה יותר מהמפורט להלן:
•
•
•
•
•

מערכת הפעלה Windows XP/Vista
זיכרון  1GB RAMעבור  ,XPאו  2GBעבור Vista
מעבד פנטיום  4בעל מהירות של 2GHz
כרטיס מסך בעל רזולוציה  768*1024פיקסלים
 1GBמקום פנוי בדיסק הקשיח )עבור התוכנה(

קובץ המימשק וקובץ הנתונים
המערכת כוללת שני קבצים ראשיים :קובץ אחד ) (QMSILDB.mdeמכיל את
המידע ,והקובץ השני ) (QMSIL.mdeאת התוכנה.
בהתקנת מערכת הפועלת על מחשב בודד )לא ברשת( ,יתכן והקובץ QMSIL.mde
יכיל גם את התוכנה וגם את המידע.

התקנת המערכת
היות והמערכת פותחה כיישום על-גבי בסיס-נתונים  Microsoft Accessיש צורך
בתוכנה זאת כדי להפעיל את המערכת .קובצי ההתקנה של המערכת כוללים גירסת
 Microsoft Accessהמאפשרת להריץ את המערכת ,ותהליך ההתקנה מפורט
בהמשך.
אם  Microsoft Accessכבר מותקן על המחשב שעליו רוצים להתקין את המערכת,
רצוי לא להתקין את הגירסה המופצת יחד עם המערכת ,אלא לפעול בתהליך מקוצר
המפורט גם הוא בהמשך.

התקנה מלאה )כולל  (Accessעל מחשב בודד
להתקנת המערכת יש להפעיל את הקובץ  setup.exeולעקוב אחר הוראות ההתקנה
המופיעות על המסך .קובץ זה נמצא על גבי ה CD-או כחלק מהקובץ המכווץ
)בהתאם לצורת ההפצה – משלוח בדואר או הורדה מהאינטרנט(.

www.qmsil.com
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התקנה מלאה )כולל  (Accessעל רשת מחשבים
השלב הראשון בהתקנת המערכת על רשת המחשבים זהה להתקנה על מחשב
בודד ,עבור כל תחנות העבודה הנדרשות .לאחר מכן ,יש לפתוח ספריה )מחיצה(
חדשה ומשותפת על שרת הקבצים ,ולתת לכל המשתמשים הרשאה מירבית
לפעולות בספריה זאת .לתוך הספריה המשותפת יש להעתיק את הקובץ
 .QMSILDB.mdeכעת יש למפות את הספריה המשותפת )הנמצאת על גבי שרת
הקבצים( בכל תחנות העבודה ,תוך שימוש באות זהה.

התקנה מקוצרת )לא כולל  (Accessעל מחשב בודד
יש להעתיק את הקבצים  QMSIL.mdeו QMSILDB.mde-לספריה כלשהי על
המחשב ,וליצור על שולחן העבודה קיצור דרך לקובץ .QMSIL.mde

התקנה מקוצרת )לא כולל  (Accessעל רשת מחשבים
השלב הראשון בהתקנה המקוצרת על רשת המחשבים הוא העתקת הקובץ
 QMSIL.mdeלספריה כלשהי על המחשב ,ויצירת קיצור דרך לקובץ זה משולחן
העבודה .פעולה זאת צריכה להעשות עבור כל תחנות העבודה הנדרשות .לאחר מכן,
יש לפתוח ספריה )מחיצה( חדשה ומשותפת על שרת הקבצים ,ולתת לכל
המשתמשים הרשאה מירבית לפעולות בספריה זאת .לתוך הספריה המשותפת יש
להעתיק את הקובץ  .QMSILDB.mdeכעת יש למפות את הספריה המשותפת
)הנמצאת על גבי שרת הקבצים( בכל תחנות העבודה ,תוך שימוש באות זהה.

הפעלה ראשונית
הפעלת התוכנה נעשית ע"י קיצור הדרך הנמצא על שולחן העבודה ,או מתוך תפריט
ה'-התחל' ).(Start
בהפעלה הראשונה של התוכנה ,התוכנה מזהה כי זאת הפעלה ראשונה ומבקשת
מהמשתמש לבחור את קובץ הנתונים כדי ליצור קישור פנימי בין הקבצים) .בהפעלות
הבאות של התוכנה ,שלב זה לא מתבצע שכן התוכנה 'זוכרת' את הקישור לקובץ
הנתונים(.
בהתקנה על מחשב בודד ,יש לבחור את קובץ הנתונים ) (QMSILDB.mdeהנמצא
באותה תחנת עבודה .בהתקנה על רשת מחשבים ,יש לבחור את קובץ הנתונים
) (QMSILDB.mdeשנמצא על שרת הקבצים ,ע"י שימוש במיפוי שנעשה אל
הספריה המשותפת.
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רישום התוכנה ורשיון שימוש
המערכת מוצעת במספר סוגי רשיונות שונים ,הנבדלים ביניהם בכמות הפריטים
שניתן לנהל בה ,ובתכונות ייחודיות הפעילות בסוגי הרשיונות השונים) .פרטים אודות
סוגי הרשיונות השונים וההבדלים ביניהם נמצאים באתר האינטרנט
(www.qmsil.com
רישום התוכנה הינו ייחודי לאירגון ולסוג הרשיון הרצוי ,ונעשה ע"י הזנת קוד רישוי
מיוחד לתוכנה ,התואם את שם האירגון ואת סוג הרשיון.

