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 18.3גרסה  Priorityרשימת חידושים 

 חידושים מרכזיים בגרסה החדשה

 עיצוב חדשכלי 

 :בממשק הוובי העיצוב של מסכיםבכלי ביצענו מהפכה של ממש 

  ברורה יותר את אפשרויות העיצוב.החלון החדש מציג בצורה 

 מהיום ניתן לעצב שדות במסכים, מסכי בן והפעלות ישירות בתיבת דו שיח אחת משותפת. 

 .כבר לא הולכים לאיבוד! אפשר לחפש את העמודה, מסך או הפעלה שבה רוצים לבצע שינוי 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :חודש ומסמכים גם עיצוב דו"חות

  מציג בצורה יפה ונקייה יותר את רכיבי הדו"ח השונים ומאפשר לבצע בהם החלון החדש
 שינויים.

 .אפשר לחפש את הרכיב המדויק בדו"ח שאותו רוצים לעצב 

  בעיצוב מסמכים, עיצוב הדו"חות כולל גם גישה לעיצוב תבניותWord  למסמך ולקונטיינרים
 החדשים.

 קונטיינרים

 ב בתוך תבניות רכיב דינמי שאפשר לשל ואקונטיינר הWord שמופיע רק אם התנאי שהוגדר ,
בסוף השנה הנוכחית ותחילת לקונטיינר מתקיים. לדוגמה, ניתן להגדיר שחשבונית שנשלחת 

 .תכלול ברכה לשנה החדשה השנה הבאה
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  הגדרת קונטיינרים מתבצעת בחלון עיצוב המסמכים החדש, בממשק דומה לממשק הקיים
 ל הנתונים.להגדרת חוקים עסקיים ומחול

 עיצוב לפי חבילות

 אתם  הב פונקציונאליותה לפיבקלות  עצב את המערכתחבילות הן כלי עוצמתי המאפשר לכם ל
רוצים להשתמש. כל חבילה כוללת בתוכה את המרכיבים השונים )ממסכים ותוכניות ועד עמודה 

שאתם לא תחליטו בודדת במסך( הכרוכים בפונקציונאליות עסקית מסוימת. כך למשל, אם 
סוכני רכת כל הישויות הקשורות לניהול , יוסתרו במעזוהחבילה הותחביאו את  סוכניםצריכים 
 .מכירות

  כחלק מחידוש כלי העיצוב, לכל מרכיב המסך עיצוב החדש של כליבעיצוב לפי חבילות זמין .
 מוצגת החבילה אליה הוא משתייך, כולל הסבר קצר על תפקיד החבילה. מסךב

  ניתנת גם האפשרות להסתיר או המסך בוחרים להסתיר או להציג ישויות בכלי עיצובכאשר ,
  להציג את החבילה הרלוונטית.

 

 

GDPR 

  ,למערכת נוספו מגוון כלים המסייעים לעמוד בדרישות תקינת הפרטיות האירופית החדשה
GDPR. עבור כל סוג אדם , בו ניתן להגדיר מדיניות פרטיות ישויות לניהול הסכמותנוסף מסך

 ששומרים עליו מידע אישי במערכת )אנשי קשר, לידים, מועמדים לעבודה, עובדים בחברה(.
o  נוספה הפעלה ישירה למסכים הרלוונטיים )אנשי קשר/לידים/מועמדים/עובדים( לשליחת

מדיניות הפרטיות הרלוונטית לאדם עליו נשמר מידע אישי כדי שייתן את הסכמתו 
ישירה שנייה מאפשרת לתעד את ההסכמה, כולל צרוף של מסמך בו  למדיניות. הפעלה
 מובעת ההסכמה.

