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 Web-ניהול ממשק ה – אחזקה
 ,הגדרת תפריטים ,תצוגת פריט, לתצוגת ס, רשימת תוצאות החיפוש, מסכי החיפוש, הבאנר העליון

 שאילתות כלליות, Web-הרשאות לממשק ה

 באנר עליון
לעיצוב הבאנר מיועד . את שם המשתמש לאחר הזיהוי והכניסה למערכתו כולל את כפתורי השפההבאנר 

 .אתרניתן לבקש את המסמך ממחלקת התמיכה או להוריד אותו ב, סמך נפרדהסבר במ. על ידי הלקוח

 06,95פרמטרים  –מאגרים באינטרנט  –תצורה  –אחזקה : לוגו ניתן להגדיר לינק לדף הבית/מתוך הטקסט

 מסכי החיפוש

  עזרה טקסט

 החיפושים מסוגי חדא כל על הסבר להוסיף ניתן . 

 מאגרים<  אחזקה מתוך הלקוח י"ע ועריכה להוספה ניתן הטקסט. מאגר לכל שונה טקסט להגדיר ניתן 

 . עזרה טקסט כפתור<  השונות החיפושים דפיות<  באינטרנט

 עזרה טקסט" כפתור, ראשית דפית<  באינטרנט מאגרים<  תצורה<  אחזקה – המהיר לחיפוש עזרה 

 "מהיר לחיפוש

 שדות חיפוש 

  בממשק החיפושים עבור  השדות לחיפוש יםנקבעמאגרים באינטרנט דפיות בסיסי ומתקדם  –באחזקה-

Web .ובחירתם מרשימת השדות, 'הוספת שורה'י  הקשה על צלמית "את השדות בוחרים ע.  

 קבוצות שדות'שהוגדרו לפני כן במדור , ניתן לבחור לחיפוש גם שדות וגם קבוצות שדות'. 

 חירת שדות לחיפוש יש להקליק על חלקו העליון של החלון ובעת הוספה תעלה לבחירה רשימת לב

 .השדות המוגדרים במערכת

  לבחירת קבוצות שדות לחיפוש יש להקליק על חלקו התחתון של החלון ובעת הוספה תעלה לבחירה

 .'קבוצות שדות'רשימת קבוצות השדות שהוגדרו במדור 

 21אינו עולה על , השדות ועוד מספר הקבוצות שהוגדרו לחיפוש במאגרכ מספר "יש לשים לב שסה 

 .בחיפוש מורכב 12ואינו עולה על , בחיפוש פשוט

 ההעתקה נעשית . או ממאגר אחד למשנהו/ו, ניתן להעתיק את שדות החיפוש מסוג חיפוש אחד למשנהו

ובחירת , מין למעלהבצד י', רשומה'הקשה על תפריט , בדפית החיפוש המתאימה מהמאגר המתאים

 .העתקת רשומה/ העתקת רשומה מדפית אחרת: האובייקט להעתקה

 הגדרות נוספות לחיפוש המתקדם

 י "ע, ניתן לקבוע את ברירת המחדל לפונקציה הלשונית עבור כל שדה בנפרד – פונקציות לשוניות

 .מתיבת הבחירה', פעילות לשונית'בחירתה בעמודה 

 האפשרות מופיעה בעמודה . על שדות מספרים ותאריכיםפ טווחים "ע חיפושניתן להגדיר  – טווחים

 מתוך הכפתור  כן ברירת מחדל/כן אופציונלי/לאיש לבחור . 'חיפוש טווח'השמאלית 

 שיופיע לצד השדה במסך החיפוש  לכל שדה הסבר טקסטאפשרות להוספת   עזרה לשדה טקסט

 צלמית< דפית כללי < רת שדה מחב< טבלת השדות : הגדרת טקסט עזרה לשדה. המתקדם

 
 ניתן להגדיר האם ניתן יהיה לבחור , לשדות טבלאיים ושדות קישור פריטים – הצגת רשימת בחירה

< טבלת השדות < הביצוע מתוך אחזקה . Web -מתוך הרשימה גם בחיפוש המתקדם בממשק ה

  .'חלון החירה באינטרנט'תיבת סימון  –תת דפית סקרולר < בחירת שדה 

http://www.idea-alm.co.il/Hebsite/home/
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  ימת תוצאות חיפושרש
, שדות לפי בחירהכולל הצגת , בהתאם לצרכי הלקוחולכל הרשאה ניתן ליצור תצוגה שונה לכל סוג חומר 

