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 מוסכמות טיפוגרפיות

 תיאור סגנון הדפסה

מילים או תווים כפי שהם מופיעים במסך. אלה כוללים שמות שדות, כותרות מסכים, תוויות לחצנים וכן שמות,  דוגמה

 נתיבים ואפשרויות של תפריטים.

 למסמכים אחרים. בטקסטהפניות מקושרות 

 מילים או ביטויים מודגשים. דוגמה

בלאות טמערכת. אלה כוללים שמות דוחות, שמות תוכניות, קודי תנועות, שמות  ם שלשמות טכניים של אובייקטי דוגמה

  SELECTומילות מפתח של שפות תכנות, כאשר הן מוקפות בטקסט בסגנון 'גוף הטקסט', לדוגמה 

 .INCLUDE-ו

פלט במסך. כולל שמות קבצים וספריות והנתיבים אליהם, הודעות, טקסט מקור, שמות של משתנים ופרמטרים,  דוגמה

 וכן שמות כלים להתקנה, לשדרוג ולבסיסי נתונים.

ערך מדויק שמזין המשתמש. אלה הם מילים או תווים שעליך להזין לתוך המערכת בדיוק כפי שהם מופיעים  דוגמה

 בתיעוד.

ערך משתנה שמזין המשתמש. סוגריים זוויתיים מציינים החלפת מילים ותווים אלה בערכים מתאימים כדי ליצור  דוגמה<>

 ערכים במערכת.

 .ENTERאו  F2מקשים במקלדת, לדוגמה,  דוגמה
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 SAP Business One 9.0הודעות מהדורה של 

 .SAP Business One 9.0מסמך זה מתאר בקצרה את השיפורים ואת השינויים הפונקציונליים העיקריים המיושמים בגרסת 

 הערה 

 קולקטיבית ומרכזית עבור  SAP. זוהי הודעת SAP 1744462כדי לקבל את המידע העדכני ביותר, ראה הודעת 

SAP Business One 9.0. 

 :SAPכדי לקבל גישה להודעות 

 הבאה בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט: URL-הזן את כתובת ה .1

http://service.sap.com/smb/sbocustomer 

 .Get Supportבתפריט שבחלק העליון לחץ על  .2

  

https://b1-support.wdf.sap.corp/sap/support/notes/1744462
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
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 מנהלה

 תיאור תכונה

הוכנסו שיפורים באשף ניקוי נתוני האב כדי לתמוך בהגנה על פרטיות נתונים לגבי כרטיסים  שיפורים באשף ניקוי נתוני האב

 מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:  SAP Business One 9.0ולגבי עובדים כאחד. 

  גם נתוני אב של עובד, לפי החלטת מחיקת תוכן פרטי ואנשי קשר של כרטיסים, כמו

 המשתמש. לדוגמה, ניתן לבחור אם למחוק שם, מספרי טלפון, כתובות וכד'.

 סטאטוס הכרטיסים שייבחרו ייקבע כ'לא פעיל', ולא ניתן יהיה ליצור  – השבתת כרטיסים

 עבורם מסמכי מכירה או רכש. הסטאטוס הפיך בכל עת.

 בדים שייבחרו למסמך כלשהו שנוצר בלא ניתן לקשר את העו – השבתת עובדים-SAP 

Business One.ניתן להגדיר שוב את העובד כעובד פעיל, באופן ידני, בכל עת . 

   .הסרת רשומות של ניהול כרטיסים וניהול עובדים 

 SAP Businessתוכנית השיפורים של 

One 

SAP  בוחנת כל העת משובים שנתקבלו מלקוחות, כדי להבין טוב יותר את צורכי

תוכל לתרום  SAP Business One 9.0-המשתמשים וכדי לשפר את איכות המוצרים. ב

 . SAP Business Oneידי השתתפות בתוכנית השיפורים של -למאמץ זה על

ושימוש לגבי אופן השימוש אם תסכים להשתתף יאסוף היישום, באופן אוטומטי, מידע אבחון 

מבלי שתידרש כל פעולה נוספת מצדך. המידע שתספק יישמר  SAP Business One-שלך ב

 אינה אוספת מידע אישי או נתונים כספיים מכל סוג שהוא מן החברה שלך. SAP בעילום שם. 

השתתפותך בתוכנית זו נתונה לחלוטין לבחירתך, ותוכל להחליט להצטרף אליה או לפרוש 

 ממנה בכל רגע נתון.
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 הנהלת חשבונות

 תיאור תכונה

כולל מערכת מרכזית גמישה לניהול חשבונות ראשיים של מלאי.  SAP Business One 9.0 מערכת מתקדמת של חשבונות ראשיים

 בעזרת הכללים המתקדמים של חשבונות ראשיים תוכל לשייך חשבונות מלאי לפי:

 קבוצות פריטים 

 פריטים, מחסנים 

 קבוצות כרטיסים 

 מספרי עוסק מורשה 

 ארצות יעד למשלוח 

 מדינות יעד למשלוח 

 .צירופים שונים של כל הקריטריונים הנ"ל 
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 כספים

 תיאור תכונה

אפשרות של מע"מ דחוי בתנועות יומן 

ידניות
1

 

SAP Business One 9.0  ,מאפשר לך לנהל מע"מ דחוי בתנועות יומן ידניות, בפקודות יומן

 בתבניות רישום וברישומים חוזרים. 

