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  הזמנת עדשות

  

  דרישות המערכת

  ).מומל� מהיר(אינטרנט  .1

 .כרטיס חשבו� אצל ספק העדשות .2
  

  כיצד נכי� את המערכת לפעולה

 .יש לוודא חיבור לאינטרנט .1

מערכות מידע ובקש ממנו לפתוח ל� כרטיס חשבו� . ר.צור קשר ע� נציג ר .2

 .אצל ספק העדשות

כרטיסי : ציה לאחר קבלת נתוני ההתקשרות לספק יש לבחור את האופ .3

 .ספקי� בתפריט –חשבו� 

 ).איש קשר וטלפוני� לנוחיות�,ש�(יש להקליד את נתוני הספק  .4

י "בחלק שבו רשו� הגדרות השרת יש לרשו� את הנתוני� המועברי� אלי� ע .5

 .מערכות. ר.נציג ר

  

לח� על כפתור יבוא . יש לבצע יבוא נתוני�, לאחר הכנסת הגדרות השרת .6

  .ס�נתוני� בתחתית המ
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בתחתית , יבוא נתוני�"התחלת יבוא נתוני� באמצעות לחיצה על כפתור  .7

 .המס�

  

 .יבוא הנתוני� נמש� כדקה עד דקה וחצי באינטרנט מהיר .8

, בסיו� יבוא הנתוני� תינת� ל� אפשרות לבחור את סוג עדכו� המחיר .9

כברירת מחדל התוכנה תעדכ� את המחירי� בהתא� למחירו� המומל� 

אות� נית� יהיה לעדכ� ) מחירוני� 7עד (קיי� מחירוני� שוני� נית� ל. לצרכ�

  .באחוזי� לפי החלטת�

10. �יש להכניס את הנתוני� שהגיעו אלי� אל המחירו� של , לאחר יבוא הנתוני

 "יבוא למחירו�"זאת נעשה באמצעות כפתור , התוכנה

 

  

 תלוי במהירות, דקות 10 –ל  5תהלי� יבוא הנתוני� למחירו� לוקח בי�  .11

  .המחשב

י לחיצה על כפתור "נית� לצאת ע, סיימת את יבוא הנתוני� למחשב .12

 ".יציאה"

  .נית� להתחיל לעבוד, מזל טוב .13
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  הבחירה מהמחירו�

כעת נותר לבחור , הלקוח כבר בחר את המסגרת, סיימת את בדיקת הראיה .1

  .את העדשות המתאימות למרש� ולמסגרת ולבצע הזמנה

2. �מהתוכנה לעזור לנו במציאת העדשות  נבקש, לאחר הקלדת נתוני מרש

י סמל העדשות שמופיע "כניסה למס� בחירת העדשות תתבצע ע, המתאימות

 .במס� ההזמנה
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  חלו� בחירת העדשות

  .חלו� בחירת העדשות מציג א� ורק את העדשות המתאימות למרש� של הלקוח

 �  :החלו� מורכב מכמה חלקי

  

1. �  נתוני המרש

 ני�אפשרויות חיתו� נתו .2

 רשימת העדשות לבחירה .3

 רשימת הציפויי� האפשרית .4

 רשימת הצבעי� האפשרית .5

 רשימת התוספות האפשריות .6

 סיכו� העלות ללקוח .7
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  השימוש בחלו� בחירת העדשות