מרכיבי מימשק משתמש
בכדי לפשט את השימוש בתוכנה ,נעשה שימוש קבוע במספר מרכיבים החוזרים על
עצמם בחלונות שונים בתוכנה.

לחצן 'מידע נוסף'

כאשר לחצן זה מופיע ליד שדה באחד החלונות ,ניתן ללחוץ עליו כדי לפתוח חלון
חדש המספק מידע נוסף אודות תוכן השדה .החלון החדש נפתח במצב צפייה בלבד,
ולא ניתן לשנות את המידע המופיע בו.

חלונות לצפיה בלבד
חלק מהחלונות במערכת יפתחו במצב צפיה בלבד ולא ניתן יהיה לשנות בהם את
המידע .במיקרים אלו ,רקע החלון יהיה אדמדם ובכותרת החלון תהיה תוספת 'מצב
צפיה בלבד'.

בחירת תאריך
בשדות בהם נדרש להזין תאריך ,יש ללחוץ לחיצה
כפולה ) (double-clickעל השדה כדי לפתוח חלון
תאריכון ,אשר בו ניתן לבחור את התאריך הרצוי.

www.qmsil.com
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מרכיבי המסך הראשי
בחלקו העליון של המסך הראשי ,מוצגת תמונת מצב של הפריטים מנקודות מבט
שונות )כיולים ,תיקונים ,ביטוחים ,שמישות ,ועוד(.
ממסך זה ניתן גם להיכנס למערכת ניהול הפריטים ,לחיפוש מהיר של פריט )או
פריטים( ולהגדרות המערכת.

רשימות סטאטוסים
חלק זה במסך הראשי ,מספק תמונת מצב של הפריטים הרשומים במערכת משלושה
נקודות מבט שונות :סטאטוס כיול ,סטאטוס שמישות וסטאטוס ביטוחי.
המידע מוצג ע"י תצוגה וויזואלית של קבוצות שונות של פריטים בעלי מכנה משותף,
ומספר הפריטים הנמצאים בקבוצה .לחיצה על שם הקבוצה או על כמות הפריטים,
תפתח חלון נוסף המפרט את הפריטים הנמצאים בקבוצה) .ומשם להיכנס לכל פריט,
לראות את המידע עליו ,ולבצע בו שינויים(.
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לחצני הפעלה
חלק זה במסך מכיל את הלחצנים המובילים לחלקים העיקריים במערכת :ניהול
הפריטים ,חיפוש פריטים ,והגדרות .לחיצה על כל אחד מלחצנים אלו יפתח את החלון
הראשי של אותו החלק בתוכנה.

פרטי המשתמש
חלק זה במסך הינו אינפורמטיבי בלבד ומציג את שם
המשתמש כפי שהוזן בכניסה למערכת ,את השם המלא כפי
שמוגדר בטבלת המשתמשים ואת רמת ההרשאה.
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ניהול פריטים
מערכת ניהול הפריטים מאפשרת לבצע את כל השינויים הנדרשים במאגר הפריטים
וכן לבצע פעולות שונות הקשורות בפריט או בקבוצת פריטים .לחיצה על לחצן 'ניהול
פריטים' מהמסך הראשי תפתח חלון זה ,המכיל את רשימת כל הפריטים הקיימים
במערכת )לחיצה על שם קבוצה במסך הראשי ,גם תפתח חלון זה ,אשר יכיל רק את
הפריטים הנמצאים בקבוצה(.

מרכיבי החלון
חלון זה מכיל רשימה של פריטים המתאימים לקבוצה שנבחרה במסך הראשי )או של
כל הפריטים  -במידה והמשתמש לחץ על לחצן 'ניהול פריטים'( ,כאשר המידע
המופיע עבור כל פריט כולל את שם הפריט ,סוג הפריט ,משפחת הכלים אליה שייך
הפריט ,המספר הפנימי של הפריט ,שם היצרן ,הדגם/מודל ,מספרו הסידורי של
הפריט ,התחום ויחידות המידה ,והרזולוציה של כלי המדידה.

בנוסף ,מכיל חלון זה אפשרות לסינון הרשימה ולחיפוש כלים ,וכן לחצנים המאפשרים
לנהל את מאגר כלי המדידה )ע"י הוספת פריט ,עריכת פריט ומחיקת פריט( ,וכן
להדפיס ,לייצא ולשלוח בדוא"ל דפי מידע ,רשימות ,דוח"ות ומסמכים שונים
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הוספת פריט חדש
לחיצה על לחצן זה ,תציג חלון ביניים,
בו מזין המשתמש את שם הפריט
ובוחר את סוג הפריט ואת המשפחה
אליה שייך הפריט .לאחר לחיצה על
לחצן 'לשמירת הפריט והמשך הזנת
פרטים' ,ישמר מידע זה ויוצג החלון
המורחב בו צריך המשתמש להשלים
את הזנת שאר המידע אודות הפריט
החדש.

העתקת פריט כחדש
באם יש צורך להוסיף פריט חדש למערכת ,אשר זהה במרבית פרטיו לפריט קיים,
ניתן להצביע ברשימה על הפריט הקיים וללחוץ על כפתור זה .התוכנה 'תשכפל' את
הכלי הקיים ותפתח את הכרטיס החדש כדי שהמשתמש יוכל לבצע את השינויים
המבדילים בין הפריט החדש לפריט הקיים.

