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מאפיינים כלליים
תפריט ראשי
המסך הראשי של התוכנה מופיע בשתי צורות :ניהול איכות וניהול כללי.
ניהול איכות
במרכז המסך  -תהליך ניהול האיכות הראשי.
לחיצה על כל אחד מהכפתורים מאפשרת כניסה לכל נושא ונושא :רשימת תלונות ,חריגות וכשלים ,בקשות
לשיפור ושינוי וכן הלאה.
שורת הכפתורים העליונה מאפשרת גישה למידע המקובץ לפי נושאים וישויות ארגוניות :לקוחות ,ספקים,
עובדים ,נהלים וכן הלאה.
בשורת הכפתורים השנייה ,אשר כיתובם כתום ,ניתן לפתוח תהליכים במערכת :פתיחת תלונה ,הצעה לשיפור ,אי
התאמה/חריגה או הודעה על תקלה וקריאת שירות .פתיחת פעולות אלה מתאפשרת לכל עובד המקושר למערכת.
בצד ימין ניתן לראות את מספר המשימות הפתוחות לעובד לפי הנושאים השונים ,וכן את המשימות שעדיין לא
נקראו.
ניתן לעבור לתצוגת "ניהול כללי" בלחצן בצד שמאל למטה.
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ניהול כללי
במסך זה החלק המרכזי הינו המשימות הפתוחות ,לכן בלחצנים יש שינוי מסוים:
פתיחת התהליכים  -פתיחת תלונה ,הצעה לשיפור ,אי התאמה/חריגה או הודעה על תקלה וקריאת שירות,
שהייתה בשורת הלחצנים בכתום ,נמצאת בלחצן" :פתיחת תהליך חדש)1( "...
מרבית התהליכים שהיו בתרשים המרכזי :רשימת תלונות ,חריגות וכשלים ,בקשות לשיפור ושינוי וכן הלאה,
נמצאים תחת לחצן "תיקיות תהליכים)2( "..
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רשימת המשימות מאפשרת לעובד לעקוב אחר משימותיו במערכת.
בצד ימין ניתן לראות את מספר המשימות הפתוחות וכן את המשימות שעדיין לא נקראו על ידי העובד.
בלחיצה על "לפי מקור" ( )3מוצגות המשימות של העובד בפילוח לפי המקור שממנו הגיעה המשימה :חריגה,
טיפול בתלונה ,הדרכה וכן הלאה.
כל עובד רשאי להיכנס לרשימת המשימות שלו ולשל אלו הכפופים לו .בלחיצה על "לפי עובד" ( )4מוצגת רשימת
המשימות הפתוחות לעובדים הכפופים ,בלחיצה על שם העובד יפתח מסך המשימות של אותו העובד:

בעמודת "תאריך יעד" ( ,)5נצבעים התאריכים בשלושה צבעים :שחור לביצוע נוכחי ,אדום במידה ועבר תאריך
הביצוע וירוק לביצוע עתידי.
לחיצה על כפתור "משימות פתוחות" ( )6תאפשר מבט אירגוני כולל ,על מצב כלל המשימות.
ניתן לעבור לתצוגת "ניהול איכות" בלחצן בצד שמאל למטה.
4