נית� לבצע את השינויי� , נתוני המרש� מועברי� אוטומטית לחלו� זה .1

  .הדרושי� במרש� במקרה של טעות ג� בחלו� זה

העדשות שמוצגת לנו מכילה כברירת מחדל את כל העדשות  רשימת .2

�נית� לחתו� את , וכ� ג� עדשות ייצור וג� עדשות מד-, המתאימות למרש

 .עדשות מד- בלבד או כול�, רשימת העדשות לפי עדשות ייצור בלבד

פלסטיק או (נית� לחתו� את רשימת העדשות לפי חלוקה של חומר יסוד  .3

 ).זכוכית

 .רשימת העדשות לפי קבוצת חומרי� נית� לחתו� את .4

 Vנית� להוריד או לסמ� ,  Additionבמידה והעדשות הדרושות לנו מכילות  .5

 .מ להציג רק עדשות ביפוקל או לחלופי� רק עדשות מולטיפוקל"ע

אנו נראה א� ורק עדשות המיועדות , Additionבמידה והמרש� אינו מכיל  .6

 .מוקדי.לחד

למעלה ולמטה באמצעות הגלגלת של  את רשימת העדשות נית� לגלגל .7

 .י פס הגלילה המופיע מצד שמאל של רשימת העדשות"או ע, העכבר

בריבוע המופיע בצד ימי� של כל דג�  Vי סימו� "נית� לבחור עדשות ע .8

במידה . נית� לבחור עדשה ימי� ועדשה שמאל!!! שי� לב, ברשימת העדשות

� .הריבוע לא יופיע, ולא נית� לבחור עדשה לעי� מסוימת מדג� מסוי

 .יופיעו הצבעי� והציפויי� המתאימי� לאותו דג�, עבור כל דג� נבחר .9

, לאחר בחירת העדשות והצבעי� נוכל לראות כי מופיע לנו סיכו� ללקוח .10

,  CYL  ,ADDהסיכו� מכיל באופ� אוטומטי את עלות התוספות כגו� 

PRIS  ,הנחה לעדשת , קוטר מיוחדBalance  ,צבע ותוספות עלות הציפוי ה

 .שונות

או המחיר אותו (המחירי� המוצגי� בסיכו� הנ� המחיר המומל� ללקוח  .11

מ לראות את עלות הקניה נית� ללחו� על הכפתור שעליו "ע, )אתה קבעת

 .בתחתית הסיכו�+ מסומ� 

 ".בחירה"מ לאשר את הבחירה יש ללחו� על כפתור "ע .12

כל מה שנותר . דרכוכעת נית� להדפיס ללקוח את ההזמנה ולשלוח אותו ל .13

 .הוא להזמי� את העדשות
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  סטטוס ההזמנה

ההזמנה באופ� , ולחיצה על אישור הזמנה , לאחר בחירת העדשות .1

ואי� ,  במידה והעדשות במלאי , "יש להזמי�"אוטומטית נמצאת במצב של 

יש לסמ� את העדשות אשר במלאי ואז הסטטוס הופ� , צור� להזמי�

  ":ממתי� לביצוע"ל

  

, כלומר יש להזמי� את העדשות, ידה ולפחות אחת מהעדשות אינה במלאיבמ .2

 " :יש להזמי�" –יסומ� באופ� אוטומטי סטטוס ההזמנה כ 

  

בדומה לסימו� (יופיע ריבוע קט� ליד הצבע , במידה ונבחר צבע לעדשות .3

, לא ישלח הצבע כחלק מההזמנה, במידה ונסמ� את הריבוע, )עדשות במלאי

  .תבצע המעבדה של החנות ולא ספק העדשותכלומר את הצבע 
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  תהלי� ההזמנה ומעקב אחר הזמנות

נית� לבצע את , אי� צור� לבצע את ההזמנה מהספק מיד לאחר בחירת העדשות

 �  ).בהתא� לתדירות העבודה של החנות(ההזמנות ג� פעמיי� ביו

סטטוס זה מאפשר ל� , תהלי� ההזמנה כולל ג� בקשת סטטוס חוזר מהספק

. והא� ספק העדשות כבר סיי� לעבוד עליה, ת מה מצב ההזמנה אצל הספקלראו

  .וכ� חוס� ל� טעויות בהזמנות, מצב זה חוס� ל� תקשורת מיותר מול ספק העדשות

  

 –יש להיכנס ל , וכ� לבצע הזמנות חדשות, על מנת לעקוב אחר מצב ההזמנות

  .בתפריט הראשי" טיפול בהזמנות משקפיי�" –" הזמנות"

  :טיפול בהזמנות  חלו�

  

  

, לחיצה על כפתור שליפה תציג ל� את ההזמנות שעדיי� לא נמסרו ללקוחות .1

חיפוש "י לחיצה על כפתור "וג� עונות על החתכי� אות� נית� להגדיר ע

�  ".מתקד

או לקבל סטטוס חוזר מהספק לגבי ביצוע , על מנת לשלוח הזמנות חדשות .2

כמוב� שעלי� להיות " (מנותסנכרו� הז"יש ללחו� על כפתור , ההזמנות

 )מחובר לאינטרנט לביצוע הפעולה

" הוזמ� מהספק" –סטטוס ההזמנה ישתנה ל , לאחר שליחת ההזמנה .3

 ".בהמתנה"–וסטטוס הספק ישתנה ל 

סטטוס זה יכול , בכל פע� שתבצע סנכרו� הזמנות יתעדכ� סטטוס הספק .4

 .מוכ� או נשלח, בהשהיה, בעבודה, בהמתנה: להיות 

  


