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 היסטוריה של שינויים בעציםשמירת 
 

 מפעם לפעם עורכים שינויים בעצי מוצר. חשבשבת מאפשרת לפעול בשיטות הבאות:
ראשית, אפשר לתקן את עץ המוצר באופן חד פעמי בעת רישום דוח הייצור. התיקון הזה 

 נשמר רק במוצר שמייצרים באותה עת ואינו נשמר בהגדרת עץ המוצר. 
מומלץ לעשות זאת כאשר  שנית, אפשר לפתוח עץ מוצר חדש על סמך עץ המוצר הקודם.

 הגרסה מהווה מוצר חדש.
נים )למשל, מחליפים בורג אחד בבורג אחר( מומלץ לנהל שלישית, כאשר השינויים קט

גרסאות של עצי המוצר. לא יהיה שינוי במפתח הפריט, ויחד עם זאת חשבשבת תשמור את 
כל הגרסאות, כך שאם יהיה צורך לתקן מוצר שהייצור שלו היה בעבר, ניתן יהיה לדעת 

 באיזה סוג בורג השתמשו.
 

 ות של עצי מוצר.הסעיף הנוכחי מיועד לניהול גרסא
 
בניהול כאמור, כאשר בוחרים יתן לבחור האם לנהל גרסאות של עצי מוצר. נעצי מוצר מסך ב

כל פעם שנערך שינוי ב. המוצר עץבבנים של כל השינויים את חשבשבת תשמור  ,גרסאות
 אין הגבלה למספר הגרסאות שניתן לשמור לעץ. נשמרת גרסה חדשה של העץ. בעץ, 

 . מוצר ניתן לשוב אחורה לגרסה מסוימת של עץבכל רגע נתון 
  

ברה < הגדרות הגדרות חהגדרות <  כדי לנהל גרסאות של עצי מוצר יש לבחור בתפריט
 מסמנים את הסעיף: בחלון זה . המשך –הגדרות כלליות  בלשוניתמלאי, 

 .שמירת היסטוריה של שינויים בעצים

 
 

 הקמת עצי מוצר חדשים
ט האב, פרטי הבנים וסוג העץ(, יחדשים, נוסף לפרטי העץ )פרבעת הקמת עצי מוצר 

 עץ.גרסת התוכנה תציג את מספר הגרסה ותאפשר להוסיף תיאור לה
 

 .1, יוגדר כמספר גרסה 2020פריט חדש שהוקם במהדורת חשבשבת 
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 . בע ע"י התוכנה ולא ניתן לתיקוןמספר הגרסה נק

 
 

 דפדוף ועדכון 
הרלוונטי או לרשום את המוצר כדי לערוך שינויים יש לדפדף לעץ המוצר, לאחר הגדרת עץ 

המוצר התוכנה תציג את פרטי עץ . שינוימפתח האב. עם הצגת העץ יש לבחור בכפתור 
 ניתן לתקן את התיאור.  .מספר הגרסה יתעדכןנוסף שינוי בכל . 2ומספר הגרסה יהיה כעת 

 
 

 .המוצר לשמירת השינויים שנערכו בעץ עדכוןבסיום השינויים בוחרים בכפתור 
 
 

 עצי מוצר שהוגדרו בגרסאות חשבשבת קודמות 
 )אפס(.  0נשמרים עצי המוצר הקיימים כגרסה שמירת גרסאות, לאחר סימון אפשרות 

יש לדפדף לעץ הרלוונטי, לשם כך . 0אלו תיאור עבור גרסה  מוצר ניתן לעדכן לכל אחד מעצי
השדה ינעל שדה תיאור יופיע כשדה לשינוי. לאחר עדכון הטקסט ומעבר לשדה הבא 

 לשינויים נוספים.
 

 :החלון הבא צגומ ,עדכוןבכפתור בתום השינויים,  ,כאשר עורכים שינוי בעצים אלו ובוחרים
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 . 1תהיה גרסה  2020גרסת העץ במהדורה 
 
 

 פעולות נוספות:

 נוספו הסעיפים הבאים: פעולות נוספותתפריט ב
 

  פריסת העץ
, דומה לתצוגת הקבצים במערכת תצוגה גרפיתב, עץ המוצר מוצג בסעיף זהכאשר בוחרים 

 בנים.הבצד ימין מוצג העץ: אב ותחתיו  .ההפעלה
 

כאשר בן מסוים הוא אב, מוצג לצידו הסימן + )פלוס(. כאשר מקליקים על סימן הפלוס 
 ברירת המחדל היא הצגת פריסה מלאה של הבנים.נפרסים הבנים. 

 

 
 

 סגירת עץ גם בתפריט פעולות נוספות. פריסה מלאה של העץ אובין ניתן לבחור 
 

בצד שמאל של המסך מופיעים רשימת הבנים של האב הנוכחי, שעליו מוצב הסמן בתצוגת 
 החלון בצד ימין. ניתן לבחור את השדות המוצגים בחלון זה באמצעות כפתור הגיליון הדינמי.