עובדים שיש להם משתמשים במערכת, יתבקשו לתת את הסכמתם בממשק ייעודי עם 
 הכניסה למערכת.

o  הפעלות ישירות לשליחת הנתונים האישיים השמורים במערכת לאדם )על פי נוספו
 שיים. בקשה(, וכן למחיקה של הנתונים האי
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o  נוספו דו"חות שונים כדי לבדוק אם התקבלו הסכמות למדיניות הפרטיות של אנשים
 שמידע אישי שלהם שמור במערכת.

 התאמות כרטיסים והתאמות בנק במשטח מפוצל

  בהמשך למשטח המפוצל להתאמות כרטיסי אשראי שהצגנו בגרסה הקודמת, הוספנו משטחים
משטחים אלו זמינים רק בממשק  והתאמות כרטיסים.מפוצלים גם לטיפול בהתאמות בנקים 

  הוובי של פריוריטי.
o "בנק מול ספרים או חובה מול זכות(, וכוללים  המשטחים בנויים באופן של "צד מול צד(

  . המלצות להתאמות אפשריות על סמך קריטריונים של סכום ואסמכתא
o יות. כאשר מנסים ליצור מתוך המשטח ניתן לבצע התאמות אוטומטיות והתאמות ידנ

התאמה בין סכומים לא שווים, המערכת פותחת חלון קלט לרישום תנועת התאמה 
 מתאימה.

  רענון )לניתוח כרטיסים(  רענון משטח כרטיסיםענון משטחי התאמות: יתכניות חדשות לרנוספו
ענון המשטח מאפשר לטעון נתונים י. ר)להתאמות בנק וכרטיסי אשראי(משטח התאמות 

הצורך לסגור או למחוק התאמות זמניות והכנת משטח לחשבונות המטופלים מבלי  עדכניים
  ההתאמות מחדש.

 תמיכה בסליקת כרטיסי אשראי מול ישראכרט גלובל

  ,בנוסף לפתרונות הסליקה הקיימים במערכת, נוספה אינטגרציה עם ישראכרט גלובל
 (.בשלב זה )זמין בממשק הוובי בלבד ובארה"בהמאפשרת סליקה של עסקאות אשראי בישראל 

  פריוריטיניתן להירשם לסליקה עם ישראכרט גלובל ישירות מתוך מערכת. 

  עסקה בודדת או בשידור קובץ הוראות קבע )בילינג( בסליקה שלשירותי הסליקה תומכים 
 . ניתן לרשום הגדרות להוראות קבע ברמת הלקוח או ברמת עסקה/חוזה שרות.לסליקה

 ורטל נוכחותפ

 מרחיב את יכולות המשתמשים והמנהלים. פריוריטיפורטל הנוכחות המשודרג של 
 יכולים להנות מעתה מ:כל המשתמשים 

  ,מסך בית חדש, המציג בצורה ויזואלית את פרטי העובד, סטטוס דיווחי השעות בחודש הנוכחי
 ומצב ימי חופשה )ניצול ויתרה(.

 עדרויות.ידיווח שעות עבודה וה 

 ירוט של שעות העבודה, הן בצורת דו"ח והן בתצוגת לוח שנה.פ 

 עדרות.יעדרות נכון להיום, כולל ימי היחיווי של שעות נוכחות וה 
 :בנוסף, מנהלים יוכלו להיעזר גם ב

  עובדים בצוות, כולל סטטוס נוכחות ליום הנוכחי.סקירה של 

 .סקירה של ימי הולדת של עובדים בצוות בחודש הנוכחי 

 עדרויות.יבדו"חות נוכחות של עובדים בצוות, כולל אישור דווחי שעות וה צפייה 
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 ממשק משתמש

  חידושים נוספים בתבניותWord :למסמכים 
o  מסמכים הנשלחים במייל בעקבות חוקים עסקיים יכולים להשתמש כעת בעיצוב לפי

 .QRניתן להוסיף כעת גם קישורים וקודי  Wordלתבניות . Wordתבנית 
o  הדו"חות השמורים כוללים כעת גם דו"חות שהופקו לפי תבניתWord. 