פתיחה להצגה ועידכון
כדי לפתוח את כרטיס הפריט ,יש ללחוץ על שמו של הפריט ברשימת הפריטים ,ואז
על לחצן זה.
פירוט מלא על מבנה כרטיס הפריט מובא בחלק נפרד במדריך זה.

מחיקה
כדי למחוק פריט )ואת כל המידע המקושר אליו ,כגון כיולים ,תיקונים ,ביטוחים,
קישורים לקבצים חיצוניים ,ועוד( ,יש ללחוץ על שמו של הפריט ברשימת הפריטים,
ואז לחיצה כפולה ) (double-clickעל לחצן זה .התוכנה תבקש אישור נוסף לפני
ביצוע המחיקה ,ולאחר קבלתו ,תמחק את הפריט ותציג אישור על כך.

הדפסת מסמכים
לחיצה על לחצן זה ,פותחת חלון המאפשר לבחור אחד
מתוך מספר פורמטים שונים של דף מידע אודות פריט,
ואז להדפיסו ,או להציגו כפי שיודפס .ההדפסה )או
ההצגה( תתבצע עבור כל פריט המופיע ברשימה
בנפרד ,כלומר ,אם הרשימה כוללת  10פריטים ,אזי
יודפסו  10מסמכים .כדי להדפיס דף מידע אודות פריט
בודד ,יש להשתמש במנגנון הסינון כדי להציג רק אותו
ברשימה ,ואז לפתוח חלון זה ולבצע את ההדפסה.
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הפצת מכתבים
ע"י הפעלת פונקציה זאת ,התוכנה
מאפשרת להפיץ מכתבים כגון בקשות
להצעות מחיר ותעודות משלוח,
לספקים/קבלני משנה נבחרים .כדי
להפיץ את המכתבים ,יש להציג את
קבוצת הפריטים הרצויה ברשימה,
וללחוץ על לחצן 'הפצת מכתבים'
לפתיחת חלון זה.
בחלון זה יש לבחור את סוג המכתב,
את הספקים )קבלני המשנה( אליהם
יופץ המכתב ,וללחוץ על הלחצן
המתאים לצורת ההפצה הנדרשת:
הדפסה על נייר )או תצוגה מקדימה(,
או שיגור בדואר אלקטרוני )טבלת
הפריטים תצורף כקובץ אקסל( .השיגור
בדואר אלקטרוני עושה שימוש בתוכנת
 Microsoft Outlookשצריכה להיות מותקנת על המחשב בנפרד .אספקת והתקנת
 Microsoft Outlookאינה מהווה חלק מתוכנה זאת.

הפקת דו"חות
כדי להפיק דו"חות או רשימות שונות
הכוללות מידע אודות מספר פריטים ,יש
להציג את קבוצת הפריטים הרצויה
ברשימה ,וללחוץ על לחצן 'הפקת דו"חות'
לפתיחת חלון זה.
בחלון זה יש לבחור את סוג הדו"ח ואת
שדה המיון לפיו ימוינו הפריטים בדו"ח,
ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן המתאים:
הדפסת הדו"ח ישירות למדפסת ,הצגת
הדו"ח על המסך טרם שליחתו להדפסה ,או
יצוא הדו"ח לקובץ אקסל ).(Excel
אם בוחר המשתמש ליצא את הדו"ח לקובץ
אקסל ,נפתח חלון נוסף המאפשר
למשתמש לבחור את שם הקובץ ואת
הספרייה בה הוא ישמר.

www.qmsil.com

עמוד  14מתוך 32

כיול  - QMSILתוכנת ניהול ומעקב – ציוד מדידה/בדיקה ואמצעי ייצור

גירסה 1.07

כרטיס פריט
לחיצה על לחצן 'פתיחה להצגה ועידכון' בחלון המציג את רשימת הפריטים ,תפתח
את החלון המציג את כל פרטי הפריט.
בחלקו העליון של החלון מוצגים פרטי הזיהוי הראשיים של הפריט ותמונתו ,בחלקו
המרכזי של החלון מוצגים הסטאטוסים הנוכחיים שלו ,ובחלקו התחתון של החלון ניתן
ללחוץ על כל אחד מהלחצנים לקבלת מידע נוסף.

כיולים והארכות
חלון זה מציג את היסטוריית הכיולים של הפריט ,כאשר סדר ההופעה ברשימה הוא
מהכיול המאוחר ביותר ,כלפי הכיול הראשון .עבור כל כיול המערכת שומרת את
תאריך השליחה ,מספר תעודת המשלוח ,תאריך החזרה ,תאריך הכיול ,שם הגוף
המכייל ,מספר תעודת הכיול ,תוקף הכיול ,תוצאת הכיול ,המלצה לשימוש ,עלות
הכיול ,פרטים אודות הארכות והערות.
כדי לציין שהכיול הינו פנימי ,יש להשאיר את שם הגוף המכייל ריק .אם יש תאריך
שליחה ,אולם אין תאריך החזרה ,התוכנה מסיקה כי הכלי עדיין נמצא בכיול.
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הארכות תוקף הכיול
כאשר מצביעים על כיול מסויים ,ולוחצים
על לחצן 'הארכות תוקף הכיול' ,ניתן
לצפות בהארכות שכבר ניתנו לאותו
הכיול ,ואף להוסיף הארכה חדשה .יש
להזין את תאריך ההארכה ,את שם
מאשר ההארכה ואת תוקף ההארכה.