 דפיתמוביל ישירות לה דירוג ממוצע, המידע הנוסף, הדיגיטאליים המקושרים לפריט םהאובייקטיכל הצגת 

 .ועוד הביקורות של הפריט

 .תצוגת רשימה תת דפית –אינטרנט  דפית < וגי חומר ס< אחזקה ההגדרות מבוצעות במדור 

  הוספת שורה'יש להיכנס לשיוצגו בתצוגה המקוצרת ברשימת תוצאות החיפוש לקביעת השדות '

 .בסרגל הכלים

o  שדות 0ניתן לבחור עד 

o סוג חומר ומספר פריט, כותר: במידה ולא בוחרים אף שדה יוצגו ברירות המחדל של המערכת. 

o  כדי שיהווה קישור לתצוגת הרשומה ' קישור'אחד השדות שנבחרו את תיבת הסימון יש לסמן עבור

 .מומלץ לסמן את כותר. המלאה

o  לדוגמא עבור מחבר אם רוצים שכל המחברים יוצגו בתצוגה ' להציג את כל הערכים'ניתן לסמן

 .המקוצרת

 פרמטרים נוספים: 

o  יוכל לבחור את הפריט לסל יש לסמן את תיבת הסימון כדי שמשתמש מזוהה –הוספה לסל . 

o  ברירת המחדל היא הצגת קישור מולטימדיה אחד לכל פריט  –הצגת קישורי מולטימדיה ברשימה

 .או שלא יוצגו כלל, כולם או ספורים, ניתן להגדיר שיוצגו קישורים נוספים(. במידה וקיים)

o  בשאר הפרמטרים מומלץ להשאיר את ברירות המחדל של המערכת 

 תצוגת סל
 ולשלוח לבצע הזמנה, מתוכה ניתן לסמן פריטים רצויים, ת פריטים אישית של המשתמשרשימהוא  סלה

 .פריטים במייל

 –דפית  אינטרנט < סוגי חומר < מדור אחזקה במבוצעות לתצוגה המקוצרת של הפריט בסל ההגדרות 

 .סל תת דפית

 .קביעת השדות מתבצעת באותו אופן כמו ברשימת תוצאות החיפוש

 וגת פריטתצ
וכן פרמטרים נוספים הנוגעים לאופן  Web-ניתן לקבוע אלו שדות יוצגו בתצוגת הרשומה המלאה בממשק ה

 :ותכני המסך

 פרמטרים 

פרמטרים . הגדרות בתת דפית תצוגת הפריט –דפית אינטרנט < סוגי חומר < נקבעים מתוך מדור אחזקה 

 :חשובים

ברירת . Web-המידע הנוסף מיועד לחשיפה בממשק היש לסמן את תיבת הסימון אם  –מידע נוסף  .2

 .המידע הנוסף אינו מוצג –המחדל 

מומלץ לסמן כדי לאפשר הוספת הפריט לסל מתוך תצוגת . ברירת המחדל לא מסומן –הוספה לסל  .1

 .הרשומה המלאה

במידה . מומלץ לשנות לרשימה. ברירת מחדל אלבום –סגנון הצגת קישורי מולטימדיה בפריטים  .3

 .י המערכת"יגים תוכן מוטמע הסגנון חייב להיות רשימה ומשתנה עומצ

יש לשנות במידה ומקטלגים תוכן מוטמע ולבחור . ברירת המחדל היא ללא  –אופן הצגת תוכן מוטמע  .2

 .את המקום במסך בו יוצג התוכן המוטמע

 מומלץ לסמן במידה ומפעילים את הביקורות –הצגת דרוג ממוצע  .0

 חשופים מספר השדות המוצגים .6
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 אלו שדות יוצגו ברשומה המלאה

. בכותרת מחברת הקטלוג ולשדות דינמיים, השדות בכרטיס הקטלוג של הפריט מתחלקים לשדות קבועים

 :לכל סוג הגדרות בנפרד

  באפשרות הרצויה מבין האפשרויות יש לבחור : דפית כללי< סוגי חומר < אחזקה : שדות קבועים