 מאפשר לך לנהל רכוש קבוע באמצעות פתרון משולב במלואו.  SAP Business One 9.0 רכוש קבוע

, פונקציונליות SAP Business One 8.82-נוסף לפונקציות שמספק פתרון הרכוש הקבוע ב

 מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות: SAP Business One 9.0-רכוש הקבוע בה

  תכנון פחת הרכוש הקבוע באמצעות שיטת פחת חדשה: בקרת תקופה של קו ישר 

 חישוב הפחת של רכוש קבוע עם הבסיס החודשי 

 ניהול המידע הקשור ברכוש קבוע בכרטיס הפריט 

  הבאים של מסמכי שיווק:רכישה ומכירה של רכוש קבוע באמצעות הסוגים 

o ·תעודת רכש 

o ·זיכוי רכש 

o חשבונית תיקון רכש
2

 

o חשבונית תיקון רכש סטורנו
2

 

o חשבונית שריון רכש 

o חשבונית מס 

o חשבונית שריון 

  .יצירת תשלומים עם הנחות מזומן עבור רכישות רכוש קבועSAP Business One 

ידי יצירת חשבונית זיכוי הון באופן -מזכה את ערך ההנחה על הרכוש הקבוע על

 אוטומטי. 

 ידי יצירת מסמך העברה-שינוי סיווג הרכוש של רכוש קבוע על 

 ידי יצירת מסמך פחת ידני-קביעת ערכו של רכוש קבוע על 

  החלת מספר מערכי חשבונות לכל רכוש קבוע, כך שניתן לרשום את ערך הרכוש

 והתנועות במספר תחומים חשבונאיים במקביל

 ביצוע שיערוך רכוש קבוע 

  רכוש קבוע בתמחיר החלת ריבוי ממדים על 

  הצגת הסטאטוסים והתנועות המפורטות של הרכוש הקבוע בשני הדוחות החדשים

 הבאים:

o דוח סטאטוס רכוש 

o דוח תנועות רכוש 

  ייבוא רכוש קבוע מקובציlic tGtfl orcAt 

משפר גם  SAP Business One 9.0כדי שתוכל לנהל טוב יותר את הרכוש הקבוע, 

פונקציונליות מסוימת של היישום הנוסף, כגון השימוש ב"יתרה פוחתת", "פחת מיוחד" שיטות 

                                                
1 

 בלוקליזציות הבאות בלבד: קוסטה ריקה, צרפת, גואטמלה, איטליה, מקסיקו, דרום אפריקה וספרד.זמין 

2
 .זמין בלוקליזציות הבאות בלבד: הרפובליקה הצ'כית, הונגריה, פולין, רוסיה וסלובקיה 
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 הודעות מהדורה של 
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 כספים

 

 תיאור תכונה

 שכבתי, תחזית פחת, ריצת פחת, גיליון היסטוריית רכוש וכו'.-פחת רב

תוכל להעביר כעת את  SAP Business One 8.82-אם השתמשת בפתרון הרכוש הקבוע ב

באמצעות אשף ההעברה של נתוני  SAP Business One 9.0נתוני הרכוש הקבוע אל 

 הרכוש הקבוע.

 פונקציונליות ההתאמה הפנימית שופרה כך שתתמוך בהיבטים הבאים של מטבע המערכת: התאמה פנימית

 .במהלך הביצוע של התאמה פנימית נוצרים באופן אוטומטי רישומים של הפרשי המרה
3

 

 מערכת בחלונות ובדוחות שוניםבאפשרותך להציג יתרות לפירעון במטבע ה 

  .דוח הפרשי ההמרה שופר אף הוא וכולל חישוב יעיל יותר של הפרש המרה שלא מומש 

מאפשר לך לבצע התאמה ידנית, מלאה או חלקית, של תשלום  SAP Business One 9.0 התאמה של בקשת מקדמה

ית תיקון אינה בקשת מקדמה מול חשבונית )חשבונית רגילה או חשבונית שריון; חשבונ

נתמכת(. בהתאמה מסוימת תוכל להתאים תשלום אחד או מספר תשלומים של בקשת 

 מקדמה מול חשבונית אחת.