תקלות ,תיקונים והיתרים
חלון זה מציג את היסטוריית התקלות והתיקונים של הפריט ,כאשר סדר ההופעה
ברשימה הוא מהתיקון המאוחר ביותר ,כלפי התיקון הראשון .עבור כל תיקון
המערכת שומרת את תאריך השליחה ,מספר תעודת המשלוח ,תאריך התקלה ,נושא
התקלה ,שם פותח התקלה ותאור התקלה ,תאריך התיקון ,מספר התיקון ,תאור
התיקון ,שם הגוף המתקן ,סטאטוס השמישות לאחר התיקון ,עלות התיקון ,פרטים
אודות היתרים שניתנו והערות.
כדי לציין שהתיקון הינו פנימי ,יש להשאיר את שם הגוף המתקן ריק .אם יש תאריך
שליחה ,אולם אין תאריך החזרה ,התוכנה מסיקה כי הכלי עדיין נמצא בתיקון.

היתרים לשימוש בכלי לא תקין
כאשר מצביעים על תיקון מסויים ,ולוחצים על לחצן
'היתרים לשימוש בכלי לא תקין' ,ניתן לצפות
בהיתרים שכבר ניתנו לאותה התקלה ,ואף להוסיף
היתר חדש .יש להזין את תאריך ההיתר ,את שם
מאשר ההיתר ואת תוקף ההיתר.

העברות
חלון זה מציג את התנועות
והמעברים של הפריט בין מחלקות
שונות )או אתרים שונים( וכן שינויים
באחראי על הכלי .התנועות
מסודרות ברשימה מהמאוחר יותר
אל המוקדם יותר ,כאשר כל רשומה
www.qmsil.com
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מכילה מידע אודות תאריך השינוי ,מאשר השינוי ,המיקום החדש ,האחראי החדש
והערות.

שימושים
רשימה זאת מציגה את השימושים
שנעשו בפריט )השימושים מופיעים
ברשימה בסדר יורד מהשימוש המאוחר
אל השימוש המוקדם( .המערכת שומרת
את תאריך השימוש ,שם המשתמש,
מספר השימושים ,סימוכין והערות .עבור
פריטים המכויילים למספר מוגדר של
שימושים ,המערכת מסנכרנת את
תאריך הכיול מול תאריכי השימושים וכך
יודעת מתי הכלי אינו מכוייל ,ואף יכולה להתריע כאשר מספר השימושים שנותרו
מתקרב לאפס.

החלפת סוללות
ניתן לתעד בתוכנה את זמני החלפת
הסוללות בפריטים וע"י ניתוח הפרשי
הזמנים בין ההחלפות ,התוכנה מחשבת את
זמן הפעולה הממוצע בין החלפות ,ויודעת
להתריע לקראת מועד ההחלפה הצפוי הבא.

מסמכים ותמונות נוספות
עבור כל פריט במערכת ,ניתן לקשר מספר בלתי מוגבל של קבצים מסוגים שונים
ולמטרות שונות .לדוגמה ,ניתן לקשר את חשבונית הרכישה כקובץ  ,Wordאת
תעודות הכיול כקבצי  ,PDFסירטון וידאו של היצרן המסביר את השימוש בפריט,
ועוד.
עבור כל קישור יש לבחור את הקובץ המקושר ולתת לו שם .ע"י לחיצה על הלחצן
הקטן לימינו של השם ,ניתן לפתוח את הקובץ ע"י היישום המוגדר לו במחשב.
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אחריות וביטוחים
רשימה זאת מציגה את
פרטי האחריות )ע"י
היצרן או הספק( ואת
פרטי הביטוח של הפריט
)בהנחה ששדה 'נדרש
ביטוח/אחריות' סומן
עבור פריט זה(.
הרשימה ממוינת
מהתאריך האחרון כלפי התאריך הראשון ,ומכילה את תאריך הוצאת הביטוח ,שם
הגוף המבטח ,מספר הפוליסה ,תאריך תחילת הביטוח ותאריך סיום הביטוח ,עלות
הביטוח והערות .ע"י השוואת תאריך סיום הביטוח לתאריך הנוכחי ,התוכנה יודעת
אם הביטוח עדיין בתוקף .התוכנה אף יכולה לבצע השוואה זאת חודש מראש
ולהתריע על התקרבות מועד פקיעת הביטוח.

רכישה ומכירה )וגריטה(
בחלון זה ניתן להזין את פרטי הרכישה
של הפריט ,ואת תאריך תחילת
השימוש )לאחר הכיול הראשוני( .כמו
כן ,בחלון זה ניתן להזין את פרטי
המכירה של הפריט )או גריטה ,במקרה
ושם הקונה ריק( ואת תאריך סיום
השימוש.

הגדרת התראות
למרות שבחלון 'טבלת מערכת' )מתוך
חלון 'הגדרות'( ניתן להגדיר את
ההתראות הגלובליות בתוכנה ,עבור כל
פריט בנפרד ניתן להחליט אם
להשתמש בהגדרות הגלובליות ,או
להגדיר את ההתראות באופן יחודי
לפריט זה.

