טיפול בשגיאות ממסופון > יומן משימות

 .1קימות מספר שגיאות שנגרמות עקב אי ביצוע תהליך ליקוט\ משימה ,באופן סדור או לחילופין תקלה כל שהיא במערכת
(פיתוח לא תקין ,תקלת תקשורת וכד').
 .2מודגש כי יש סדר לוגי בעדכון וכתיבה לתעודת בתהליך דיווח המשימה.
 .aתעודת מקור > תעודת יעד
 .3להלן מפורטים הסטטוסים השונים במשימת יומן והטיפול באם המשימה מסתיימת באחד מהם.
א .תעודה חלקית

משמעות :סטטוס זה אומר ,כי לא כל הפריטים שנדרשו להעברה נכנסו לתעודה .
בדיקות נדרשות:
 בחינה כי מספר שורת בפירוט משימות מחסן תואם לקליטה ממסופון (או מספר השורות הנדרש בפועל). כניסה לתעודות שנוצרו ביצוע בדיקה של כמות השורות שהועברו מהמשימה.פתרון :
 לא ניתן לבצע כל שינוי במשימת יומן בסטטוסים בהם הופקה תעודה ולכן כלל הטיפול הינו ע"ג התעודהשנוצרה.
 תיקון \ הוספה\ עידכון של הפריטים \כמויות וכד ' ע"ג התעודה הנ"ל.ב .דווחה במלואה

משמעות :סטטוס זה אומר כי כל הפריטים \ שורות הועברו מפירוט המשימה לדיווח ממסופון אך לא הופקה תעודה מאחר
ויש שגיאה ממסופון
בדיקות נדרשות:
 -כניסה ליוזר מפעיל מערכת והפעלה הפעלה ישירה של "קליטה ידנית מנתוני מסופון"

-

כניסה ל "שגיאות בקליטת מסופן" בחינה של ההודעות > טיפול ע"פ ההודעה שבשגיאה במסך קליטה
ממסופון.
 oכימות מספר שגיאות טיפוסיות כגון:
 אין לאחסן פריט באיתור מנוהל משטחים ללא ציון משטח > הוספת משטח\ שינוי סוג
איתור\ וכד' .
לאחר ביצוע העדכונים יש להריץ מחדש את ההפעלה הישירה של "קליטה ידנית של נתוני מסופון" באם אין
שגיאות נוספות המערכת תודיע על כך .
יש להעביר את שני הדגלים לדלוק ( Vנלקח ע"י מספון  +המסופון סיים):

-

להעביר את המשימה לסטטוס דווחה במלואה

-

להריץ הפעלה ישירה

-

-

ג .שג.ממסופון (שגיאה)

משמעות :סטטוס זה אומר כי לאכל הפריטים \ שורות הועברו מפירוט המשימה לדיווח ממסופון וכן לא הופקה תעודה מאחר
וקיימת שגיאה ממסופון.
בדיקות נדרשות:
 -כניסה ליוזר מפעיל מערכת והפעלה הפעלה ישירה של "קליטה ידנית מנתוני מסופון"

-

כניסה ל "שגיאות בקליטת מסופן" בחינה של ההודעות > טיפול ע"פ ההודעה שבשגיאה במסך קליטה
ממסופון.
 oכימות מספר שגיאות טיפוסיות כגון:
 אין לאחסן פריט באיתור מנוהל משטחים ללא ציון משטח > הוספת משטח\ שינוי סוג
איתור\ וכד' .
לאחר ביצוע העדכונים יש להריץ מחדש את ההפעלה הישירה של "קליטה ידנית של נתוני מסופון" באם אין
שגיאות נוספות המערכת תודיע על כך .
יש להעביר את שני הדגלים לדלוק ( Vנלקח ע"י מספון  +המסופון סיים):

-

להעביר את המשימה לסטטוס דווחה במלואה .

-

להריץ הפעלה ישירה

-

-

יש לוודא כי הדגל "טופלה" (לפני שיש תעודה) קיים רק לשורות שלא בוצעו (כגון לא לוקטי).
תוספות 2
תעודה חלקית :
כאשר נוצרות תעודות (תעודות שנוצרו) – אך לא כלל הפריטים "נכנסו תעודה".
 .1יש לבדוק את מספר השורות שיש ב"קליטה ממסופון" ולהשוות לשורות שבתעודות.
אם יש אי התאמה  ,יש לבדוק את מהותה:
א .ההזמנה אינה סטטוס שאינו מאפשר דיווח – כדון סופית ,סגורה ,נשלחה.
ב .כלל השורות דווחו כנדרש וקיימים נתונים בעמודה כמות בפועל.
 .2יש לבטל את הדעות הקיימות .

 .3להריץ מחדש את "קליטה ממסופון" +הכנת תעודות.

