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 זה הזמן להתקדם.

APT
מערכות תוכנה 

מיזוג דואר קלפלטמחולל דוחות

לקוחות יקרים! 
חברת APT מערכות תוכנה גאה להציג בפניכם 

 2018 - 10.5 את עדכון גרסה 
את  משמעותי  באופן  שדרגנו  העדכון  במסגרת 
רבות  פונקציות  הוספת  ידי  על   , הדוחות  מחולל 
 PDF לייעול העבודה במחולל הדוחות כשמירה ל 

ושליחה במייל. )קלפלט חובה(.

ויצירת  העלאת  מהירות  על  דגש  שמנו  כמו"כ, 
השימוש  של  והנוחות  הנגישות  ושיפור  הדוחות. 

במחולל הדוחות. 

בנוסף, שדרגנו את הפונקציה של מיזוג דואר,  על 
ידי שמירה ל-PDF ושליחה במייל . )קלפלט חובה(.

בגירסה זו מערכת קלפלט שודרגה  הן בממשק 
ידידותי נוח וחדשני והן בשיטת עריכת המסמכים 

ותבניות המייל,

למערכת  אותה  המקדמות  פונקציות  שלל  ובעוד 
מתקדמת ומשוכללת ביותר לניהול משרד מתקדם 

או משרד החפץ להתקדם.

גרסה 10.5 
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מתקדמים וחוסכים.

פנו עוד היום למחלקת שיווק ומכירות, ותתחילו לחסוך.

APT
מערכות תוכנה 

כמה כסף אתם מוציאים בשנה על דיוור?

כמה שעות עבודה מתבזבזות לכם על העיסוק בדיוור ויח"צ?

אנו נותנים לכם את ההזדמנות להשתדרג בקלות ובפריסת 
תשלומים של עד 10 תשלומים* )למשלמים בהו"ק(.

קלפלט
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במחולל הדוחות

חדש!!!
pdf שמירת דוחות בפורמט

.pdf לפורמט  דו"ח  לשמור  ניתן  דוחות  המחולל  של  השדרוג  במסגרת 
כמו"כ שמנו דגש מיוחד על כך שיצירת הקובץ תיעשה במהירות עצומה 
ובגודל מינימלי )גם לדו"ח של מאות עמודים!( .ניתן לשמור את הדו"ח 

לפורמט pdf בכל שלב במחולל הדוחות:

1.  בחלון הראשי של מחולל הדוחות, בלחיצה על הכפתור pdf, יפתח 
לפניכם חלונית השמירה, בחרו שם לקובץ, ונתיב לשמירת הקובץ. והדוח 

.pdf יפתח לפניכם בפורמט

 pdf 2.  בתצוגת רשימה של דוח, ניתן גם כן לשמור את הדוח לפורמט
.pdf בלחיצה על הכפתור

3.  בתצוגת דו"ח ניתן גם כן לשמור את הדוח לפורמט pdf, בלחיצה על 
.pdf הכפתור צור

 pdf -שמירה ל
בחלון הראשי

חלונית השמירה

הדוח 
pdf בפורמט

pdf-שמירה ל

במסגרת השדרוג שמנו דגש מיוחד על שיפור משמעותי 
במהירות העלאת ויצירת הדוחות.
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במחולל הדוחות

: pdf שמירת דוחות בפורמט

 pdf - שמירה ל
בתצוגת רשימה

חלונית השמירה

pdf - שמירה ל
 pdf - שמירה ל

בתצוגת דוח

חלונית השמירה

pdf - שמירה ל



-6-

APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במחולל הדוחות

שליחת דוחות בדוא"ל )קלפלט חובה(
במייל בלחיצת כפתור.   ולשלוח   pdf-כ דוחות  ניתן לשמור  מהיום 
על  לחיצה  ע"י  דוח,  של  רשימה  בתצוגת  באימייל  הדוח  את  לשלוח  ניתן 
הכפתור דוא"ל, ויפתח לפניכם חלונית השליחה, נא להזין כתובת, ושם נמען 
על  לחיצה  ע"י  דו"ח,  בתצוגת  זו  פעולה  לבצע  ניתן  כמו"כ  שליחה.  ולבצע 

הכפתור שלח באימייל.