SAP Business One 9.0שולב ביישום המרכזי של  Intrastatהיישום הנוסף  Intrastatהצהרת 
4

. לאחר 

 תוכל לבצע את המשימות הבאות: Intrastatהפעלת הפונקציה 

 דרות הקביעת הג-Intrastat .של החברה, הכרטיסים והפריטים 

  הכנת הצהרותIntrastat ( ויצירת קובצי פלט בתבניות הדרושותTXT  ,XML  ,CSV )

: היישום Electronic File Managerידי -באמצעות הפרויקטים של תבניות שתוכננו על

 הנוסף להגדרת תבנית  

 הצגת הצהרות שנוצרו בעבר 

 

  

                                                
3
 .ראשייםחשבונות בחלון  כלליו קניות, מכירותעליך להגדיר חשבונות של מימוש הפרשי המרה בכרטיסיות  

4
 לוקליזציות מתאימות. SAP Business One 9.0הפונקציה זמינה לכל המדינות הרלוונטיות של האיחוד האירופי שעבורן מספק  
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 מכירות ורכש

 תיאור תכונה

באפשרותך לבטל את מרבית מסמכי המכירות והרכש  SAP Business One 9.0-ב ביטול מסמכי מכירות ורכש

שיוצרים, בדרך כלל, רישומים. עם ביטולו של מסמך כזה נוצר מסמך ביטול מתאים אשר 

מבטל את שינויי החשבונאות, המס והמלאי הרלוונטיים. מסמכי הבסיס השייכים למסמכים 

שבוטלו נפתחים מחדש, והיתרות לפירעון משוחזרות בהם. כעת ניתן להעתיק מסמכי בסיס 

 אלה למסמכים חדשים.

 הערה

 הפונקציה אינה זמינה בישראל.

ההוצאות בתעודות  ך כלהתאמת ס

משלוח רכש המבוססות על חשבוניות 

 שריון רכש

SAP Business One 9.0  תומך בהתאמת סכומי הוצאות בעת יצירת תעודות משלוח רכש

המבוססות על חשבוניות שריון רכש. הדרישה המקדימה לעניין התאמה היא שכל שורת 

הוצאה לא תחרוג מהחיוב שלא הוקצה בגין הוצאה. הפרשים שנובעים מההתאמה נרשמים 

 לחשבון הפרשי מחיר.

התאמת פריט עלות בחשבונית מס זיכוי 

 החזרה ללא מסמכי בסיסוב

 .FIFOהשיפור חל רק על פריטים המנוהלים בשיטת מחיר ממוצע נע או בשיטת 

ידי עלות הפריט -עלות הפריט בחשבונית מס זיכוי ובהחזרה ללא מסמכי בסיס נקבעת על

, המשתמש יכול להתאים את עלות SAP Business One 9.0בזמן יצירת המסמך. לגבי 

 הפריט במסמכים אלה. 

מאפשר להתניע תהליך רכש פנימי. משתמש או עובד יכולים  SAP Business One 9.0 בקשת רכש

ליצור מסמך בקשת רכש עבור פריטים או שירותים ולהעתיקו, לאחר מכן, להצעת מחיר 

לקנייה או להזמנת רכש.  כשמדובר במספר מסמכים ניתן להשתמש באשף הפקת הצעות 

ירת הצעות מחיר לקנייה באצוות, בהתבסס על פריטים או מחיר לקנייה; אשף זה מאפשר יצ

בקשות רכש. נוסף לכך, דוח בקשת הרכש מספק לקונה סקירה של בקשות הרכש השונות 

 שנוצרו בחברה.

מאפשר ליצור מסמכי תיק ייבוא המבוסס על תעודת רכש )נוסף  SAP Business One 9.0 תיק ייבוא המבוסס על תעודת רכש

ימות של יצירת מסמכי תיק ייבוא המבוססים על תעודת משלוח רכש או על לאפשרויות הקי

תיק ייבוא אחר(. האפשרות החדשה רלוונטית בעיקר כאשר תעודת הרכש אינה מבוססת על 

 תעודת משלוח רכש.
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 בנקים

 תיאור תכונה

שיפורים בנושאי ביטול הפקדה, שיק 

 ותשלום

SAP Business One 9.0 :מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות 

 ביטול תקבולים עם שיקים שהופקדו 

 ביטול חלקי של הפקדות 

 ביטול שיקים שהופקדו 

 ביטול שיקים שלא הופקדו עם תנועות יומן אוטומטיות 

כעת ניתן לכלול את סוג המסמך 'חשבונית תיקון' אשף התשלומים תומך בחשבוניות תיקון
5 

 באשף התשלומים.

 

  

                                                
5 

  .זמין בלוקליזציות הבאות בלבד: הרפובליקה הצ'כית, הונגריה, פולין, רוסיה וסלובקיה 
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מאפשר לך לנהל איתורים במחסנים לגבי המחסנים שלך. ניתן  SAP Business One 9.0 איתורים במחסנים

 לאפשר את פונקציית האיתור במחסן לגבי מחסנים פרטניים.

