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 מסמך הוראות למשתמש - קליטת מולטימדיות לפריטים קיימים

 הקדמה 1

, מתוך נתונים לפריטים הקיימים במערכת קבצי מולטימדיהחדשיםיכולת זו נועדה לאפשר לקלוט 

 הנמצאים בקובץ אקסל. 

 (:'אחזקה')במדור " מולטימדיותפורמטים ליבוא "מודול  1.1

שכוללים שורות מיפוי שדות בין העמודות מגיליון האקסל  פורמטיםבמודול הזה ניתן להגדיר 

)שמכיל נתונים של קישורי מולטימדיות לקליטה באידאה( לבין השדות המתאימים )של קיבוץ 

המיפוי כמוסבר מולטימדיה מסויים( באידאה. המודול מאפשר בנייה קלה ופשוטה של שורות 

 בפרק הבא )שינוי ממשק המשתמש(.

 : "פריטים"במודול  1.1

טימדיה לפריטים קיימים )בתפריטי נוספה האפשרות ליבא קישורי מול" פריטים"במודול 

 (.1.1ברשימת פריטים( בפורמט נתון שהוגדר קודם )ר'  'יצוא\יבוא'

 נים בפורמט שבחרנו.וזאת ע"י בחירה פשוטה של קובץ אקסל וגיליון שמכילים את הנתו

* בסיום התהליך, במידה והיו שגיאות, מוצג חלון עם דוח שגיאות עם ציון שורות הגיליון שלא 

 נקלטו ומהות השגיאה.

 בפרק הבא תיאור מפורט כיצד ניתן לעשות זאת דרך ממשק המשתמש. - 1.1

 

 )חלונות( מודול "פורמטים ליבוא מולטימדיות" בממשק האדמיניסטרציה 1

 ליבוא מולטימדיות מתוך קובץ אקסל. להגדיר פורמטיםבמודול זה ניתן 

 כל פורמט מכיל מיפוי של עמודות מגיליון האקסל לשדות של קיבוץ מולטימדיה באידאה.

 אחזקה < פורמטים ליבוא מולטימדיות : כאן נפתחת רשימה של פורמטים קיימים )במידה והוגדרו(

 ן ואף למחוק קיימים.ניתן להוסיף פורמטים חדשים, לעדכ

 –להוספת פורמט חדש, יש ללחוץ "הוספה" מסרגל הכלים )או 'רשימה'  < 'הוספה' מהתפריט( 

בדפית הראשונה יש לרשום את שם הפורמט )בשדה "תיאור"(  –דפיות  2נפתחת מחברת בת 

 ולשמור.

לטימדיה בדפית השניה 'המרת שדות' מגדירים מיפוי של העמודות מגיליון האקסל לשדות מו

 דרכים לבניית המיפוי: 2)קיבוץ( באידאה.  יש 

קיבוץ  –הוספת שורה ובחירת השדות )של אידאה  –דרך התפריט )או מסרגל הכלים(  .1

 מולטימדיה ומספר פריט(.

יתווספו אוטומטית שמות כל  –( פתיחת קובץ האקסל ובחירת הגיליון  #המומלצת) .2

 העמודות מהגיליון.
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בדרך הראשונה, יש לבחור תחילה שדה מקבץ )בחירה דרך הכפתור "שדה מקבץ" ]...[ בחלק 

 (.MULCOLהעליון של הדפית. אפשר ומומלץ להשאיר את ברירת המחדל 

'רשומה'  < 'הוספת שורה' , או  –ץ על 'הוספת שורה' מסרגל הכלים )או מהתפריט אח"כ ללחו

 (:Alt+Insקיצור 

 

 
מכאן אפשר לבחור שורה שורה או לבחור קבוצת שדות )ע"י סימון הצ'קבוקס "בחירת קבוצה" 

וגרירת שדות נבחרים(, או לסמן "בחירת הכל". לחיצה על כפתור "בחר" מכניסה את השורות 

 נו למיפוי כמתואר בצילום הבא:שבחר
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יש  –מול כל שדה של אידאה יש לרשום את שם העמודה מגיליון האקסל )בעמודה 'שם העמודה'( 

להקפיד על רישום מדוייק של שמות העמודות )מומלץ להעתיק ולהדביק מתוך גיליון האקסל 

 עצמו(!