 .ולשמור' הצגת שדות קבועים באינטרנט'הקיימות ב

 לקביעת . השדות שיוצגו ברשומה המלאה –דפית יוצג בחיפוש < סוגי חומר < אחזקה : שדות דינמיים

  להציג - אינטרנט יש לסמן עבור כל שדה את תיבת הסימון בעמודה Web-השדות שיוצגו בממשק ה

 יםפריטים דומ

הנוצרים באופן אוטומטי על ידי המערכת ומאפשרים חיפוש נוסף על הערך  ,קישוריםפריטים דומים הם 

בחירת < טבלת השדות < ניתן להוריד את האפשרות ברמת השדה מתוך אחזקה . המסומן בשדה בודד

 אינטרנט -האם לאפשר גלישהלהסיר את התיוג מתיבת הסימון < חיפוש מילולי < כללי < שדה 

 תפריטים
 הגדרת תפריטים לאינטרנט< אחזקה 

תפריט צדדי ותפריט , תפריט שורה, תפריט עליון :מוצגים מספר סוגים של תפריטים Web-בממשק ה

 .סוג חומר ומודול, מאגר, ניתן לקבוע באופן מפורט את התפריט הקיים לכל מוצר.  דפיות

המסך מציג את . תפריטים קיימים לערוך ולמחוק, מסך הגדרת התפריטים מאפשר למשתמש להוסיף

כאשר כל שורה מייצגת תפריט , (שורש מימין)רשימת התפריטים המוגדרים במערכת במבנה של עץ 

 .סוג החומר והמודול, המאגר, סוג המוצר, סוג התפריט: ומאפייניו

ט המשמש כתפרי, "*"מוגדר תפריט ברירת מחדל שכל הפרמטרים שלו הם , לכל אחד מסוגי התפריטים

 .הנראה במידה ולא הוגדר תפריט ספציפי עבור מצב כלשהו של המערכת

 :אופן ההגדרה זהה עבור כל התפריטים

 דפית ראשי  

דפית זו מאפשרת למשתמש להגדיר , כמו כן.  בדפית זו ניתן להגדיר את המאפיינים הכלליים של התפריט

 :השדות.  תפריט כלשהו כלא פעיל

 הרשימה את סוג התפריט יש לבחור מתוך – סוג התפריט 

 טקסט חופשי – תאור. 

 לבחירת כל המוצרים או לבחור את המוצר מתוך הרשימה* ניתן להקליד  – סוג המוצר 

 לבחירת כל המאגרים או לבחור את המאגר מתוך הרשימה* ניתן להקליד  – מאגר. 

 וי מתוך הרשימהלבחירת כל סוגי החומר או לבחור את סוג החומר הרצ* ניתן להקליד  – סוג חומר . 

 מבין האפשרויות . לבחירת כל המודולים או לבחור את המודול מתוך הרשימה* ניתן להקליד  – מודול

שכן התפריט , אין לבחור בהם, במידה ולא נרכשו. מרכז מידע ופנורמה הנם מוצרים בתשלום, ברשימה

 .לא יהיה פעיל

 טרנטהורדת התיוג תגרום להסתרת התפריט בממשק האינ – פעיל . 

 דפית כניסות בתפריט

 .כלומר את הכניסות השונות הקיימות בתפריט, בדפית זו ניתן להגדיר את מבנה התפריט

בעריכת מבנה העץ ניתן להוסיף כניסות חדשות . בחלקו הימני של המסך מוצג עץ המכיל את מבנה הכניסות

 .ולהוריד קיימות

לכל כניסה ניתן . ירים את הכניסה הנוכחית בעץבחלקו השמאלי של המסך מוצגים פרטי הכניסה המגד

 :המאפיינים אותם ניתן להגדיר הם. להגדיר פרמטרים שונים שייקבעו את תוכן וצורת הכניסה בתפריט

  טקסט חופשי לנוחות המשתמש –תאור הכניסה. 

  בשימוש כאשר הכניסה בתפריט גורמת לפעולה של המערכת .לשימוש המערכת –תג. 

  י בחירה של ערך מתוך המילון"מוגדר ע –הטקסט שמוצג.  
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 יש לכתוב כאן את כתובת , כאשר הכניסה בתפריט היא קישור לאתר או לקובץ – קישור עבור הכניסה

 .הקובץ/האתר

 ללא תיוג הכניסה בתפריט מוסתרת – פעיל. 