רשימות
בתוכנת מטרות המידע מתנהל ומתמיין ברשימות שונות :עובדים ,נהלים ,ציוד ,תלונות ,הדרכות ,מבדקים ,דיונים,
ועוד .לכל הרשימות מאפיינים דומים :כל עמודה ניתן לסדר בסדר עולה או סדר יורד על ידי לחיצה על כותרת
העמודה ( .)1על מנת להכנס לרשומה הרצויה כגון טופס תלונה ,דיון ,כרטיס מכשיר ,כרטיס עובד וכו' יש ללחוץ על
השורה הצבועה כחול והמסומנת בקו תחתי ( .)2מכל הרשימות בתוכנה ניתן להפיק דו"חות הנבנים על ידי
המשתמש .כניסה למחולל הדו"חות באמצעות לחצן "דו"חות" ( .)3לבניית דו"חות ,ראה בהמשך.
כל רשימה ניתן לסנן לפי צרכי המשתמש באמצעות לחצני "סנן" ו"בטל סינון" ( )4לשימוש במסנן ראה בהמשך.
ישנן רשימות הניתנות לניתוח סטטיסטי גרפי באמצעות לחצן "תרשימים" ( .)5לבניית גרפים ראה בהמשך.
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מסננים
אחד מכלי העבודה ברשימות במטרות הינו אמצעי הסינון .כלי זה נועד
להקל על מלאכת החיפוש תוך ציון פרמטרים ספציפיים אותם אנו
מחפשים .המסננים נמצאים בכל מסכי הרשימות של התוכנה ,בצידו
השמאלי העליון של המסך.
לפיכך על מנת להקל ולזרז את החיפוש נלחץ על כפתור "סנן" (:)1
יתקבל מסך "סינון רשימה" .הפרמטרים לסינון מותאמים
לנושאים של הרשימה לסינון.
לכל רשימה קיים סינון ברירת מחדל ,המוגדר על ידי מנהל המערכת,
והוא המופיע בפתיחת המסך.
נמלא את שדות מאפייני החיתוך הרלוונטיים לחיפוש שלנו ונלחץ על
"אישור".
בשדות שבהם מכניסים מלל חופשי ,החיפוש מתבצע על התווים
הראשונים בתא (אם נקליד "מ" יעלו כל הערכים אשר מתחילים ב"מ").
כדי לחפש בכל השדה ,יש לרשום * (כוכבית) לפני המלל המבוקש.
אם נבקש לשנות את ערכי הסינון יש ללחוץ על "נקה הכל" או על "חזור
לברירת המחדל" (בהתאם לצורך).
לסיום השימוש במסנן ,כאשר נמצאים בתצוגה של הרשימה ,יש ללחוץ
על "בטל סינון" (.)2
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חיפוש עם זכוכית מגדלת
במסכים שונים מופיע סמל זכוכית
המגדלת שבעזרתו נחפש ערך מתוך
רשימה ,להוספה לטופס שאנו ממלאים.
לדוגמא ,בטופס רישום תלונה ,זכוכית
המגדלת מופיעה גם לחיפוש הלקוח וגם
לחיפוש המוצר.
כאשר נלחץ על זכוכית המגדלת יפתח
מסך חיפוש (בדוגמא  -חיפוש ארגון).
בלחיצה על לחצני הכותרת ( )1תעלה
הרשימה כולה .לחצנים אלה גם משמשים
למיון.
בכדי לחפש ערך מסויים נקליד אותו
בשדה החיפוש ( .)2גם כאן ,כפי שהוזכר
קודם ,החיפוש מתבצע על התווים
הראשונים בתא (אם נקליד "מ" יעלו כל
הערכים אשר מתחילים ב"מ") .כדי לחפש
בכל השדה ,יש לרשום * (כוכבית) לפני
המלל המבוקש .במידה והתוצאות אינן
מוצגות באופן אוטומטית ,יש ללחוץ על
"סנן" ( )3להצגתן" .ביטול סינון" ()4
ינקה את הנתונים שהקלדנו .להזנת
התוצאה בטופס ממנו הגענו יש ללחוץ על
הערך המבוקש.
במידה ולאחר שבחרנו ערך אנו רוצים
למחוק אותו ,נכנס שוב למסך החיפוש
דרך זכוכית המגדלת ונלחץ על "בטל
בחירה קודמת" (.)5
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בנית דו"חות
מכל הרשימות בתוכנה ניתן להפיק דו"חות הנבנים על ידי המשתמש.
הדו"ח שיופק מבוסס על הרשימה המוצגת על המסך ,לכן לפני הכניסה למחולל נבצע סינון לרשימה באמצעות
"מסננים" (ראה עמוד .)5
כניסה למחולל הדו"חות באמצעות לחצן "דו"חות" הנמצא בין
הלחצנים בצידו השמאלי העליון של המסך.
יפתח מסך "בחר דו"ח להדפסה" שבו כל הדו"חות שנבנו כבר
במערכת.
להדפסת הדו"ח יש ללחוץ על שם הדו"ח ולאחר הופעת הדו"ח
המבוקש במצב הדפסה ,ללחוץ על "הדפס" לביצוע ההדפסה.
ניתן לשלוח את נתוני הרשימה שנבחרה לתוכנת  Excelולהמשיך
1
2
לעבד את הנתונים כרצוננו ,זאת על ידי לחיצה על "יצוא לקובץ" (.)1
אם ברצוננו לבנות דו"ח חדש או לשנות מבנה דו"ח קיים ,יש להקיש
על "מחולל הדוחות" ( )2שיפתח את מסך "רשימת דו"חות".