 כספים

COGS 

 :(COGSהוספנו מגוון שיפורים לרישום תנועות מלאי בהנח"ש )

 מלאי בלבד. אפשרות זו  יאפשר להגדיר משפחת הנהלת חשבונות נפרדת כנגד מוצרים מנוהל
 מסייעת לבקרת תהליכים ברישום של תנועות מלאי תמידי.

  בלבד. רישום תנועות מלאי תמידי כחשבון ל חשבונות ראשייםבון בניתן כעת לסמן חש
 לחשבון זה.  ם של תנועות יומן שאינן קשורות למלאי תמידיהמערכת תחסום רישו

  המאפשר לנתח הפרשים בין עלות לפי חשבונית –ניתוח הפרשי מחיר קנייה נוסף דו"ח חדש ,
 פריטים בחשבונית ספק לבין עלות התקן בחלוקה לפי חשבונית. 

  ת וקבל, משלוחים ללקוחכגון מסכי תנועות מלאי )בן של מגוון  תנועות יומן לתעודהלמסך
תנועות היומן  פירוט . המסך מציג אתפירוט התנועה, וכו'( נוסף מסך בן סחורה מספק

  .מלאי התמידיפעילות ה לתעודה הנוכחית, ומסייע בניתוחהקשורים 

  סחורה , שנקרא במלאי תמידילמשתמשים  חשבונות מערכתהוספנו חשבון מערכת במסך
 מלאי תמידי עבור. חשבון זה משמש כברירת מחדל ברישום תנועות ללא חיוב –שהתקבלה 

ות קבלת סחורה מספק שנרשמו כלא לחיוב, ומקל על מנהל החשבונות לזהות תנועות עודת
 שצריכות התייחסות פרטנית. 

 נוספים בכספיםחידושים 

  הכנת ניתן כעת לפתוח תשלום לספק מתוך חשבונית רכש, עם ההפעלה הישירה החדשה
 , כדי להכין תשלום בהמחאה או בהעברה בנקאית. תשלום

 בעזרת  שנות כספים, ניתן לפתוח מספרי תעודות ממסך המפתיחת שנת כספים חדש כחלק
 . הכנת תבניות מספר לתעודותההפעלה הישירה 

  ( מאפשר להגדיר חשבונות בנק נוספים חברות אשראי)בן של  חשבונות הבנקמסך חדש
 לחברת האשראי, למקרה בו היא מעבירה תשלום במט"ח לחשבונות שונים.

  מימד נוסף בניהול תקציב עבור הוצאות מראש, משלב הבקרה התקציבית ועד דו"חות נוסף
ניתן לסמן סעיפים כמשתתפים ראשית  סעיפי מאזן/רווח והפסד לכר'במסך  .ניצול תקציב

בניצול צפוי בתקציב. סכומים בחשבונות המשתייכים לסעיפים אלו יופיעו תחת ניצול צפוי 
 בתקציב. 

 ת מול הרשות הפלסטינאית וכלולים בהסדר עוסקים גדולים, נוספה תמיכה לחברות העובדו
 .PCN874בדווח עסקאות מול הרש"פ כקובץ נספח לממשק למע"מ 

 .עשינו שיפורים מאחורי הקלעים לחישוב אשראי ואובליגו, במיוחד בעבודה עם לקוחות משלמים 

 פרשי שער בסוף תקופה הגדרה של חשבון הפרשי שער בזכות משפיעה כעת גם על רישום ה
 כספית ובניתוח כרטיסים. 

 0ניתן להשתמש כעת למחיקה מרוכזת של שורות  בפקודת יומן 0מחיקת שורות תוכנית ב 
 במספר פקודות  יומן.
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 נוכחות ושכר

  נוסף  הגדרות חברה לממשק מעסיקיםחדש בממשק מעסיקים מול המסלקה הפנסיונית, למסך
. מסך זה שימושי לרישום פרטי הגורם השולח במקרה שהוא המשךממשק מעסיקים מסך בן 

  איננו המעסיק )השולח הוא סוכן או גורם מתפעל(.