  האם התפריט יהיה חשוף למשתמש בלתי מזוהה –חשוף לאנונימוס 

 העתקת תפריט

הפעולה יוצרת תפריט זהה לתפריט אותו . ניתן לבצע העתקת תפריט, קלות תפריט דומהעל מנת ליצור ב

דפית < הביצוע מתוך מחברת התפריט . ומאפשרת לשנות רק את הסעיפים הרצויים, בוחרים להעתיק

נפתחת רשימת כל התפריטים וניתן לבחור ממנה . בסרגל הכלים השני העתקת רשומהבאמצעות <  ראשי

  .ותו רוצים להעתיקאת התפריט א

 ?מה עושים איפה

 לא , אחד או שניים)חיצוניים  אפשרות הוספת קישורים, הסתרת חיפושים מיותרים – תפריט עליון

  (יותר

 יהיו דפיות  מסויםכאשר רוצים שלסוג חומר , כמו כן. שאינן בשימוש הסתרת דפיות – תפריט דפיות

יש להוסיף תפריט דפיות  ,ים משאר סוגי החומראו דפיות עם שמות שונ שונות מלשאר סוגי החומר

  .חדש לאותו סוג חומר

 תפריטים צדדיים שבהם מודולים  3-יש להתייחס ל –הוספת קישורים חיצוניים  – תפריט צדדי :* =

 Notebook -תחום , list –תחום , * –תחום 

 beW-הלממשק  הרשאות
 ה ממשק-Web מזוהה בלתי קורא עבור מחדל כברירת נפתח (guest .)לבצע מותר מה, ההרשאות 

 Default security for או 'לאינטרנט מחדל ברירת סיסמת' ההרשאה בקבוצת מנוהלות ,זיהוי ללא

the net. 

 ההרשאה קבוצת באף מופיעים שלא משתמשים. כלשהי הרשאה לקבוצת שייך מזוהה משתמש כל 

 Web default security ההרשאה בקבוצת מנוהלים

 אינטרנט דפית תת יש, הרשאות בדפית, רשאהה קבוצת בכל . 

 לקביעת ההרשאות: 

o זו לדפית להיכנס יש 

o הדפיות את לפתוח או לחסום ואז הרלוונטי המודול את לסמן יש המדורים ברשימת ימין בצד 

 . הצהוב המפתח על כפולה הקשה י"ע שמאל בצד הרצויות

 פתוח תפריט/שהפעולה פירושו צהוב מפתח . 

 חסום שהתפריט ושופיר אדום איקס . 

o המודולים הרלוונטיים לממשק ה-Web הם: 

 חיפושים 

 (החשבון שלי)כרטיס הקורא  – קוראים 

  קטלוג בממשק ה –רשימת פריטים-Web 

  אפשרות שליחת פריטים במייל –ניהול דוחות פריטים 

 הרשאות לפורמטים 

o שליחת מייל בממשק ה-Web אפשרית במידה והוגדרו פורמטים לשליחה. 

o דוחות פריטיםמודול ב י הלקוח"ע יםשליחה נקבעל יםמטפור 

o פריטים דוחות ניהול במודול או מתבצעת פורמט באיזה להשתמש רשאי מי, ההרשאות הגדרת  >

 דפית<  הרשאה קבוצת בחירת<  הרשאות<  אחזקה במדור או הרשאות דפית<  פורמט בחירת

 פורמטים
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 כלליות שאילתות

 רשה לשימוש כלל המשתמשיםי משתמש מו"שאילתות שנשמרו ע

 שאילתות יוצר' סימון תיבת<  כללי דפית<  ההרשאה קבוצת בחירת<  הרשאות<  באחזקה להגדיר יש 

 'כלליות

 ה בממשק לבצע יש השאילתות שמירת את-Web ניתן השמירה בזמן. מתאימה בהרשאה כניסה לאחר 

 .פרטית או כללית תהיה השאילתה האם לבחור

 ב שלהשתמ ורוצים במידה URL פרמטר במוגדר לוודא יש חיצוניים מאתרים אליה לקישור השאילתה של 

 .39 פרמטר<  באינטרנט מאגרים<  תצורה<  באחזקה