תצוגת דוח

חלונית שליחת דוא"ל

שליחת הדוח בדוא"ל
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במחולל הדוחות

שדרוג בתצוגת הדו"ח
במסגרת השדרוג, שיפרנו כמה דברים 

בתצוגת הדוח.

דו"ח,  שבתצוגת  הפונקציות  הנגשת   .1
ע"י הצגת הכפתורים עם כיתוב כברירת 
כפתורים  לתצוגת  לשנות  )ניתן  מחדל, 
ללא כיתוב ע"י לחיצה ימנית על שורת 

התפריט(.

לכל  והדוחות  המסכים  התאמת   .2
הרזלוציות.

מחולל  של  תמיכה   .3
השפות,  בכל  הדוחות 
ובתצוגת  רגילה  בתצוגה 

דוח והדפסה.

נוחה  עמודים  גלילת   .4
בלחיצה  צורך  ללא  בעכבר 

על הלחצנים הקודם/הבא.

משמעותי  שיפור   .5
ויצירת  העלאת  במהירות 

הדוחות.

שלח
ראשוןבמייל הקודםהבא אחרון

תצוגה
לרוחב

תצוגה
100%

כל
הדף

הגדל
תצוגה

הקטן
תצוגה

הגדרת
אחוזים
ידנית

שמור
Pdf -כ הדפס

שמור
דוח

טען
דוח

תצוגת
עמודים

הגדרות
דוח יציאה
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במחולל הדוחות

שדרוג בהגדרות הדו"ח
1. הוספנו אפשרות לבחירת צבע רקע לכל אזור ואזור בדו"ח, 
לכל  רקע  צבע  לבחור  ניתן  הדו"ח  בהגדרות  אזורים  בתפריט 

איזור בדוח.

2. ניתן לבחור צבע גופן לכל איזור בדו"ח.

3. ניתן לקבוע צבעי רקע לשורות הפירוט בדוח, לזוגי ואי זוגי. 

שינוי צבע
זוגי - אי זוגי

הגדרת צבעי 
רקע לאזורים תיבת 

הצבעים

תצוגה מקדימה של הדוח 
צבע זוגי ואי זוגי
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במחולל הדוחות

שדרוג בהגדרות הדו"ח- המשך
חלק  לכל  מותאמים,  וצבעים  בגופנים  הטקסט,  לעיצוב  פונקציות  הוספנו 

דו"ח  של  תוצאת  לקבלת  למסמך,  פיסקה  והגדרות  הטקסט,  יישור  בטקסט, 

מעוצב אישי לפי הבחירה שלכם.

.RTF ולפורמט HTML כמו"כ ניתן לשמור את המסמך כקובץ

עורך 
הטקסט

עורך 
הטקסט

הוספת שדות
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במחולל הדוחות

שדרוג עורך הטקסט - 
תצוגת הדוח המעוצב

הפונקציות  בכל  נכון  שימוש  עם 

להגיע  תוכלו  דוח,  הגדרות  של 

מיוחדים  ולדוחות  לתוצאות 

ומגוונים. להלן דוגמא לדוח קיבוץ 

לתורם מסוים.
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במיזוג דואר

PDF שמירת מסמכי מיזוג דואר לפורמט
הבאות:   בדרכים   pdf לפורמט  ניתן לשמור את המסמך הממוזג 

1. מיזוג דואר לחתך במחולל דוחות, בלחיצה על הכפתור מיזוג דואר, 
יפתח לפניכם חלון בחירת מסמכי המיזוג, בחרו מסמך, בלחיצה על 
ונתיב  לקובץ,  בחרו שם  חלון השמירה,  לפניכם  יפתח   pdf הכפתור 
לפניכם  יפתח  הנבחר  לחתך  הממוזג  והמסמך  הקובץ.  לשמירת 

