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 שדות תצוגה

 (1-3( ותאריכיים )1-3(, מספריים )1-5טקסטואליים ) -שדות תצוגה  11בתכנה קיימים : כללי

לתצוגה בלבד. שניתן להשתמש בהם ברשימות הפריטים ותוצאות החיפוש  ’שדות ריקים‘שדות התצוגה הם 

להצגת תוכן של שדות טקסטואליים, מספריים ו/או תאריכיים קיימים ו/או שדות חדשים שהוקמו במערכת. 

 כמו כן, ניתן להשתמש בשדות התצוגה במחולל הדוחות, בדוחות המתייחסים לפריטים בלבד.

 

 התצוגההגדרת שדות התוכן לשדות  .א

  ולסמן בעמודות שדות סוגי החומרלבחירת השדות שתוכנם יוצג בשדות התצוגה, יש להיכנס לתבניות ,

 הדרכה ’רהתצוגה את השדות הרצויים. 

  על תוכנם: –גם את שדות התצוגה  ברשימת הפריטיםכעת ניתן להציג 

 .וסימון שדות התצוגה –בעת פתיחת הרשימה: הקשה על צלמית 'תצוגת עמודות'  

 

 שמות מתאימים לשדות התצוגה .ב

  .רצוי לתת לשדות התצוגה שמות משמעותיים, המתאימים לשדות שנבחרו לכל אחד מהם 

: כאשר משנים את התיאור של שדה תצוגה, יש לקחת בחשבון שיתכן שבסוגי חומר שונים הערה

 ר' הדרכה לאותו שדה תצוגה. חשוב שכותרת שדה התצוגה תתאים לכולם. –הוגדרו שדות שונים 

 

  בכל מאגר ומאגר: תיאור שונהאפשר לתת לשדות התצוגה  רשימת תוצאות החיפושעבור 

ניתן לבחור את המאגר לטיפול  'תרגום'. בדפית  Xבטבלת השדות < מחברת שדה לתצוגה  .1

 שדה התצוגה במאגר זה. תוכן ולהקליד את התיאור המתאים ל

כותרות שדות התצוגה יהיו  -כאשר רק מאגר אחד משתתף בחיפוש ברשימת תוצאות החיפוש,  : שים לב

 יותר. במידה ומשתתפים בחיפוש לאותו מאגר' תרגום'אלו שהוגדרו במחברת שדה התצוגה,  בדפית 

תופיע הכותרת כפי שהוגדרה בחלקה העליון של דפית התרגום. במידה והחיפוש נעשה על  –ממאגר אחד 

 ון של דפית התרגום.יוצגו הכותרות שהוגדרו עבור מאגר זה בחלקה התחת - מאגר מסויים

 עדכון שדות התצוגה  .ג

כאשר משנים את ההגדרות של שדות התצוגה בסוגי החומר, לאחר תקופה של עבודה עם ההגדרות 

גם  החדשות את ההגדרות תעדכן ותחיל לאחור". פעולה זו עדכון שדות תצוגהיש לבצע " –הקודמות 

 עבור פריטים מלפני השינוי.

  בחירתם החומר, לסוג חומר מסוים, או לקבוצת סוגי חומר ע"י בחירתו/ניתן לבצע עדכון לכל סוגי

 רשימת סוגי החומר.ב

o  סימון רשומת/ות סוג/י החומר <  אחזקה < סוגי חומרבפעולת העדכון נעשית

 'רשימה'ע"י הקשה על תפריט לעדכון )לא לפתוח את מחברת סוג החומר!( < 

 ר' הדרכה  .'ן שדות תצוגהעדכו‘ האפשרות בסרגל התפריטים העליון ובחירת
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 איך עושים זאת?

 הגדרת שדות התוכן לשדות התצוגה .א

 (.'כללי'דפית -)תת 'שדות קטלוג'לסוג החומר הרלוונטי < לדפית <  'סוגי חומר'<  'אחזקה'יש להיכנס ל

או בתצוגת  ברשימת הפריטים ,בתצוגת עמודות בוחרים את שדה או שדות הקטלוג שרוצים להציג

 החיפושים, או שדה שרוצים לשתף אותו בדוח במחולל הדוחות.