לשינוי דו"ח קיים יש ללחוץ על שם הדו"ח המבוקש ,המופיע בצבע כחול ומודגש בקו תחתי (.)3
לבנית דו"ח חדש ,יש להקיש על "יצירת דו"ח חדש" (.)4
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יפתח מסך "נתוני עיצוב דו"ח":
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בשדה "שם הדו"ח" ( )1אפשר לכתוב את שם הדו"ח ,לפי בחירתנו (כברירת מחדל יופיע שם הרשימה עם מספר
סידורי).
מתוך רשימת השדות האפשריים ( )2נבחר את השדות שיוצגו על יד הגדרת רוחב העמודה בסנטימטרים ( )3וסדר
הופעתה בדו"ח ( )4בשורת המאפיין הנבחר .שדות שרוחבן יוגדר  0לא יופיעו בדו"ח זה .בראש טבלת נתוני העיצוב
נותנת המערכת את סה"כ רוחב הדו"ח ,על פי סכום רוחב כל העמודות .במידה שהגדרת רוחב העמודות חורג
מהרוחב המרבי האפשרי בדו"ח ,המערכת מתריעה על כך ומנחה את המשתמש לשנות את רוחב העמודות
בהתאם.
כותרת העמודה שתופיע בדו"ח המודפס יכולה להיות שונה משם השדה ,לצורך כך אפשר לשנות את המלל
ב"כותרת שדה בדו"ח" ()5
שימו לב :הדו"ח מופיע עם בחירת נתונים כברירת מחדל .על מנת לנקות את הדו"ח יש ללחוץ על כפתור "אפס
שדות" (.)6
אם שדה הנתונים הוא שדה מספרי ביכולתנו לבקש סיכום או חישוב ממוצע של השדה ,בעמודה "בסיכום" (.)7
ניתן ליצור דו"ח המקובץ לפי קבוצות של אחד הנתונים .זאת על ידי סימון הריבוע בעמודה "קיבוץ" ( )8לנתון
המבוקש (שימו לב  -בכל דו"ח ניתן לקבץ רק נתון אחד) .אם ברצוננו שכל קבוצה תופיע בדף נפרד בדו"ח
המודפס ,עלינו לסמן "מעבר עמודה לאחר קבוצת מיון" (.)9
אם הדו"ח מופיע באנגלית אנו יכולים להפוך אותו על ידי לחיצה על "משמאל לימין"(.)9
לפני אישור הדו"ח ניתן לראות כיצד יראה על ידי הקשה על "הדפס" ,ולתקן בהתאם לנדרש.
יציאה ממסך זה תכניס את הדו"ח החדש לרשימת הדו"חות הקבועים.
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הצגת גרפים
כאשר רלונטי ,ניתן לנתח באופן סטטיסטי את הרשימות ולהציגן באופן גרפי.
זאת באמצעות לחיצה על "תרשימים" הנמצא בצידו השמאלי העליון של המסך.
יפתח מסך "גרף" … .המיצג התפלגות (עוגה) של נושא ההתפלגות .ניתן לבחור את נושא ההתפלגות (מתוך
רשימה) בשדה "התפלגות על פי" (.)1