.pdf בפורמט

למיזוג  המסמך  את  לשמור  כן  גם  ניתן  דוח  של  רשימה  בתצוגת   .2

.pdf בלחיצה על הכפתור pdf בפורמט

תורם  בכרטסת ראשית של   .3
את  לשמור  כן  גם  ניתן  מסוים 
 pdf לפורמט  הממוזג  המסמך 

.pdf בלחיצה על הכפתור

מסמך
מיזוג חדש

פרטי
מסמך

העתק
מסמך מיזוג

ערוך מסמך 
וורד

מזג
למסמך חדש

מזג למסמך 
הדפסבתקית הלקוח 

שליחה
בדוא"ל

שמירה
Pdf-ל

אפשרויות
מיזוג

מחיקת
יציאהמסמך

חלונית 
pdf -שמירה ל
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במיזוג דואר

 Pdf -חלונית שמירה ל
מתוך הכרטסת הראשית

קובץ ממוזג
Pdf בפורמט

חלונית
 מיזוג דואר
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מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש במיזוג דואר

שליחת מסמכי מיזוג דואר בדוא"ל )קלפלט חובה(
כפתור.           בלחיצת  במייל  ולשלוח   pdf-כ דואר  מיזוג  מסמכי  לשמור  ניתן  מהיום 

ע"י  הדוחות,  במחולל  שנבחר  מסוים  לחתך  באימייל,  המסמך  את  לשלוח  ניתן 

אימייל  ושדה  מסמך  בחירת  חלונית  לפניכם  יפתח  דוא"ל.  הכפתור  על  לחיצה 

יפתח לפניכם מסך השליחה,  לשליחה, במקרה שנבחרה רשומה אחת לשליחה, 

נא להזין כתובת, ושם נמען ולבצע שליחה. כמו"כ ניתן לבצע פעולה זו בכרטסת 

הראשית ע"י לחיצה על מיזוג דואר- ועל הכפתור דוא"ל.

חלונית שליחת 
דוא"ל לחתך

חלונית שליחת דוא"ל 
מתוך הכרטסת הראשית
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש בקלפלט

קלפלט – מערכת שליחת מסמכים וקבלות 
SMS -במייל/פקס ושליחת מסרונים ב

מערכת קל פלט נותנת מענה לאחד מהצרכים החשובים ביותר במשרד 
והתקבלו  שנשלחו  מסמכים  ולתעד  לשלוח  האפשרות  והיא  מתקדם, 

בדרך אלקטרונית דרך פקס או מייל.
בתוכנה,  מקום  מכל  ולשלוח מסמכים  לקשר  ניתן  החדשה  במערכת 

החל ממסך קליטת תרומה, ועד משימה או ברכה  וכדומה.

בנוסף, ניתן לשלוח מסמך בצורה קבוצתית דרך מחולל הדוחות. ניתן 
להגדיר בכל כרטיס את אופן שליחת המסמך, באמצעות הדואר, או 

באמצעות הדוא"ל.

דף  או  הלוגו  כולל  לאימייל,  מיוחדת  קבלה  לעצב  האפשרות  ניתנת 
המסמכים שלכם. ניתן לצרף דפי HTML כולל מיזוג שדות.

SMS לתורם/לקוח, וכן  כמו“כ, במערכת קלפלט ניתן לשלוח הודעות 
הודעות SMS לכל חתך במחולל הדוחות.

לצפות  ניתן  שבה   Server Mail תוכנת  מצורפת  קל-פלט  למערכת 
בכל הדואר היוצא, בדואר העומד לשליחה, בדואר שנמצא שגוי ועוד. 
מערכת קל-פלט מאפשרת להגדיר כתובת אימייל מרכזית לשליחה 

וכן, להגדיר כתובת נפרדת לכל משתמש.