הערות ומידע נוסף
בחלון זה ניתן להוסיף מלל חופשי המתאר
דברים נוספים הקשורים לפריט ,ואשר לא
מצאו את מקומם באחד מהשדות
הספציפיים שתוארו קודם.
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מלאי סוללות
עם התקדמות הטכנולוגיה ,יותר ויותר כלי מדידה משתמשים בסוללות כדי לבצע את
המדידה ו/או להציג את התוצאה .חלק מהכלים עושים שימוש בסוללות סטנדרטיות
הנמצאות בכל חנות ,אולם כלים אחרים משתמשים בסוללות ייחודיות הניתנות
להשגה רק אצל ספקים בודדים.
התוכנה מכילה מערכת ניהול מלאי של הסוללות ,המאפשרת לתעד את תנועות
המלאי ,להציג מידע ,להפיק דו"חות ולייצר התראות.

סטאטוס מלאי הסוללות
חלון זה הנפתח לאחר לחיצה על
לחצן 'מלאי סוללות' במסך הראשי,
נותן תמונת מצב של המלאי לפי סוגי
הסוללות :ניתן לראות ברשימה את
הכמות במלאי ,את כמות המלאי
המינימלית המוגדרת בתוכנה ,את
הכמות להזמנה ואת כמות הסוללות
הנמצאות בשימוש בתוך הפריטים.
את הרשימה ניתן לסנן ולהציג רק את
המידע אודות סוגי סוללות אשר רמת
המלאי עבורם נמוכה מהמינימום
שהוגדר ,או עבור סוגי סוללות אשר
רמת המלאי שלהם תקינה.

הפקת דו"חות סטאטוס מלאי
ע"י לחיצה על לחצן 'הפקת דו"חות' ,ניתן
להדפיס את רשימת סטאטוס מלאי
הסוללות ישירות למדפסת ,ניתן להציגה על
המסך טרם שליחתה להדפסה וניתן ליצא
אותה לקובץ אקסל ).(Excel

אם בוחר המשתמש ליצא את הרשימה
לקובץ אקסל ,נפתח חלון נוסף המאפשר
למשתמש לבחור את שם הקובץ ואת
הספריה בה הוא ישמר.
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ניהול מלאי הסוללות
ע"י לחיצה על לחצן 'פתיחת רשימת תנועות מלאי' מחלון 'סטאטוס מלאי סוללות',
נפתח חלון זה המציג את רשימת תנועות המלאי של הסוללות .הרשימה מכילה את
סוג הסוללה ,תאור תנועת המלאי ,הכמות בתנועה ואת הכמות במלאי לאחר
התנועה .בתחתית הרשימה מובאים הערכים המסוכמים המוצגים בטבלה של הכמות
שנכנסה למלאי ,הכמות שיצאה מהמלאי והכמות הנוכחית במלאי .את רשימת
התנועות ניתן לסנן לפי סוג הסוללה ו/או לפי סוג התנועה.

הוספת תנועת מלאי
הוספת תנועת מלאי מתבצעת ע"י
לחיצה על אחד מארבעת לחצני
ההוספה בהתאם לסוג תנועת
המלאי הרצויה ,אשר תפתח חלון חדש עם השדות הרלוונטיים לסוג התנועה :הוספה
למלאי וגריעה מהמלאי תפתח חלון בו צריך המשתמש להזין את תאריך התנועה,
לבחור את סוג הסוללה ,להזין את הכמות ואת תאריך התפוגה של הסוללות; העברה
לפריט או החזרה מפריט תדרוש מהמשתמש להזין את התאריך ,לבחור את הפריט
)וע"י כך יודעת התוכנה את סוג הסוללה והכמות( ולהזין את תאריך התפוגה של
הסוללות.

פתיחה להצגה ועידכון
כדי לעדכן פרטי תנועת מלאי
קיימת יש ללחוץ בעזרת העכבר
על התנועה הרצויה מתוך
הרשימה ואז ללחוץ על לחצן
'פתיחה להצגה ועידכון' .הלחיצה
תגרום להצגת חלון זה ובו יכול
המשתמש לעדכן את הפעולה
שנבחרה.
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מחיקת תנועת מלאי
כדי למחוק תנועת מלאי ,יש ללחוץ על
התנועה הרצויה ברשימת התנועות ,ואז
לחיצה כפולה ) (double-clickעל לחצן זה.
התוכנה תבקש אישור נוסף לפני ביצוע
המחיקה ,ולאחר קבלתו ,תמחק את
התנועה ותציג אישור על כך.