 מסמכים קשורים באיתור במחסן

לרשום לאחר שתאפשר את פונקציית האיתור במחסן לגבי המחסנים המיועדים יהיה עליך 

איתורים במחסנים אלה לגבי כל הכניסות למלאי והיציאות מהמלאי, לרבות עיבוד התנועות 

 והמסמכים הבאים:

 ספק  – תעודת משלוח רכש, החזרת רכש, תעודת רכש, זיכוי רכש, הודעת חיוב

)מקסיקו(, חשבונית תיקון רכש
6

, תעודת משלוח, החזרה, 6, חשבונית תיקון רכש סטורנו

 , חשבונית תיקון6חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית מס זיכוי, חשבונית תיקון

  6סטורנו –

 כניסה כללית למלאי, יציאה כללית מהמלאי, העברה בין מחסנים, ספירת מלאי 

 ייצור, יציאה כללית מהמלאי לייצורקבלה מ 

 איסוף ואריזה 

 SAPבמהלך הכניסה הכללית למלאי, היציאה הכללית מהמלאי וההעברה בין מחסנים, 

Business One 9.0  מאפשר לך למכן את תהליך הקצאת הטובין מאיתורים במחסנים ואל

 איתורים במחסנים. ניתן גם לבצע את ההקצאות באופן ידני. 

 רים במחסניםמלאי באיתו

לבצע  SAP Business One 9.0כדי לנהל טוב יותר את המלאי באיתורים במחסנים מאפשר 

 את הפעולות הבאות:

 הצגת המידע לגבי פריטים מאוחסנים, כגון כמות הפריט ומספר הפריטים 

  הגבלת האחסון של האיתורים במחסנים, לדוגמה, לאצווה מסוימת, לפריט מסוים או

 לקבוצת פריטים

  הגבלת השימוש באיתורים במחסנים, לדוגמה, רק לכניסה כללית למלאי או ליציאה

 כללית מהמלאי

 חידוש המלאי באיתורים במחסנים כאשר רמת המלאי יורדת מתחת למינימום שהוגדר 

 ניהול איתור במחסן

תומך ביצירה, בעדכון  SAP Business One 9.0להקלת הניהול של איתורים במחסנים, 

 ל איתורים במחסנים באצוות. ובמחיקה ש

 מספרים סידוריים ואצוות

SAP Business One 9.0  מאפשר לך לתחזק מספרים סידוריים ואצוות באיתורים

במחסנים. כשאתה מנפיק מספרים סידוריים ואצוות מאיתורים במחסנים באפשרותך להחליט 

מספרים הסידוריים אם ברצונך לבחור את הפריטים לפי האיתורים במחסנים או לפי פרטי ה

 והאצוות שלהם.

נוסף לכך באפשרותך להציג כעת את פרטי האיתור במחסן בדוחות של תנועות סידוריות 

 ותנועות אצווה. 

 קבלת איתורים במחסנים

SAP Business One 9.0  מאפשר לך לייעד איתורים מסוימים במחסנים כקבלת איתורים

                                                
6
 יה, פולין, רוסיה וסלובקיהזמין בלוקליזציות הבאות בלבד: הרפובליקה הצ'כית, הונגר 
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במחסנים. כאשר מתקבלת סחורה, ניתן למקם אותה באופן אוטומטי בקבלת איתורים 

 במחסנים.  

 דוחות

ניתן לקבל סקירה של כל האיתורים במחסנים ולבדוק את הסטאטוסים ואת התנועות של 

 באים:המלאי באיתורים במחסנים, באמצעות הדוחות ה

 רשימת איתורים במחסנים 

 רשימת תכולה של איתור במחסן 

 רשימת כרטסת פריטים 

מספק דרגת גמישות גבוהה בניהול המוצרים שלך באמצעות  SAP Business One 9.0 יחידות מידה מרובות

יחידות מידה מרובות. תכונה זו של יחידות מידה מרובות מאפשרת מכירה, רכש, קליטה 

ם בכל יחידת מידה הדרושה לעסק; כמו כן מאפשרת התכונה להגדיר ומשלוח של מוצרי

יחידות מידה של ברירת מחדל לסוגי תנועות שונים.  כל מסמכי המכירות, הרכש והמלאי 

 תומכים בפריטים בעלי הגדרות של יחידות מידה מרובות. 

 יתרונותיה של התכונה החדשה הזו הם:

 למוצר, ללא הגבלה  -ציפיותיחידות מידה גלובליות ויחידות מידה ספ 

  הגדרת קבוצות של יחידות מידה עם כללי המרה בין יחידות מידה של בסיס ליחידות

 מידה חלופיות, בתוך הקבוצות

  .קבוצות יחידות המידה משמשות בכרטיס פריט, במסמכי שיווק ובמסמכי מלאי 

  יחידות מידה של ברירת מחדל למכירות, לרכש ולמלאי, והמרה אוטומטית ליחידות מידה

 רלוונטיות אחרות בעיבוד תנועות 

 :שיפורים קשורים בפונקציות האריזה, הברקוד והתמחור 

o  הגדרות אריזה עבור יחידות מידה מרובות משולבות בכרטיס הפריט ומשמשות

 האריזות המומלץבמסמכי מכירות כדי להציע את מספר 

o  לגבי פריט המשתמש ביחידות מידה מרובות, ניתן להגדיר מספר ברקודים ומחירים

 שונים לכל אחת מיחידות המידה שלו

 שים לב: תנועות ייצור מעובדות ביחידת מידה אחת של מלאי.

