
  

 
 

  תכונות המערכת
מספר מנגנונים אשר מופיעים במסכים המתאימים בתוך הסרגל הקבוע  MANAGER -ל

  (מופיע בקצה השמאלי עליון של המסך.)

  כפתורים
  להלן פירוט כל כפתורי המערכת :

  מקש קיצור  תיאור  שם  סמל
  F11  ל המסך ושולח להדפסהמבצע את הפעולה ע  בצע  

 12F  מבצע שמירה   שמור 

 F4  לאחר אישור מוחק רשומה   מחק  

  3F  לאחר אישור מאתחל מסך  נקה  
 + Ctrl  למספר הראשון ברשימה מדפדף  ראשון  

Page Up 
  Page up  הקודם ברשימה למספר מדפדף  קודם  
 Page Down  מקדם למספר הבא ברשימה  הבא  
 +Ctrl  מקדם למספר האחרון ברשימה  אחרון  

Page Down  
מקשר מסמך למסמך. שולף את פרטי מסמך הבסיס למסמך   קשר  

  הזמנה לתעודת משלוח –המבוקש . למשל 
  

 LOG 
OUT  

  יש לבחור אחד מהשניים:
סוגר את כל המסכים הפתוחים חוזר  – LOG OUT  .א

  לתפריט ראשי ומבקש קוד משתמש וסיסמא.
נועלת המסך עד להקשת  קוד משתמש   -נעילה זמנית     .ב

  וסיסמא

  

הדפסת  
  מסך

     שולח הדפסה של המסך הנוכחי למדפסת

 
  10F  מכל מסך הראשי מציג את התפריט  ראשי

בדיקת  
  הטופס

    המערכת מריצה בדיקת חוקיות לטופס  –בדיקת הטופס 

  ALT+C  מחשבון פיננסי המאפשר גם כתיבת נוסחאות   מחשבון 

חותך לפי  תחומי ערכים לפי כל כותרת  -.הגדרת חתכים 1  משפך 
  בטבלה

מאפשר סיכום רגיל (נומינלי), סיכום  -. הגדרת סיכומים 2
  חשבונאי, ממוצע, מינימום מקסימום, ספירת שורות לעמודה.

  הגדרת קריטריונים לסיכומי ביניים. –. הגדרת סיכום ביניים 3

  



  

 
 

  שדות מקושרים 
  

  . שדות המקושרים ברשומות ילוו בכפתור חץ ומנורה 
  ערכים המתאימה לשדה.לחיצה על החץ תפתח את רשימת ה

  מלמדת על כך שבשדה הוזן ערך שלא קיים ברשימת הערכים מנורה כחולה 
  לחיצה עליה תוביל למסך ההגדרות של השדה להוספת הערך לרשימה.

  תידלק כאשר הוזן בשדה ערך הקיים ברשימת הערכים לשדה. מנורה צהובה 
  לחיצה עליה תוביל למסך ההגדרות של השדה לעריכה.   

  

  מספר שורות במסמך
  

  כל מסמך מכיל על המסך מספר מוגבל של שורות. 
  אולם, כאשר עומדים על השורה האחרונה ומקישים אנטר נוספות שורות נוספות.

  אין הגבלה ממשית על מספר השורות במסמך.
  

  התחלה מהירה
  

  Managerמהירה במערכת  להתחלה
start-quick-http://www.crtv.co.il/manager/  

  
  

  :JuniorProלהתחלה מהירה במערכת 
start-quick-http://www.crtv.co.il/juniorpro/ 

   

  

  הפעלת מהלך מקושר
  

  על מנת להעביר נתונים ממסמך למסמך ניתן להשתמש במהלך מקושר
  לחץ כאןלהסבר בנושא 