 הגדרות שכרקבוע שכר חדש ב ,PartialSalary2 . הקבוע מגדיר באיזה אופן יתבצע חישוב
 זכאות אוטומטי לימי חופשה ומחלה:

o )לפי הסכם העסקה )ימי עבודה מדווחים 
o  חישוב הזכאות יתבסס על כלל ימי העבודה וימי ההעדרות בתשלום  –לפי ימים בתשלום

 שדווח במהלך החודש.
o   חישוב הזכאות יתבסס על סך השעות בתשלום באותו חודש,  –לפי שעות בתשלום

 לחלק בשעות התקן המחושבות לחודש.

  קבוע שכר חדשReportExemptionSum  הקבוע מגדיר  .קבועי שכר וכספים נוספיםבמסך
למס הכנסה. עובדים שמשתכרים מעל  אישיאת תקרת השכר השנתית לעובד הפוטרת מדווח 

 שעליהם לדווח למס הכנסה.  106בטופס  לסכום בקבוע יקבלו הודעה

 :למסך הסכמי העסקה נוספו 
o  כאשר היא מסומנת, הניצול של ימי מחלה תלוי ניצול מחלה לפי תשלוםעמודה חדשה .

 עבורם. כלומר, אם לא משלמים עבור יום מחלה, הוא אינו מנוצל. בתשלום
o  מאפשר לרשום הגדרות שכר לקבועי  . המסךהעסקההגדרות להסכם מסך בן חדש

 שכר ברמת הסכם ההעסקה.

  לצורך  תקרת פיצויים שנתיתניתן לרשום כעת  (נתוני שכר לעובד)בן של  הטבות מסבמסך
 תיאום מס להפרשות לפיצויי פיטורין. 

 שדווחו )לא כולל חגים( וימים ללא דווח נוכחות.  תלתלוש השכר נוסף חיווי של ימי ההיעדרו
נוספה רשימה של ישובים מוטבים לצורך רישום הנחת מס לעובד. בעת רישום הנחת ישוב 

מה ואחוז ההנחה המתאים מתמלא לעובד, ניתן לבחור את הישוב המתאים מתוך הרשי
 .עדכון מדרגות וקבועי שכראוטומטית. הרשימה מתעדכנת בעת הרצת התוכנית 

 .ניתן כעת להגדיר האם רכיב שכר מסוים נכלל בהפרשות סוציאליות ברמת הסכם ההעסקה 
 

 אספקותמעקב 

  מעקב בזמן אמת: קבוע הלוגיסטיקה החדשSUpdStDocLin  מאפשר לקבוע מתי יתעדכן
בעת שינוי הסטטוס של מסמך המעקב,  –הסטטוס של תעודה שקושרה למסמך מעקב אספקות 

סיבות אי למסך או ברגע שסופקה/לא סופקה השורה אליה מקושרת התעודה הרלוונטית. 
, שמאפשר לקבוע איזה סטטוס תקבל תעודה כאשר שינוי סטטוס לתעודהנוסף מסך בן  מסירה

 ים סיבת אי מסירה מסוימת. מציינ

  שתי תכניות חדשות מאפשרות לאכלס מסמך מעקב אספקות על פי נתוני הפצה. התכנית
מוסיפה תעודות משלוח וחשבוניות מס למסמך מעקב אספקות הוספת משלוחים למסמך מעקב 

פירוט נבחר אם נתוני ההפצה בתעודות אלה תואמים את אלה של מסמך המעקב. התוכנית 
פועלת באופן דומה, אך ניתן להגביל אותה רק לתעודות של סמך מעקב אספקות )לקוחות( מ

 לקוחות ספציפיים, המיועדות להישלח ממחסן מסוים בתאריך מסוים. 
 