הפקת דו"חות תנועות מלאי
כדי להפיק דו"ח המבוסס על רשימת
התנועות המוצגת )בהתאם לסינון
שנבחר( ,יש ללחוץ על לחצן 'הפקת
דו"חות' לפתיחת חלון זה ,ואז לבחור
אם להדפיס את הדו"ח ישירות
למדפסת ,להציגו על המסך טרם
שליחתו להדפסה ,או ליצא אותו
לקובץ אקסל ).(Excel
אם בוחר המשתמש ליצא את
הרשימה לקובץ אקסל ,נפתח חלון
נוסף המאפשר למשתמש לבחור את
שם הקובץ ואת הספריה בה הוא
ישמר.
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חיפוש פריט
מהמסך הראשי ניתן ללחוץ על לחצן 'חיפוש פריט' כדי לפתוח חלון זה ,אשר בו ניתן
להזין כל מספר )או אותיות ,או שילוב של אותיות וספרות( שעשוי להופיע באחד
משדות הסימוכין הקשורים לפריטים .ניתן להזין גם חלק ידוע מהסימוכין המלא.
עם לחיצה על לחצן 'חיפוש פריט' ,התוכנה תחפש את הערך שהוזן בשדות
המתאימים ,ותציג את הפריטים שנמצאו מתאימים ,בחלון המשמש להצגת רשימת
פריטים.
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הסמכות של גופים מכיילים
מסך זה מרכז ברשימה את כל ההסמכות של כל הגופים המכיילים הרשומים
במערכת .עבור כל הסמכה המופיעה ברשימה ,מוצג שם הגוף המכייל ,משפחת
הפריטים/הטכנולוגיה שעבורה ניתנה ההסמכה ,שם הגוף המסמיך ,תאריך תחילת
ההסמכה ותאריך תוקף ההסמכה.

רשימת ההסמכות ניתנת לסינון ע"י שם הגוף המכייל ,הטכנולוגיה ,וסטאטוס
ההסמכה .כדי להפעיל את הסינון יש לבחור את אחד הערכים באחת משלושת
הרשימות )ניתן לשלב סינון ע"י יותר מפרמטר אחד( .כדי להציג שוב את כל
ההסמכות ,יש למחוק את הערכים הנבחרים ברשימות הסינון.

הפצת מכתבים
ע"י הפעלת פונקציה זאת ,התוכנה
מאפשרת להפיץ מכתבים הנוגעים
לבקשות לקבלת העתקי הסמכות
מהגופים המכיילים .כדי להפיץ את
המכתבים ,יש להציג את קבוצת
הגופים המכיילים הרצויה ברשימה,
וללחוץ על לחצן 'הפצת מכתבים'
לפתיחת חלון זה.
בחלון זה יש לבחור את סוג המכתב
וללחוץ על הלחצן המתאים לצורת
ההפצה הנדרשת :הדפסה על נייר
)או תצוגה מקדימה( ,או שיגור בדואר אלקטרוני .השיגור בדואר אלקטרוני עושה
שימוש בתוכנת  Microsoft Outlookשצריכה להיות מותקנת על המחשב בנפרד.
אספקת והתקנת  Microsoft Outlookאינה מהווה חלק מתוכנה זאת.
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הפקת דו"חות
כדי להפיק דו"חות או רשימות
שונות הכוללות מידע אודות
ההסמכות ,יש להציג את
קבוצת ההסמכות הרצויה
ברשימה ,וללחוץ על לחצן
'הפקת דו"חות' לפתיחת חלון
זה .בחלון זה יש לבחור את
סוג הדו"ח ואת שדה המיון
לפיו ימוינו הפריטים בדו"ח,
ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן
המתאים :הדפסת הדו"ח
ישירות למדפסת ,הצגת
הדו"ח על המסך טרם שליחתו
להדפסה ,או יצוא הדו"ח
לקובץ אקסל ).(Excel
אם בוחר המשתמש ליצא את
הדו"ח לקובץ אקסל ,נפתח
חלון נוסף המאפשר למשתמש
לבחור את שם הקובץ ואת
הספרייה בה הוא ישמר.

www.qmsil.com

עמוד  24מתוך 32

כיול  - QMSILתוכנת ניהול ומעקב – ציוד מדידה/בדיקה ואמצעי ייצור

גירסה 1.07

הגדרות מערכת
ע"י לחיצה על לחצן 'הגדרות' מהמסך
הראשי ,ניתן להגיע לחלון זה אשר
באמצעותו יש גישה לכל טבלאות
המשתמש ולטבלת המערכת.

טבלאות משתמש
טבלאות המשתמש מכילות את הערכים המופיעים בשדות הבחירה מתוך רשימה
מוגדרת מראש ) .(combo-boxהגדרת הערכים בטבלאות המשתמש ,נעשית מחלון
ההגדרות ,הנפתח לאחר לחיצה על לחצן 'הגדרות' במסך הראשי.
כדי לעדכן טבלת משתמש ,יש לבחור את הטבלה הרצויה מהרשימה ,ואז היא תוצג
ותאפשר לשנות את הערכים בה.
כל רשומה בטבלה כוללת את הערך
שיוצג ברשימה ואת שדה המיון אשר
לפיו יקבע סדר הופעת הערכים
ברשימה .שדה המיון מכיל ערך מספרי,
וככל שערך שדה המיון נמוך יותר,
הערך הצמוד אליו יוצג קרוב יותר
לראש הרשימה .בהעדר ערך בשדה
המיון ,הרשימה תמויין לפי הערך
שיוצג.
כדי להוסיף רשומה לטבלה ,יש להגיע
לתחתית הטבלה )כאשר מספר
הרשומות בטבלה רב ,יש להעזר בפס
הגלילה הנמצא בצד החלון( ולהוסיפה
כרשומה האחרונה בטבלה )בפעם
הבאה שהטבלה תוצג ,היא תמויין והרשומה החדשה תופיע במקום המתאים.
כדי לערוך רשומה ,יש 'להקליק' עם העכבר במקום המתאים ולשנות.
כדי למחוק רשומה ,יש ללחוץ עם העכבר על הריבוע הקטן ) (record selectorמימין
לערך בתוכן השדה ולהקיש על מקש  Deleteבמקלדת.
רוב טבלאות המשתמש מכילות שדה תוכן בודד )מלבד טבלת 'מיקומי פריטים
)מחלקות(' אשר מלבד שם המחלקה כוללת גם את שם המנהל( ,אולם קיימות מספר
טבלאות משתמש מיוחדות המכילות מידע רב )כגון טבלת המשתמשים וטבלת
הספקים וקבלני המשנה( ,ואשר מתוארות ביתר פירוט במדריך זה.
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משתמשים
טבלת המשתמשים מכילה את שמות
המשתמשים בתוכנה ואת שמות בעלי
התפקידים הקשורים בפעולת התוכנה.
עבור כל רשומה בטבלה ,מלבד השם
המלא ,ניתן למלא פרטי קשר נוספים,
וכן לסמן את סטאטוס הפעילות
)כן/לא(.
בהתקנה בה סוג הרשיון מאפשר
עבודה ברשת המשרדית ,הכניסה
לתוכנה נעשית ע"י הזנת שם משתמש
וסיסמה .בטבלה זאת ,יש להזין גם
את שם המשתמש ,הסיסמה ורמת
ההרשאה עבור כל משתמש .את רמת
ההרשאה יש לבחור מתוך האפשרויות
הבאות :לא מורשה ,משתמש ,אחראי,
מנהל ו.Admin-