 כאב.גם וא בן המשמש שלהלן ההפריט השני בעץ לדוגמה, 
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 מרכיבים פריט זה.בנים שרשימת ה תמוצגים על פריט זה, כאשר עומד

 
 תצורות קודמות פריסת העץ

מהדורות קודמות של יתה ביבוחרים באפשרות זו כדי להציג את פריסת העץ הרגילה כפי שה
שנכללים בעץ  הבנים. בפריסה זו מוצגת כל רשימת (2020 תמהדור)לפני חשבשבת תוכנת 

 ליון הדינמי.יהמוצר בכל הרמות. גם בחלון זה ניתן לבחור את השדות שיוצגו באמצעות הג

 
 

 שחזור עצים מחוקים
 המסך הבא: מוצגבסעיף זה כאשר בוחרים סעיף זה מיועד לשחזור עצי מוצר שנמחקו. 

 
 

שנמחקו הם אם קיימים בחברה עצים בחלון זה מגבילים את חתך האבות של עצי המוצר. 
 כעת בחלון להלן:צגו יו
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 .בחרלשחזור עץ יש לסמן את העץ בסעיף 
 

חירת , ניתן לבחור את הגרסה הרצויה באמצעות הסעיף בלעץ אם קיימות מספר גרסאות
 .שחזר. לסיום בוחרים בכפתור גרסה

 
 

 שחזור עץ בגרסה קודמת
 ינים לשוב לגרסה קודמת של עץ. יבוחרים בסעיף זה אם מעונ

 
 מוצגות כל הגרסאות של העץ הנוכחי. בחירת גרסה לשחזורבחלון 

 
 

 שהוגדר בגרסאות קודמות של חשבשבת. ,הגרסה הראשונה של העץכאמור היא  – 0גרסה 
 

ינים לשנות את יאם מעונכדי לשוב לגרסה קודמת מקליקים על השורה המתאימה בחלון זה. 
 לעשות זאת בחלון זה.ניתן תיאור הגרסה 

 
 על מפתח הפריט בשורה השנייה. , מקליקים1לדוגמה רוצים לחזור לגרסה אם 

 
 האם לשנות את העץ?חלון ובו הודעה:  וצגכעת י

 
 ן.עודכ, התוכנה תשוב להגדרה המתאימה ומספר הגרסה יכןאם בוחרים 
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 קונפיגורטורפריט ניהול גרסאות ל
 
לנהל , ניתן גם עצי מוצרשל גרסאות כאשר בוחרים לשמור  – רטורוהול גרסאות קונפיגינ

 קונפיגורטור.  יפריט שלגרסאות 
 

קיצורי כפתורי  גם שלושהת נוספות וקונפיגורטור, נוסף תפריט פעולו פתיחת פריטי מסךב
  )כפתורי ידיים(.דרך 

 
 :הבאות האפשרויות את כוללפעולות נוספות  תפריט
 העץ  פריסת

 .)תצוגה רגילה( שבו הפריטים כלמבנה העץ על בוחרים באפשרות זו בכדי להציג את 
 

 מוצר מעצי העתקה
באפשרות זו כאשר בוחרים  קונפיגורטור.פריט עץ חשבונית לפוך באמצעות סעיף זה ניתן לה

 החלון הבא:וצג מ

 
 

ינים להפוך לפריט יקובעים את חתך עצי החשבונית אותם מעונהעתקת עצים, בחלון 
. לבחירת העץ מציגה את רשימת עצי החשבונית שעונים על החתך חשבשבת קונפיגורטור.

 . המשךמסמנים את התיבה בטור סימון ובוחרים בכפתור 

 
 

עץ החשבונית ימחק מקובץ  הודעה שההעתקה הסתיימה בהצלחה.צג תובסיום ההעתקה 
 כפריט קונפיגורטור. עודכן עצי המוצר וי
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  בנים העתקת
 להגדרת הקונפיגורטור הנוכחי.קיים, בנים מעץ מוצר בוחרים סעיף זה כדי להעתיק 

 
 שחזור עצים מחוקים 

 שנמחק.  קונפיגורטורפריט שחזור זה מיועד ל סעיף
 

נים ימציגה את חלון הגדרת חתך לשחזור עצים. אם מעוניהתוכנה בסעיף זה כאשר בוחרים 
לשחזר פריט ספציפי ניתן להגביל את החתך בחלון זה. להצגת כל הפריטים שנמחקו, 

 ללא הגבלת חתך. המשךבוחרים בכפתור 

 
 

 חלון שחזור עץ מחוק.צג כעת יו

  
 

אם קיימות מספר גרסאות לעץ שחזר.  את העץ הרצוי ולבחור בכפתוריש לסמן  בחרבסעיף 
 .עודכןהפריט ישוחזר ומספר הגרסה שלו יניתן לבחור את הגרסה הרצויה. 

 
 שחזור עץ בגרסה קודמת 

נים לשוב לגרסת הפריט יסעיף זה מיועד למי שערכו שינויים בפריט קונפיגורטור קיים ומעוני
נכנסים לרשומת הפריט הרלוונטי ובוחרים בתפריט פעולות נוספות בסעיף לפני השינויים. 

 שחזור עץ בגרסה קודמת.
 הנוכחי. השינויים שהתבצעו בעץ  יוצגו כלכעת 

 
 

ינים לתקן את התיאור יבוחרים את השורה הרלוונטית באמצעות הקלקה על מפתח הפריט. אם מעונ
רשומת . כן. יש לבחור האם לשנות את העץהודעה:  צגיש לעשות זאת טרם ההקלקה. כעת תו

 הפריט תעדכן וכך גם מספר הגרסה והתיאור.