חירון שופרה כדי , הפונקציונליות של קבוצות ההנחה והמSAP Business One 9.0-ב שיפורים במחירונים ובהנחות

 להגביר יעילות ולתמוך בתהליכים עסקיים ספציפיים.

 השימוש בפונקציית המחירון המשופרת מאפשר לבצע כעת את הפעולות הבאות:

 הקצאת מחירון לקבוצת כרטיסים 

 הגדרת מחירים בריבוי מטבעות עבור מחירון ספציפי או עבור מחירון מיוחד 

 ר יחידות מידה שונות, לגבי פריט ספציפיהגדרת מחירים ומחירים מיוחדים עבו 

 הגדרת מחירונים כפעילים או כבלתי פעילים 

כדי לצמצם את גודלו של בסיס הנתונים ולשפר ביצועים תוכל כעת להחליט אם להסיר מבסיס 

 הנתונים פריטים שלא תומחרו.

 השימוש בפונקציית קבוצות ההנחה המשופרת מאפשר לבצע כעת את הפעולות הבאות:

 גדרת קבוצות הנחה עבור כל הכרטיסים, קבוצות הלקוחות או קבוצות הספקיםה 

 הגדרת הנחות לגבי פריטים ספציפיים 

 הגדרת הנחות משתנות בהתאם לכמות שנרכשה 

 הגדרת קבוצות הנחה כפעילות או כבלתי פעילות 

 הגדרת בקרה של 'בר הנחה' עבור כרטיס או פריט 

 הקצאת הנחות מרובות 

 סקירה של כל המחירים וההנחות באמצעות הדוחות הבאים:באפשרותך לקבל 
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 דוח מחירים 

 דוח הנחות 

דוחות אלה זמינים גם מתוך מסמכי השיווק, ובכך מתאפשר מעקב אחר מחיר המקור 

 וההנחה לגבי כל פריט במהלך יצירת המסמך.

פריטים בעלי מספרים סידוריים ומספרי 

 אצוות במחסני מעבר

SAP Business One 9.0  מאפשר ניהול של פריטים בעלי מספרים סידוריים ומספרי אצוות

במחסני מעבר. לאחר שאפשרת ניהול של מספרים סידוריים ומספרי אצוות עבור מחסני 

 המעבר תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

  הקצאת פריטים בעלי מספרים סידוריים ומספרי אצוות במחסני מעבר למסמכים חדשים

 :שנוצרו. המסמכים הם

o  הזמנה, תעודת משלוח, החזרה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית מס

לקוח, חשבונית שריון, חשבונית תיקון – זיכוי, הודעת חיוב
7

 – , חשבונית תיקון

סטורנו
7

 

o ספק,  – תעודת משלוח רכש, החזרת רכש, תעודת רכש, זיכוי רכש, הודעת חיוב

חשבונית תיקון
7

סטורנו – , חשבונית תיקון
7

 

  אחזקת פרטי המספרים הסידוריים ומספרי האצוות עבור פריטים במחסני מעבר

 .ניהול אצוותו מספרים סידוריים ניהולבאמצעות 

  הצגת התנועות של פריטים בעלי מספרים סידוריים ומספרי אצוות במחסני מעבר

 .דוח תנועות מספרי אצוותו דוח תנועות מספרים סידורייםבאמצעות 

  העברת פרטי המספרים הסידוריים ומספרי האצוות של פריטים במחסני מעבר אל

 חברת יעד, במהלך העברת שנה )זמין עבור ישראל בלבד(.

יכול ליצור  SAP Business Oneאם הפריטים הסידוריים במחסני המעבר נשלחו,  נוסף לכך,

עבורם כרטיסי ציוד לקוח באופן אוטומטי, באותו אופן שהדבר נעשה עבור מחסנים שאינם 

 מחסני מעבר.

מספק יכולות חדשות לצורך הרצת מהלך מלא של ספירת מלאי.  SAP Business One 9.0 ספירת מלאי 

 המהלך מתחיל בהתראות של ספירת מחזור וממשיך במשימות מובנות היטב ובדיווח חדשני. 