 

  כלומר יכול להכיל גם מספר גם תו וגם אות למשל( 1אם השדה הוא מסוג מחרוזתw# )את  ליעד לו ניתן

כזה שמסומן עבור , רצוי כזה שאינו תפוס על ידי שדה אחר או הטקסטים תצוגהשדות החמשת אחד מ

בוקס בשורת -צ'קהאת מסמנים  שדה שהתוכן שלו משלים או דומה )למשל מחבר, מחבר שותף ועורך(

 הנבחר.תצוגה ה הבעמודת שדהשדה, 

 תצוגה השדות שלושת אחד מאת  מסמנים -( ספרות)כלומר יכול להכיל רק  יאם השדה הוא מסוג מספר

 .מספרייםה

  שדות שלושת מ אחדאת  מסמנים -תאריך( פורמט אם השדה הוא מסוג תאריך )כלומר יכול להכיל רק

 תאריכיים.התצוגה ה

 

 שדות התצוגהל)תיאור(  מתאימים שמות קביעת .ב

שם רלוונטי יהיה כתוב " "שדה לתצוגה / מספרי / תאריכישבכל מקום שבו כתוב  כדינדרשת עוד פעולה 

 .לתצוגהיוצג בשדה ש השדה לתוכן

ושדות לתצוגה יכולים לשמש להצגת  מסויםנמצא במאגר  שדה הקטלוגמכיוון שסוג החומר המכיל את 

"שדה לתצוגה / מספרי /  שם Xתוכנה שבמאגר יש להגדיר בשדות מסוגי חומר שונים במאגרים שונים 

 ".Xכשמו של "שדה יהיה מעתה  " Xתאריכי 

mailto:idea@idea-alm.com


 

 
 

Mishmar Ha'Emek, 19236 Israel,  
Tel: +972 4 9896199 ;  Fax: +972 4 9896777 

E-mail: idea@idea-alm.com 
Web site: www.idea-alm.com 

3 of 5 

 

מחבר, מחבר עבור שדות  1שדה לתצוגה , נבחר כללי, הנמצא במאגר ספרלדוגמה: אם בסוג חומר 

או  ' או 'יוצרים'מחברים', במאגר כללי. )ניתן לקרוא לו 1, נשנה את שמו של שדה התצוגה שותף ועורך

 מחבר/עורך וכדומה(. 

 
 
 

 איך זה נעשה:
  אשרול DWD להקלידלאחזקה < טבלת השדות < שאילתה < בשדה קוד  נכנסים

 
 שורות 11תוצאת השאילתה היא תמיד 

 

 
 
 5ל  1נמצא בין  Xכאשר  X_DWDהקוד שלהם הוא  –השדות לתצוגה המכילים מחרוזות  5

 3ל  1נמצא בין  Xכאשר  NX_DWDהקוד שלהם הוא  –השדות לתצוגה המכילים מספרים  3

 3ל  1נמצא בין  Xכאשר  DX_DWDהקוד שלהם הוא  –השדות לתצוגה המכילים תאריכים  3

 
 

את טבלת המאגרים  פותחיםבחלק התחתון שלו.  תרגוםהדפית בוחרים את השדה המתאים ונכנסים ל
 המתאים.את המאגר  ובוחרים
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גם בעמודת עושים אותו דבר  .בשורת השפה העברית ,בעמודת שם השדה "Xשדה את השם " יםלאחר מכן מכניס
 טקסט הטיפ.

 
 
 
 

 + החלה לאחור עדכון שדות התצוגה .ג
אחזקה < סוגי לבסוף, ע"מ לעדכן את השינוי בתצוגת העמודות ברשימת פריטים ובחיפוש, יש להיכנס ל

 .(לא לפתוח – אותו ע"י הקלקה אחת לבחור) תצוגההשדה בו סומן לעמוד על סוג החומר חומר < 
 בעדכון שדות תצוגה.לבחור  בתפריט הפעולות הנמצא בראש הדף, תחת "רשימה", יש
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 לענות "כן". יש על ההודעה הראשונה 

 
 

 לענות "לא".  יש היעל ההודעה השני
 

 
 
 

 על ההודעה השלישית לענות "כן". 
 

 
 

 את העבודה בתוכנה. הטימא מפני שהיאלעשות פעולה זו בסוף היום  -חשוב 
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