1

בסימון "גרף השוואה" ( )2נקבל גרף עמודות המאפשר לבדוק את ההתפלגות הנבחרת בהשוואה תקופתית.
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קישורי מסמכים
תוכנת מטרות מאפשרת ליצור קישורים בין ישויות מנוהלות כגון :משימות ,תהליכים ,נהלים ,עובדים וכדומה
לבין מסמכים שונים .לצורך כך ,במסכים המתאימים יש ללחוץ על כפתור "קישורים" ואז יפתח מסך "מסמכים
מקושרים" בו יוצגו המסמכים המקושרים  -אם ישנם .לצורך פתיחת המסמך המקושר יש ללחוץ על
ה"קישורית" -הכיתוב הכחול (.)1
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על מנת להוסיף קישור ,יש ללחוץ על כפתור "קישור חדש" ( .)2כעת תיפתח שורה חדשה על המסך בה נצטרך
לציין היכן נמצא הקובץ הרצוי במחשב .לצורך איתור הקובץ נלחץ על כפתור שלוש הנקודות ( ,)3נאתר היכן
נמצא הקובץ ,נסמן אותו ונלחץ על  - saveכעת בנינו את הקישור הרצוי אל הקובץ .בכדי שהקובץ יהיה זמין לכל
המשתמשים במערכת ,חשוב שהוא יישמר בתיקייה משותפת.
במידה והמסמך איננו בתיקיית ברירת המחדל ,תקפוץ הודעה עם הצעה להעתיקו לשם.

ב"תאור" ( )4ניתן לרשום את תאור הקובץ .כברירת מחדל יופיע שם הקובץ ,אך ניתן לשנות לפי הצורך.
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שימוש בדואר אלקטרוני
בתוכנת מטרות ישנה אפשרות לשלוח מיילים מתוך התוכנה תוך שימוש ב outlook-של המשתמש .אופציה זו
קיימת במגוון מסכי התוכנה ולצורך שליחה באמצעות הדואר האלקטרוני עלינו ללחוץ על כפתור "שלח "EMAIL
או "שלח דוא"ל".

במייל יופיע תוכן התהליך או המשימה שיש לבצע ,מה תאריך היעד ומי האחראי לכך  -למעשה ,המייל מכיל את
כל הנתונים המוזנים במסך ממנו יצא .המייל ישלח אל אנשי הקשר שנבחרו ,לפי המייל שלהם המופיע במערכת.
על ידי השימוש באופציה זו ניתן לשלוח מייל לכל אחד ,גם למי שמחוץ לארגון ואינו נמנה על משתמשי מטרות.

בחירת משתתפים ,מכותבים ופורומים
מנגנון זימון ותעוד משתתפים ומכותבים קיים בכל מקום בתוכנה בו קיים צורך בבחירת אנשים מתוך רשימות,
וזאת בשתי צורות:
א .מכותבים לאירועים ודיונים.
ב .תעוד מוזמנים ומשתתפים בפועל בדיון או בהדרכה.
א .מכותבים לאירועים ,דיונים או לנהלים
בכל מסך בו מופיע השדה :מכותבים או מכותבים לידיעה או תפוצה (לדוגמה :תפוצת נוהל) ,ניתן להוסיף רשימת
שמות .מכותבים אלה יקבלו הודעות ברשימת המשימות שלהם בהתאם לתוכן האירוע .הפעלת הכלי באמצעות
לחיצה על השדה הנדון.
יתקבל מסך שכותרתו לפי העניין .לדוגמה מכותבי תלונת לקוח:
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כברירת מחדל רשימת האפשרויות ( )1כוללת את העובדים בארגון ,ניתן להרחיב את רשימת המוזמנים גם
ל"עובדים לשעבר" ו/או "אנשי קשר" ,על ידי סימון במקומות הנכונים ( .)2כדי לצמצם את הרשימה ולמצוא
בקלות את האדם המבוקש ניתן לבחור את ה"מחלקה" או לרשום את השם תחת "חיפוש שם"
יש לנו מספר דרכים לבחור את האנשים מתוך רשימת האפשרויות:
 לחיצה כפולה על שם הרלוונטי.
 סימון השם ואז לחיצה על חץ העברה ימינה ()4
 לחיצה על החץ הכפול ( )5תעביר את על המופיעים ברשימת האפשרויות אל רשימת "נבחרו" (.)6
להסרת אנשים שנבחרו נלחץ על חץ העברה שמאלה ,להסרת אדם אחד מסומן ,או על החץ הכפול לריקון כל
הרשימה (.)7
שיטה נוספת לבחירת המשתתפים  /המכותבים היא שימוש ב"פורומים".
פורום הינו קבוצה קבועה של אנשים שאותם אפשר להזמין יחד.
בלחיצה על "בחירה מרשימת פורומים" ( )8נפתח המסך "הוספת פורום" שבו רשימת הפורומים שכבר יצרנו.
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בלחיצה על "הוסף" שמול אחד הפורומים ,כל האנשים בפורום יצורפו לרשימת "נבחרו"( 6בעמוד הקודם).
בלחיצה שם הפורום אנו יכולים לראות את האנשים הכלולים בו ,להוסיף אנשים בלחצן "הוסף חדש" ,למחוק
אנשים מסויימים באמצעות "מחק עובד מהרשימה" ,או מחיקת הפורום כולו.
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אם יצרנו רשימת מוזמנים  /מכותבים שאנו רוצים לשמור כפורום ,לשימוש חוזר בעתיד ,נלחץ על "הוסף רשימה
לפורום חדש" ( )1ותפתח לנו חלונית שבה אנו צריכים להגדיר את שם הפורום.