 השיפורים העיקריים כוללים:

 מסמכים לרישום ולניהול ספירת מלאי ורישום מלאי 

 הקפאת פריטים במהלך ספירת מלאי 

 ידי שני מוני מלאי נפרדים-פרשים עלרישום תוצאות הספירה והה 

  שיפור הפונקציה של ספירת מחזור כדי לאפשר המשכיות בתהליך הספירה, מההתראות

 של ספירת המחזור וההמלצות 

 ספירת המספרים הסידוריים ומספר האצוות המדויקים 

  תמיכה בספירת מלאי עבור איתורים במחסנים 

 מכים קיימים של ספירת מלאי ורישום מלאי דוחות ספירת מלאי לצורך ריכוז וניתוח מס 

 דוח לוח מחוונים להמלצות ספירת מלאי 

 מסמכים לרישום ולניהול יתרות פתיחה של מלאי 

 ספירה לפי יחידת מידה 

 

  

                                                
7
 .זמין בלוקליזציות הבאות בלבד: הרפובליקה הצ'כית, סלובקיה, הונגריה, פולין ורוסיה 
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 SAPמספק מיקום מרכזי עבור היישום והקונפיגורציה של  SAP Business One 9.0 מרכז יישום

Business One:במרכז היישום תוכל לבצע את הפעולות הבאות . 

  קונפיגורציה של הגדרות חברה 

 יצירת דוחות קונפיגורציה 

  העברת נתונים ממערכות קודמות 

  פתרונות חבילה מוגדרים מראש 

 העתקת נתונים בין חברות 

 תכנון ועריכת פרויקטים של יישום 

 ביצוע פרויקטים של יישום 

מאפשר ליצור ולערוך פרויקטים של יישום שמסייעים ביישום  SAP Business One 9.0 פרויקט יישום

. פרויקט יישום הוא תבנית שמפרטת את הצעדים SAP Business Oneובקונפיגורציה של 

אצל לקוח  SAP Business Oneהספציפיים שיש להשלים לצורך התקנה ויישום מלאים של 

 נתון. 

יות כדי להקצות את זמנך למשימות ספציפיות ולעקוב במהלך היישום תוכל להשתמש בתבנ

מאפשר ליצור תבניות לטובת משתמשים  SAP Business One 9.0אחר ההתקדמות. 

בהתאם  SAP Business Oneאחרים שיוכלו לייבא אותן לאחר מכן וליישם סביבה של 

 לתוכניתך.

Quick Copy ב-SAP Business One 9.0 היישום הנוסף ,Copy Express  שולב כתכונת יישום

כדי להעתיק  Quick Copy-. באפשרותך להשתמש בQuick Copy-סטנדרטית ושמו שונה ל

את פרטי הקונפיגורציה של חברה אחת לאחרת וכדי לשמור את פרטי הקונפיגורציה בקובץ 

XML. 
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מאפשרת לבדוק ולתקן הגדרות וחיבורים טכניים  SAP Business One 9.0האינטגרציה של  SAP Business Oneהגדרת 

ובמסגרת האינטגרציה. השתמש בפונקציה זו לאחר התקנה או  SAP Business One-ב

שדרוג כדי לוודא שתרחישי האינטגרציה שלך הותקנו כראוי. השתמש בפונקציה זו לצורך 

נטגרציה אינן פועלות הקשורות באי SAP Business Oneפתרון בעיות, כאשר פונקציות של 

 כראוי.

dSGlAe ic SGccsA ai Aclt S ב-SAP Business One 9.0 השירות ,System Landscape Directory  (SLD מאפשר )

מטפל  SLDבמלואה.  SAP Business Oneכעת לאמת משתמשים ולנהל את סביבת 

 ידי שרת הרישיונות. -במשימות רבות שטופלו בעבר על

מותקן.  SLDרק מהמחשב שבו  SLD-נטרנט תוכל לקבל גישה לבאמצעות ממשק האי

 ממשק האינטרנט מאפשר לבצע את הפעולות הבאות:

 הוספה, הסרה ועריכה של שרתי בסיס נתונים 

 ניהול הגדרות אימות עבור שרתי בסיס נתונים 

 הצגת מידע על חברות בשרת בסיס נתונים 

 ( אפשור פונקציונליות של כניסה יחידהSingle Sign-On) 

 ניהול מפתחות הצפנה 

  שינוי סיסמת האתר שלSAP Business One  

(. במודול 'מנהלה' SSOתומך בפונקציונליות של כניסה יחידה ) SAP Business One 9.0 (Single Sign-Onכניסה יחידה )

 Microsoftלחשבון תחום של  SAP Business Oneניתן לקשור חשבון משתמש של 

Windows ולהתחיל  בחירת חברה. בעזרת שיפור זה יכולים משתמשים לעקוף את החלון

. מנהלי SAP Business Oneלהשתמש ביישום מבלי להזין את פרמטרי ההתחברות של 

 .System Landscape Directory-גלובלית ב SSOמערכת יכולים לאפשר פונקציונליות 

 SAP Business One  ,SAP Businessסיביות: סביבת  64כל אלה תומכים כעת בעיבוד  סיביות 64-תמיכה ב