 קשרי לקוחות

  קבוע הלוגיסטיקה החדשCTmpCust לקבוע האם לקוחות חדשים ייפתחו אוטומטית  מאפשר
  כלקוחות רגילים )במקום זמניים(.
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 רכש ומלאי ,מכירות

  המציגה כיצד ימוספרו התעודות לפי  תצוגה מקדימהנוספה עמודה  מספרי תעודותלמסך
 ההגדרות שנרשמו במסך. 

 מכירות

 אוטומטית כאשר שומרים  ניתן כעת להגדיר שהצעת מחיר ללקוח תשנה את הסטטוס שלה
הגדרות נוספות מהדורה חדשה של הצעת מחיר. את הגדרת הסטטוס יש לבצע במסך 

 (. סטטוסים להצעת מחיר)מסך בן של לסטטוס 

 עם  עובדיםשיפורים ל ShipEngineבארה"ב: 
o  בן של  חשבונות בחברת שילוחניתן כעת להגדיר חשבונות שילוח ללקוח במסך(

. בעת רישום הזמנה ללקוח, ניתן לבחור את פרטי לקוח נוספיםם במסך (, במקולקוחות
 חברת השילוח הרצויה. 

o נוספו מסכי לוגים המתעדים שידורים ל-ShipEngine .ושגיאות שחזרו 
o .ניתן כעת לחייב את הלקוח לפי פרטים שמוגדרים לאתר הלקוח אליו שולחים 
o  .שיפורים למנגנון הפקת מדבקה נוספת למשלוח 

  היוצרת תעודת משלוח חדשה על סמך תעודה  העתקת תעודת משלוחנוספה הפעלה ישירה
  קיימת.

  .הדפסה של מחירון כוללת כעת גם את הברקודים של פריטים במחירון 

 רכש

  מך הזמנת לקוח, הדגל החדש כשפותחים הזמנת רכש על ס –עוזרים לכם לדאוג ללקוחות
 ידאג שהמלאי ישוריין ללקוח כשיגיע למחסן.  לשריין עבור לקוח

  פתיחת תעודת נוספה הפעלה ישירה  הזמנות רכשקיצור זמנים ברישום קבלת מלאי: למסך
 . קבלת סחורה מספק

  בהזמנות  מציג פיגורים באספקה של מוצרים ללקוחות פיגורים באספקות ללקוחותדו"ח חדש
  פתוחות ופיגורים שהתרחשו בעבר )להזמנות שנסגרו מאז(.

  נוסף קבוע  קבועי לוגיסטיקהלמסךIAvailBal  הקובע האם מלאי שמשוריין ללקוח ייכלל
 בחישוב של מלאי זמין במסכי זמינות מוצר. 

 (WMSמלאי )

  במספר שלבים, ושינינו את אופן העבודה עם משימות  ורענון ימות אחסוןבמשהוספנו תמיכה
 מרובות שלבים:

o  ניתן כעת להגדיר איתור ביניים ברירת מחדל לאחסון באזור מחסן, מעבר מחסן, או
איזורים ו מעברים באזור מחסן, איזורים במחסןבמסכים באיזורים מורשים במסופון )

 , בהתאמה(.מורשים
o  בהכנת תעודות למשימת מחסן, ניתן לבחור שהמשימה היא מרובת שלבים. במקרה זה

לפי הגדרת ברירת המחדל  –ייפתח קלט נוסף שבו קובעים את איתור הביניים 
 לאזור/מעבר, או רישום איתור ידנית.