 

 להגדרת פורמט ליבוא מולטימדיות: הדרך השניה והמומלצת

-על כפתור 'פתיחת קובץ לדוגמה' )בחלק העליון של הדפית(  שפותחת תיבת דוהקשה  .1

 שיח כמתואר בתצלום הבא:

 

כאן יש לבחור את קובץ האקסל )ע"י הקשה על הכפתור ]...[( ואח"כ את הגיליון הרלוונטי  

 ( ולהקיש 'אשר'.dropdown)מרשימת בחירה = 

מודות מגיליון האקסל אוטומטית לדפית המיפוי בהקשה על 'אשר' יתווספו שורות עם שמות כל הע

 )"המרת שדות"(:

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 

4 of 6 

 

 

בכל שורה יש לבחור שדה אידאה מתאים מתוך קיבוץ המולטימדיה הנבחר בעזרת לחיצה על 

 מימין לעמודה "קוד".  –]...[ שבאותה שורה  -כפתור ה

ולטימדיה בחירת שדה )או קבוצת שדות( היא מתוך רשימה של השדות המקובצים של קיבוץ המ

מתבצעת באופן  –( SNקוד  -שנבחר )בנוסף לשדות הקיבוץ ניתן לבחור גם שדה "מספר פריט" 

 דומה ל"הוספת שורה" )כמתואר לעיל בדרך הראשונה להגדרת הפורמט(.

 

  בשדות "קוד" )שיש מאחוריהם טבלה( כגון "מיקום לוגי" או "סוג מולטמדיה" מומלץ לרשום

טבלת "מיקומי קבצי" או "סוגי  -הערך בטבלה )לדוגמה  בגיליון האקסל את הקוד של

 -מולטימדיה" בהתאמה( 

 כמתואר בתצלום הבא: –ואז יש לסמן זאת בעמודה "האם קוד" 
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  בעמודה "ברירת מחדל" אפשר למלא ערך שייכנס לשדה המתאים במיקרה שאין נתון

ל עמודה ב"שם מתאים בגיליון האקסל )ערך זה ייכנס גם במקרה שלא רושמים שם ש

 העמודה"(.

 

אחרי שסיימנו להגדיר את כל שורות המיפוי, מומלץ להקיש שוב על "פתיחת קובץ לדוגמה" ולבחור 

את אותו קובץ וגיליון שמיפינו, להקיש על "תצוגה מקדימה" ולקבל תמונה מייצגת כיצד ייראו 

 הנתונים הנקלטים בקטלוג של אידאה.

 ט של הרשימה: במודול "פריטים" בוחרים מהתפרי 1.1
 < יבוא מולטימדיות:-יבוא \< יצוא-רשימה 

 
 

 כאן בוחרים את קובץ האקסל והגיליון שממנו רוצים לייבא ואת "פורמט ההמרה" המתאים שהגדרנו.

 גם כאן ניתן ללחוץ "תצוגה מקדימה" ולבדוק שאכן הכל מוגדר היטב לפני ביצוע של הקליטה עצמה.

של קליטה מהקובץ והכנסת )קישורי( המולטימדיות לפריטים  לחיצה על "אשר" מתחילה תהליך

 המתאימים.

  אפשר לותר על "אינדוקס פריטים" לזירוז התהליך )אז יש לדאוג לביצוע אינדוקס של כל

 לטובת מנוע החיפוש(. –הפריטים במועד מאוחר יותר 

 .)במהלך היבוא מוצג חיווי התקדמות של התהליך )באחוזים 

 ידה והיו שגיאות, הן מוצגות )כדוח שגיאות( בחלון כמודגם בתצלום הבא:בסיום התהליך, במ 
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 …Findניתן לבצע בחלון זה חיפושים ע"י קליק ימני ובחירת 

בנוסף נרשמים הדיווחים הנ"ל באופן מצטבר בתוך קובץ לוג )מוגדר במודול תצורה , תחת מודול 

format –  3פרמטר מספר(. 
 

 ק האינטרנט ליבוא מולטימדיות.** בשלב זה אין תמיכה בממש 1.1
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