1

לאחר שסיימנו את הגדרת המוזמנים /מכותבים ,יציאה מהמסך באמצעות "אישור".
ב .מוזמנים ומשתתפים
בדיונים ובהדרכות יש לנו צורך להזמין אנשים להשתתף בפגישה ,ולאחר מכן לתעד מי הגיע בפועל.
ההבדל מהמסך שראינו קודם ,של מכותבים ,הינו שכאן מול כל שם יש לנו קובייה שבה נסמן את המשתתפים
בפועל .במידה ולא סימנו את המוזמן ,יופיע שמו בפרוטוקול הדיון תחת הכותרת" :הוזמנו ולא הגיעו" .יציאה
מהמסך בלחיצה על "אישור".
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תפריט לחיצה ימנית – Right Click Menu

מכל מקום בתוכנה ניתן ללחוץ על המקש הימני ויפתח התפריט הבא ,אשר
מאפשר להגיע בקלות לנושאים שונים בתוכנה:
 תפריט ראשי – מחזיר למסך תפריט ראשי.
 יומן – פותח את היומן המובנה במערכת.
 חיפוש מס' טלפון – פותח מסך המציג את כל אנשי הקשר הקיימים
במערכת (עובדים ,לקוחות ,ספקים) ואת מספרי הטלפון שלהם.
לביצוע החיפוש יש להקליד את השם (שם פרטי או שם משפחה או את
שם הארגון) בשדה המתאים ולהקיש  Enterאו ללחוץ על לחצן "סנן".
לניקוי החיפוש יש ללחוץ על "בטל סינון".
בלחיצה על השם הפרטי של האדם בתוצאות החיפוש ,תפתח חלונית עם
מידע קשר נוסף ואפשרות לעדכן את הפרטים.











קריאת שרות על תקלה – פותח את מסך "תקלות וקריאות שרות" ראה הסברים בחוברת בנושא זה.
משימה חדשה – פותח משימה חדשה עצמאית ראה הסברים בחוברת על ניהול משימות.
טבלאות עזר – פותח את טבלאות העזר .זמין לבעלי הרשאה.
עזרה – פותח קובץ עזרה רלוונטי למסך שבו נמצאים.
סימנים מיוחדים – פותח מפת סימנים של מערכת ההפעלה.
 – Paste / Copyהעתק הדבק.
מחשבון – פותח את המחשבון המותקן במחשב.
תזכורת חדשה – יצירת תזכורת עצמאית שאיננה מחוברת לתהליך או משימה.
תכתובת חדשה – יצירת תעוד תכתובת חדש.

15