ע"י לחיצה על כפתור 'תפקידי המשתמש' ,יש לבחור
מהרשימה )עבור כל משתמש( את התפקידים שהוא מורשה
לבצע .בכל פעולה במערכת בה יש לבחור שם ,רק שמות
המשתמשים המורשים לבצע את הפעולה יופיעו ברשימה
לבחירה – ורק אם הסטאטוס שלהם הוא 'פעיל'.

רמות הרשאה
לא מורשה – לא ניתן להיכנס לתוכנה
משתמש – אפשרות צפייה בלבד
אחראי – אפשרות שינוי מידע ,אולם לא ניתן להיכנס להגדרות
מנהל – לא ניתן להיכנס לטבלת המערכת ולהגדרות המשתמשים
 – ADMINללא הגבלות

ספקים וקבלני משנה
טבלת משתמש יוצאת דופן היא טבלת ספקים/קבלני משנה .בחירת טבלה זו
מרשימת טבלאות המשתמש פותחת חלון חדש ובו ניתן לנהל את הספקים.
כל רשומה בטבלה זאת מכילה את פרטי העסק ואת פרטי איש-הקשר של הספק )או
קבלן המשנה( ,וכן שדה המציין את סוג הספק :מכייל ,מתקן או מבטח .בנוסף יש
לציין אם הספק פעיל או לא – ספק שאינו פעיל ,פרטיו עדיין נשמרים במערכת ,אולם
לא ניתן לבחור אותו ברשימות השונות.
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חלון זה נחלק לשני חלקים :החלק העליון מציג את רשימת הספקים ,כאשר כל שורה
מייצגת ספק שונה ומכילה את השדות העיקריים של הספקים .החלק התחתון מציג
מידע נוסף אודות הספק שעליו יש את הפוקוס בחלק העליון.
כדי להוסיף ספק ,יש להגיע לתחתית הטבלה )כאשר מספר הספקים רב ,יש להעזר
בפס הגלילה הנמצא בצד החלון( ולהוסיפו כספק האחרון בטבלה )בפעם הבאה
שהטבלה תוצג ,היא תמויין והספק החדש יופיע במקום המתאים.
כדי לערוך פרטי ספק ,יש 'להקליק' עם העכבר במקום המתאים ולשנות.
כדי למחוק ספק ,יש ללחוץ עם העכבר על הריבוע הקטן ) (record selectorמימין
לשורת הספר ולהקיש על מקש  Deleteבמקלדת.

סינון ספקים
ניתן להשתמש בפילטר הנמצא בפינה השמאלית עליונה של החלון כדי לסנן את
רשימת הספקים ולהציג רק חלק מהם בהתאם לסוגם ולסטאטוס הפעילות שלהם.
בחירה של ערך מסוים באחת משתי הרשימות )או בשתיהן גם יחד( תפעיל את מנגנון
הסינון .כדי להציג שוב את רשימת הספקים המלאה ,יש למחוק את הערכים
הנבחרים בשתי הרשימות.

רשימת הסמכות
התוכנה מאפשרת לתעד את
רשימת ההסמכות של כל גוף
מכייל ,כאשר כל הסמכה
כוללת את סוג ההסמכה
)משפחת פריטים/טכנולוגיה(,
שם הגוף המסמיך ,תאריך
תחילת ההסמכה ,תאריך
תוקף ההסמכה והערות.
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קבצים מקושרים
עבור כל ספק ,ניתן לקשר מספר בלתי מוגבל של קבצים מסוגים שונים ולמטרות
שונות .לדוגמה ,ניתן לקשר את כרטיס הביקור של איש הקשר כקובץ  ,JPGאת מפת
ההגעה כקובץ  ,PDFאת תעודות ההסמכה כקובץ  ,TIFועוד.
עבור כל קישור יש לבחור את הקובץ המקושר ולתת לו שם .ע"י לחיצה על הלחצן
הקטן לימינו של השם ,ניתן לפתוח את הקובץ ע"י היישום המוגדר לו במחשב.