One Studio  היישומים הנוספים של ,SAP Business One  (Electronic File Manager  ,

Outlook Integration  ,Payment Engine  ו-ScreenPainter)  ,Data Transfer 

Workbench  שרת ,Outlook Integration  היישום העצמאי של ,Outlook Integration   

. הדבר מאפשר שימוש בכל הזיכרון הזמין של מערכת סביבה, לטובת Solution Packager-ו

ביצועים משופרים. כמו כן מתאפשרת תמיכה ביישומים נוספים חזקים הרבה יותר של 

 סיביות. 64שותפים, ומתאפשרת אינטגרציה עם יישומים אחרים של 

תומך בערוץ תקני של תקשורת מוצפנת בין שרת הרישיונות,  SAP Business One 9.0 תאימות אבטחה ופרטיות נתונים

בהתאם לדרישות החובה  DI APIויישומים נוספים של  SAP Business Oneסביבת 

הרגולטוריות, המקומיות והעולמיות, לגבי אבטחה ופרטיות של נתונים.  לצורך הגנה מפני 

תקיפות ופרצות אבטחה, המערכת תומכת כעת במפתחות דינמיים וסיסמאות משתמש מסוג 

Salted Hash.כל שינוי מנהלה או קונפיגורציה יאוחסן בקובץ יומן למטרות ביקורת  . 

 Productעם דרישות  SAP Business Oneכדי לשפר את נגישות המשתמש מתואם כעת  נגישות תקן

Standard Accessibility  שלSAP הנאכפות באמצעות התהליך ,Product Innovation 

Lifecycle  (PIL מרכיבי ממשק המשתמש, כגון סמלים, תמונות וקיצורים כוללים תיאורי .)

 כלים. 
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 יכולת הרחבה

SAP Business One  כולל פונקציות תכנותAPI  המבוססות על טכנולוגייתCOM ניתן להשתמש בפונקציונליות הנתונה של . 

SAP Business One או להתאימה לדרישות ספציפיות. ה-API מסופק כ-Software Development Kit (SDK)  הכוללת תיעוד

 למפתחים ודוגמאות קוד. 

כדי להתאימה לענף ולחברה  SAP Business Oneמאפשר להרחיב ולשנות את הפונקציונליות של  SAP Business Oneשל  SDK-ה

 וכדי להתממשק לכלי תוכנה של צד שלישי.

  DI API-שיפורים ב 

 תיאור תכונה

יחידות מידה מרובות, רכוש קבוע, 

מחירונים וקבוצות הנחה, תשלומים 

וביטולי הפקדות, חשבונות ראשיים 

 שיווקוביטול מסמך 

 הקשורים לפונקציונליות החדשה שמתוארת במסמך זה זמינים  DI APIשירותי 

 .SAP Business One 9.0 Software Development Kit-ב

 נוספה לאובייקטים הבאים מסוג שירות: UserFieldsהתכונה  UserFieldsהתכונה 

 ActivitiesService 

 AccrualTypesService 

 CostCenterTypesService 

 DistributionRulesService 

 DepositsService 

 BlanketAgreementsService 

 CampaignsService 

 . כעת ניתן לבצע ולבטל התאמה.ExternalReconciliationsServiceשירות חדש נחשף:  התאמה חיצונית

צורפים לאובייקט של ממשק חדש זמין לצורך הוספת קבצים מ Documents AttachmentEntryקובץ מצורף לאובייקט 

Documents. 

 UI API-שיפורים ב

 תיאור תכונה

כעת ניתן להקפיא עמודות במטריצה או ברשת כדי שימשיכו להיות מוצגות במסך גם כאשר  הקפאת עמודות במטריצה/רשת

 גוררים את סרגל הגלילה.

מכרטיסייה אחת בטופס, היה עליך להגדיר בעבר, אם רצית להגדיר קונפיגורציה של יותר  שמירה מפורשת של הגדרות טופס 

כרטיסייה אחת, לסגור את הטופס ולפתוח אותו מחדש כדי להגדיר את הכרטיסייה הבאה. 



 

 SAP Business One 9.0הודעות מהדורה של הודעות מהדורה של 
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 תיאור תכונה

 כעת ניתן לשמור את הגדרות הקונפיגורציה של כרטיסיות שונות בבת אחת.

מת אובייקט. אירועים ישנים הקיים משוכתב לצורך יישום מערך אירועים בר COMאירוע  שכתוב אירועים ברמת אובייקט

 אינם מוסרים כדי לשמר תאימות לאחור.

