חוברת הדרכה – פורטל הזמנות

דף הבית ומבנה האתר:

אפשרויות דף הבית:
 .1יצירת הזמנה חדשה  -לחיצה על לשונית זו תפתח בפניכם טופס הזמנה ממוחשב ,דרכו ניתן לבצע הזמנה
חדשה ובחירת תאריך אספקה.
 .2הצגת היסטוריה – בדף הבית מוצגים הזמנות פתוחות ותעודות משלוח קודמות .טבלת ההיסטוריה בנויה
מהעמודות הבאות:
א .מספר שורה
ב .תאריך – תאריך מועד אספקה.
ג .הזמנה – מספר ההזמנה.
ד .הזמנת לקוח – רק במידה שבזמן אישור ההזמנה הוקלד ע"י המשתמש.
ה .סטטוס – פירוט מצב ההזמנה.
קיימים כמה סוגי סטטוסים:
 .1הזמנה – הזמנה קיימת אך טרם בוצעה  ,בשלב זה ניתן לחזור להזמנה על ידי לחיצה על מספר
ההזמנה ולערוך אותה מחדש.
 .2בליקוט – הזמנה בביצוע  ,כשסטטוס זה מופיע לא ניתן לערוך את ההזמנה.
 .3ת.משלוח – ההזמנה יצאה ללקוח.
ו .סוג הזמנה – תצוגה של קבוצות הפריטים בהזמנה (ירקות ופירות /ירק /פירות יבשים).

דף 1

תהליך רישום הזמנה:

לאחר לחיצה על לשונית "יצירת הזמנה חדשה" בדף הבית  ,יפתח בפניכם טופס הזמנה ממוחשב (ראה תמונה לעיל).
טופס ההזמנה מורכב ממספר העמודות:
א .שורה – ממויין לפי קבוצות פריטים.
ב .קבוצת פריט – כל קבוצת פריט מכילה את כל הפריטים המשוייכים לאותו זן  ,כגון :עגבניה ועגבניה אשכולות.
לנוחיותכם תוכלו למצוא את כל מגוון הפריטים המשוייכים לאותה קבוצה בזה אחר זה ובנוסף ניתן למיין קבוצות פריטים על
ידי לחיצה על הסמן בראש העמודה.
ג .תמונה
ד .שם פריט – הפריט אותו תרצו להזמין כפי שמופיע בתעודת המשלוח.
ה .קוד פריט – עמודה זו מציינת את קוד הפריט בביכורי שדה .אם ברשותכם קוד הפריט  ,ניתן להגיע אליו ישירות על ידי רישום
מספר הפריט בראש העמודה.
ו .קוד פריט לקוח – עמודה זו מציינת את קוד הפריט בבית הלקוח  ,גם כאן ניתן לסנן לפי קוד פריט בראש העמודה.
ז .אריזות – בעמודה זו עליכם לציין את כמות האריזות הנדרשת לפי קרטונים שלמים בלבד.
לאחר מעבר לפריט הבא המערכת תציין עבורכם הערכת משקל כולל לכמות הקרטונים שהזמנתם
לדוגמא :הלקוח רשם  8קרטון מלפפון:

לאחר מעבר לפריט הבא:

ח .משקל/יחידות – בעמודה זו עליכם לציין את המשקל הרצוי (אין לציין משקל נמוך ממשקל קרטון שלם).
המערכת תבצע המרת משקל ותציין עבורכם בעמודת ה"אריזות" הערכת כמות קרטונים לפי המשקל שציינתם.
בחלק מהפריטים לרבות ארוזים ,ניתנת האפשרות להזמין ביחידות  ,יש לרשום את כמות היחידות הנדרשת בעמודה זו.

דף 2

סגירת הזמנה:
סגירה ושידור ההזמנה בנוי מ 3חלקים :
 .1תאריך אספקה – טרם סגירה יש לאמת את מועד האספקה  ,ברירת המחדל במערכת הינה יום קדימה.
בימי שישי וערבי חג יש ללחוץ על שורת מועד האספקה וביומן שנפתח לסמן את מועד האספקה הרצוי.
אין לסמן שבתות וחגים!.

 .2מעבר לאישור סופי – לאחר סיום הקלדת הזמנה יש ללחוץ על אישור בתחתית העמוד.

 .3בדיקת הזמנה – לנוחיותכם המערכת תסנן עבורכם אך ורק את הפריטים אותם הזמנתם לצורך בדיקה  ,כאשר במקרה
הצורך ניתן גם לתקן כמויות.

כמות פריטים
בהזמנה

כמות קרטונים
בהזמנה

משקל
משוער

 .4סגירת הזמנה – לאחר סיום רישום ההזמנה ובדיקה אחרונה יש ללחוץ על לשונית "אישור סופי" בתחתית העמוד .ההזמנה
תקלט במערכת ביכורי שדה ותשלח אליכם אישור הזמנה לכתובת המייל.

דף 3

העתקת הזמנה קודמת כהזמנה חדשה:
לנוחיותכם ניתנת האפשרות ליצור הזמנה חדשה על בסיס הזמנה קודמת ובכך לדלג על שלב הקלדת כמויות.
על מנת לעשות זאת יש לפעול לפי השלבים הבאים:
 .1לאחר התחברות לשם המשתמש  ,בטופס ההזמנה יש ללחוץ על "יצירת הזמנה חדשה על בסיס הזמנה נוכחית".

 .2בחירת תאריך קודם  -המערכת תפתח עבורכם לוח שנה  ,יש לסמן את תאריך בו קיבלתם את האספקה.

נא לסמן
תאריך

 .3שליפה  -כעת המערכת תשלוף את כל נתוני ההזמנה מהתאריך אותו בחרתם.

 .4בדיקה  -מומלץ לבצע בדיקה ובמידת הצורך ניתן לשנות כמויות.
 .5סגירה  -בדומה ליצירת הזמנה  ,לחיצה על אישור ולאחר מכן אישור סופי וההזמנה תקלט במערכת ביכורי שדה.
אישור הזמנה ישלח אליכם למייל.

דף 4