אנשי קשר
מלבד הפרטים של איש הקשר הראשי ,ניתן לשמור במערכת פרטים של אנשי קשר
נוספים אצל הספק.
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טבלת מערכת
לחיצה על לחצן זה במסך ההגדרות ,תציג חלון חדש ובו ניתן להגדיר פרטים שונים
בטבלת המערכת.

פרטי העסק ורישוי התוכנה
מיד לאחר התקנת התוכנה ,יש להזין את שם העסק במדוייק ,ולאחר ביצוע הרישום,
יש להזין את קוד ההפעלה כדי להפעיל את התוכנה בסוג הרשיון שנרכש .קוד
ההפעלה מבוסס על שם העסק ,ולכן אין לשנות את שם העסק לאחר הזנת קוד
ההפעלה.
בנוסף ,ניתן לבחור קובץ גרפי )בפורמט  GIFאו  (JPGאשר יודפס בראש המסמכים
המופקים מהמערכת .קובץ זה יכול להכיל לדוגמא את הפרטים מנייר הפירמה של
האירגון .גודל הקובץ האופטימלי הוא  16ס"מ )רוחב( ו 3-ס"מ )גובה( .כל גודל אחר
יוקטן או יוגדל ,תוך שמירה על יחס רוחב/גובה.

הגדרת התראות
בחלק זה של טבלת המערכת ,ניתן להגדיר את ההגדרות הגלובליות הקשורות במתן
התראות ע"י המערכת) .במערכת ניהול הפריטים ניתן להגדיר עבור כל פריט בנפרד
אם להשתמש בהגדרות הגלובליות ,או להגדיר את ההתראות באופן יחודי לפריט
הספציפי(.

שליחת דוא"ל אוטומטי
התוכנה מאפשרת לשלוח הודעת דוא"ל אוטומטית ,בתחילת שבוע או בתחילת
חודש ,הכוללת את סטאטוס הפריטים הדורשים תשומת לב ,את סטאטוס הסמכות
הגופים המכיילים ואת סטאטוס מלאי הסוללות עבור כלי המדידה.
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כדי לאפשר את משלוח הדוא"ל
האוטומטי ,יש לבחור את האפשרות
המתאימה )סטאטוס פריטים ,סטאטוס
הסמכות או סטאטוס מלאי סוללות( בחלון
טבלת המערכת ,ואז ללחוץ על כפתור
ההגדרות הקטן ,אשר ממוקם לצד
הסימון הרלוונטי.
במסך ההגדרות ניתן לקבוע האם
המערכת תשלח הודעה מפורטת או
הודעה כללית יותר ,והאם ההודעה תישלח בתחילת השבוע )ביום ראשון( או בתחילת
חודש )ביום הראשון בחודש( ,יש לבחור את שם מקבל ההודעה ולהזין את גוף
ההודעה )אשר יופיע מעל רשימת הפריטים או רשימת ההסמכות( .ההודעה תישלח
רק אם לנמען מוגדרת כתובת דוא"ל בטבלת המשתמשים.
שליחת הדוא"ל תתבצע מהמחשב הראשון בו תופעל התוכנה ביום בו אמור להישלח
הדוא"ל.

ספריית ברירת מחדל לקבצים מקושרים
בשדה זה ניתן לבחור את ספרית ברירת המחדל אשר תיפתח כאשר יהיה צורך
לבחור קבצים מקושרים .זוהי רק בחירה של ברירת המחדל לנוחיות המשתמש ,אולם
בכל מקרה ניתן לנווט לכל ספריה אחרת.

טיפול בקובץ הנתונים
בהתקנות אשר בהן קובץ התוכנה מופרד מקובץ הנתונים )בדרך כלל בהתקנות על
גבי רשת מחשבים( ,ניתן ללחוץ על לחצן הניתוק לחיצה כפולה ) (double-clickכדי
לנתק את הקשר בין הקבצים .בפעם הבאה בה תופעל התוכנה ,היא תזהה כי אין
קישור לקובץ נתונים ,ותבקש מהמשתמש לבחור קובץ נתונים.

מידע נוסף על נושא זה קיים בפרקים העוסקים בהתקנת המערכת ובהפעלה
ראשונית במדריך זה.

יש להיזהר בשימוש באפשרות זאת ,מכיוון ששימוש לא נכון
עלול לגרום לאובדן כל הנתונים האגורים במערכת!
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כותרות מכתבים
במסך זה ,הנגיש ע"י לחיצה על לחצן 'כותרות מכתבים' ממסך 'הגדרות' ,ניתן להגדיר
את הטקסטים שיופיעו בכותרת העליונה ובכותרת התחתונה של המכתבים
המודפסים )כגון בקשות להצעת מחיר ותעודות משלוח( המופצים ע"י המערכת.

הודעות דוא"ל
במסך זה ,הנגיש ע"י לחיצה על לחצן 'הודאות דוא"ל' ממסך 'הגדרות' ,ניתן להגדיר
את הטקסטים שיופיעו בגוף ההודעות שישוגרו במייל )כגון בקשות להצעת מחיר
ותעודות משלוח( ע"י המערכת.
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אודות ותמיכה
חלון זה מספק מידע אודות סביבת העבודה של התוכנה :גירסת התוכנה ,רזולוציית
המסך ,גירסת הפלטפורמה ,גירסת מערכת ההפעלה ,ומיקום קובץ הנתונים.
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