SAP Business One Studio 

 תיאור תכונה

SAP Business One Studio SAP Business One Studio ו-SAP Business One Studio for Microsoft Visual 

Studio  הם סביבות פיתוח המשולבות כעת עבור שותפים, יועצים ואנשיIT  של לקוחות 

SAP Business One הסביבות האלה מאפשרות פיתוח יעיל של .SAP Business One 

SDK ( ותכונות הרחבה אחרות, כגון אובייקטים מוגדרי משתמשUDO התאמה אישית של ,)

SAP Business One .'וכד 

 SAP Business One Studio הוא פתרון מוכן מראש )הכלול ב-SAP Business 

One שבו ניתן לתכנן את עריכת היישום הנוסף שלך. זוהי גרסה משודרגת של ,)

Screen Painter  ופלטפורמה פתוחה עבור כלי עיצוב אחרים כגוןWorkflow 

Designer ו-EFM Designer  .העתידי 

 SAP Business One Studio for Microsoft Visual Studio  משולב באופן הדוק 

משתף את  Microsoft Visual Studio 2010 .Microsoft Visual Studio 2010-ב

. שותפים יכולים לפתח SAP Business One Studioאותה תבנית קובץ פרויקט עם 

יישומים נוספים בעלי יכולת מלאה כגון עיצוב ממשק משתמש, יצירת קוד, איתור באגים, 

Build ( .ופריסהSAP Business One 9.0 תומך ב-C# ).בלבד 

 

SAP Business One Workflow 

 תיאור תכונה

SAP Business One Workflow SAP Business One Workflow  מאפשר הגדרה, פריסה וביצוע של תהליכים עסקיים

 חדשים. הוא כולל את הפונקציונליות הבאה:

 Workflow Designer ב(-SAP Business One Studio )–  סביבת פיתוח משולבת

(IDE הכוללת בקרות תצוגה המסייעות למשתמשי קצה ליצור תהליכים וליצור גם )XML 

 .SAP Business Oneלצורך ייבוא, מאוחר יותר, אל 

 Workflow Engine – ( שירות חדש של תהליך עבודה בכלי השרתService 

Manager.לבקרת התהליך ) 

 Workflow ב-SAP Business One – הליך עבודה מאפשר למשתמשי קצה לתפעל ת

 בתכונות הבאות:

o Workflow Manager מנהל את תבנית תהליך העבודה ומייבא :XML  שנוצר 

 Workflow Designer-ב

o Workflow Instance מתחיל בתהליך בהתבסס על תבנית תהליך העבודה ומציג :

 אותו כדי לדווח למשתמשי הקצה על הסטאטוס שלו
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 תיאור תכונה

o Workflow Worklistמה: מאתר ואוסף את המשי 

o Task Detailמעבד משימה : 

o Workflow Monitor בודק את הסטאטוס של כל מופעי התהליכים : 

Remote Support Platform for SAP Business One 

 תיאור תכונה

 Remote Supportגרסה חדשה של 

Platform  

Remote Support Platform for SAP Business One  מתוכנן כדי להגן על התקנת 

SAP Business One  אצל לקוח באמצעות תמיכה אוטומטית מרחוק, בעסקים בעלי 

 כלולה בתקליטור המוצר  Remote Support Platformשל  3.1נפחים גדולים. גרסה 

SAP Business One 9.0 .וניתן גם להורידה כחבילה נפרדת , 

Remote Support Platform 3.0  כולל מספר תכונות חדשות, לרבות ניהול גיבויים, תמיכה

 Remote Support, דיווח Microsoft Windows PowerShellעבור  Scriptביצירת קובצי 

Platform  ובדיקות בסיסי נתונים לפני שדרוג. כדי לקבל מידע נוסף על השיפורים

הודעות מהדורה של ן בהפונקציונליים והשינויים העיקריים שיושמו במהדורה הזו עיי

Remote Support Platform 3.0. 
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 פלטפורמת דיווח

 תיאור תכונה

 כך: SAP Crystal Reports 2011-תומך ב SAP Crystal Reports 2011 SAP Business One 9.0תמיכת 

  ניתן להציג דוחות ועריכות שלCrystal  שעוצבו באמצעותSAP Crystal Reports 

 .SAP Crystal Reports 2011 Viewer-ב 2011

  כשאתה פותח דוח או עריכה שלCrystal  לצורך עריכה מתוךSAP Business One ,

 .SAP Crystal Reports 2011 Designer-הם נפתחים ב

SAP Crystal Server Integration :באפשרותך לבצע כעת את הפעולות הבאות 

  העלאת דוחות מערכת ודוחות מוגדרי משתמש שלCrystal  מתוךSAP Business 

One  אלSAP Crystal Server 2011 

 הצגת דוחות שהועלו מ-SAP Business One בתצוגה מקדימה 

  הצגה ושיתוף של כתובותCrystal Server URL של הדוחות שהועלו ב-SAP 

Business One 
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Electronic File Manager (EFM) 

 

Electronic File Manager (EFM) 

 תיאור תכונה

: הכלי 'הגדרת תבנית' ניתן כעת לתכנן פרויקטים רב לשוניים Electronic File Managerעם  EFMתמיכה רב לשונית של 

 תומך ביכולות הבאות:  GEP EFM-ו BPPבתבנית 

 אפשרות הזנת טקסט תרגום ב-EFM Designer ידי המשתמשים-על 

  ייצוא תרגומים לקובציXML  אוCSV 

  ייבוא תרגומים לפרויקטים בתבניתBPP  אוGEP 
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