  למגוון תכניות גלים נוספה עמודת קלט המאפשרת להריץ את הגל במצב סימולציה. הגל ירוץ
 ל ויפיק דו"ח מסכם, אך לא יפתח משימות מחסן חדשות.כרגי

  שינוי בעבודה עם משימות בדיקה חוזרתDCH ניתן כעת להגדיר ברמת הזמנת לקוח האם :
לאריזות המלוקטות להזמנה. בהכנת תעודות לאחר ליקוט להזמנות,  DCHלפתוח משימת 

ביצענו שינויים נוספים  בנוסף,בהתאם למוגדר בעמודה.  DCHהמערכת פותחת משימות 
 .DCHמאחורי הקלעים שהובילו לשיפור ביצועים משמעותי בעבודה עם משימות 
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  קבוע לוגיסטיקה חדשIPutBalBin  מאפשר להחליט האם להעדיף אחסון באיתורים עם מלאי
  קיים לפני איתורים מועדפים למוצר, או להפך. 

  בו נמצא המלאי.  אזור במחסןנוסף חיווי של ה מלאי למוצרו נוכחי במחסנים מלאיבמסכים 

 משימה אחת לכל הפק"עות", נוסף אופן פיצול חדש  ניפוק לפק"עות )זווד( גליצירת תוכנית ל"
 שאינו מפצל בין משימות לפק"עות שונות. 

 ואחזקה רותיש

  (, ניתן כעת לציין את חלקיםבעת רישום קבלת מוצר חזרה במסגרת קריאת שרות )במסך
  הסטטוס שיקבל בעת החזרה למלאי )למשל, אם המוצר פגום(.

  בתנאי לחוזה שרות מאפשרת למחוק תשלומים חוזהלמחיקת תשלומים התכנית החדשה ,
 שעדיין לא קושרו לחשבונית.

  ניתן להציג כעת נתונים לתאריך בבחירת המשתמש.  לחוזה שרותתשלומים צפויים בדו"ח 

 מכשירים

  נוסף קבוע  קבועי לוגיסטיקהלמסךCEndWarranty  הקובע האם למחוק נתוני אחריות
  למכשיר כשהוא מוחזר מלקוח.

  מספר טבוע יופיע כעת במסמכים הכוללים הדפסה של קבוצה של מספרי מכשיר. המספר
 יוצג לאחר מקף.הטבוע 

  נוספו עמודות  לוג תנועות מכשיריםו לוג רכיבים למכשיר, לוג תנועות למכשירלמסכים 
כמו כן, עמודות אלה נוספו גם  למכשיר. במטבע הראשי ובמטבע המשניאת העלות  המציגות
, אותם ניתן להריץ כעת גם כהפעלה ישירה לוג רכיבים למכשירו לוג תנועות מכשירלדו"חות 

סוג ו תנועת כניסה אחרונהנוספו העמודות כרטיס מכשיר למסך . כרטיס מכשירממסך 
את תנועת הרכש )חשבונית ספק או תעודת קבלת סחורה מספק(  מציגות. עמודות אלה תעודה

מבטלת כעת במכשירים הכנת תכנית עבודות טיפול התכנית שבה התקבל המכשיר למלאי. 

 מוניםקריאות שרות שנפתחו לטיפולים בתכנית ושלא התקיימו בפועל. 

  תשלומים )בן של מונים  –פירוט התשלום נוספה למסך חויב עד ק. מונה  –קיט העמודה
(, ומציגה את כמות הפעימות שעד אליה התבצע החיוב לפי ערכת חוזי שרות, נכד של לחוזה

תון זה יוצג גם בהדפסה של חשבונית מרכזת הכוללת נספח מונים למונה פעימות )קיט(. נ
נוספו מספר דגלים להגדרת מקור הקריאה  מקורות קריאת מוניםלמסך שמחויב לפי קיטים.

)למקרה שמדובר קריאת איפוס )כגון מהזמנת לקוח, קריאת שרות, וכו'(. נוספו גם דגלים של 
)למקרה שהקריאה  קריאת תיקוןהעברה ללקוח חדש( ו בקריאה המאפסת את המונה לפני

הקודמת הייתה גבוהה מדי מסיבה כלשהי(. במקרה של קריאת תיקון, הכנת התשלומים תומכת 
 כעת בהתייחסות לקריאה שלילית בחישוב התשלום. 

 יצורי

  אפשרות נוספה  עצי מוצר עם פרמטרים, עץ מוצר גרפי, עצי מוצר, עצי מוצר מלאיםלדו"חות
 בקלט להגביל את הדו"ח רק למהדורות מוצר מאושרות. 

 בינלאומי

  מאפשר לנתח את נתוני המכירות לפי המדינה בה  )חש.( מדינהלפי  ללקוחמכירות דו"ח חדש
 נמכרו.

  המציג פירוט של המס שנוכה מחשבוניות ספק שונות. חשבוניות –ניכוי מס במקור דו"ח חדש , 
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 מובייל

 במחולל היישומונים נוספה אפשרות לשכפל יישומון קיים, שמסייעת כאשר רוצים ליצור יישומון 
חדש שדומה ברובו ליישומון שכבר הוגדר. אפשרות זו שימושית במיוחד כאשר רוצים לשכפל 

 :Priority Masterחידושים רבים באפליקציית יישומון לשפה אחרת. 
o .נוספה תמיכה בהפעלת תוכניות ודו"חות עם קלט 
o  נתונים לפי נוספה תמיכה בפילטרים במסך, המאפשרים לבצע חיפוש ממוקד יותר של

 שדות.
o ( בתצוגת רשומה בודדת, ניתן לדפדףslide.כדי לעבור בין ברשומות ) 
o  בפתיחת קישורים שנשלחו במייל אל תוך יישומון מתאים באפליקציה. תמיכהנוספה 
o  תמיכה ברישום שעות עםAM/PM .למשתמשים בארה"ב 
o  ,שרות, ופרויקטים. נוספו יישומונים מוגדרים מראש במחולל היישומונים למכירות, רכש

 ניתן להשתמש בהן כבסיס להגדרת יישומון משלכם.

 .שחררנו לחנויות אפליקציה חדשה לאישורי רכש של מנהלים 

 תחזוקת מערכת

  המערכת תחסום  - סוגי קבצים מורשים להעלאהחיזקנו את אבטחת המערכת! הוספנו מסך
 העלאה של קבצים מסוגים שאינם מופיעים במסך זה.

 דול למשתמשי מוAPI ספירת טרנזקציות : נוסף דו"ח חדשAPI  המציג את ניצול הטרנזקציות
  על ידי משתמשים ואת המסכים בהם נוצלו הטרנזקציות. 

 שיפורים נוספים ל-Tabula Task Scheduler:  
o  באמצעות הלחולל פקודות להרצת תכניות  18.2בהמשך לאפשרות-Tabula Task 

Schedulerנוספה תמיכה גם בחילול פקודה להפקת דו"ח שנשלח באמצעות ה ,-
Scheduler .(, ניתן חבמקרה של ישויות עם שם זהה )תוכנית/דו", כולל הגדרת הנמען

 הרצויה.  הפקודהכעת לציין את סוג הישות כדי לחולל את 
o  הגדרת משימות לנוספה למסך  משתמשריענון קלט משימה לפי ההפעלה הישירה-

TTS לעדכן בקלות את הקלט לפיו מורצת משימה של תוכנית או דו"ח.  מאפשרתו 
o  קבוע מערכת חדשAutoTTSExport  מאפשר לקבוע האם קובץ המשימות לפיו מורץ

מעודכן אוטומטית כשמבצעים שינויים במסך הגדרת המשימות, או רק לאחר  TTS-ה
 . TTS-רישום משימות לקובץ התוכנית שמריצים את ה

 תכנות

 שוחררה גרסה חדשה של ה-Web SDK מידע נוסף על השינויים ניתן למצוא בפורטל .
 ./https://prioritysoftware.github.ioבכתובת  המפתחים