בגירסה 10.5 מערכת קלפלט שודרגה הן בממשק נוח 
וחדשני והן בשיטת עריכת המסמכים ותבניות המייל.

קלפלט -
מסך ראשי
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APT
מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש בקלפלט

הוספת/עריכת מסמך קלפלט
מערכת קל פלט בנויה באופן דומה למחולל הדוחות.

חובה לבחור מחלקה אליה ישויך המסמך. לאחר בחירת המחלקה יש לבחור 
את הטבלה ממנה ייאספו הנתונים למיזוג, )מחלקה וטבלה הן מקבילות של 
מסמך  לבחור  ניתן  מכן  לאחר  הדוחות(,  במחולל  טבלאות  וקבוצת  מחלקה 
יפתח  חדש,  מסמך  הכפתור  על  בלחיצה  חדש,  מסמך  להוסיף  או  לעריכה, 

בפניכם מסך הגדרות המסמך.

יוצגו  הימנית  ברשימה 
ניתן  אותן  השדות  כל 
ניתן  למסמך,  להוסיף 
השדות  את  לבחור 
שימוש  בהם  שיעשה 

בעריכת המסמך.

המסמך  הוספת  לאחר 
מסך  בפניכם  יופיע 
תצוגת עריכה. באם כבר 
המסמך,  את  ערכתם 
תצוגה  המסך  על  יופיע 
המסמך. של  מקדימה 

נעשה  לא  עדיין  באם 
במסמך.  עריכה  פעולת 

יופיע בפניכם מסך זה.

מסך
עריכת מסמך

קליטת מסמך 
קלפלט

מסמך
חדש

עדכן
מסמך

מחק
מסמך

מעבר 
עמודים
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מערכות תוכנה 

גרסה 10.5 - חדש בקלפלט

עורך המסמכים
בעדכון החדש שדרגנו את שיטת עריכת המסמכים, על ידי עורך המסמכים 

ששוכלל ושודרג לנוחיותכם.

מסמך,  עריכת  הכפתור  על  ללחוץ  יש  לעריכה,  המסמך  בחירת  לאחר 
ולפניך יפתח עורך המסמכים:

סרגל הכלים של עורך המסמכים:

מסך
עריכת מסמך

1. בחירת גופן
2. בחירת גודל הגופן

3. בחירת צבע רקע של 
הטקסט

4. בחירת צבע הטקסט
5. הדגשת הטקסט
6. הטיית הטקסט

7. הוספת קו תחתי לטקסט
8. יישור הטקסט שנבחר 

לשמאל
9. מרכוז הטקסט שנבחר

10. יישור הטקסט שנבחר 
לימין

11. יישור הטקסט שנבחר 
לשני הצדדים

12. כיוון הטקסט מימין 

לשמאל
13. כיון הטקסט משמאל 

לימין
14. הוספת תבליט בתחילת 

כל שורה שנבחרה
15. הוספת מספור בכל 

תחילת שורה שנבחרה
16. טעינת מסמך מקובץ 

RTF/HTML בפורמט word
17. שמירת המסמך בשם 

.RTF/HTML לפורמט
18. העתקת הטקסט שנבחר

19. גזירת הטקסט שנבחר
20. הדבקת הטקסט שנבחר
21. ביטול הפעולה האחרונה
22. שחזור הפעולה האחרונה

23. תצוגה מקדימה של 
HTML מסמך בפורמט

24. הוספת תמונה למסמך
25. הוספת שדה קבוע של 

תאריך עברי/לועזי
26. הוספת שדה למיזוג 

)מציג רק את השדות שנבחרו 
למסמך נוכחי(

27. הוספת קישור למסמך 
עם טקסט לקישור, והוספת 

תמונה מקושרת בפורמט 
HTML

28. שמירה ויציאה למסך 
הראשי.

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15

.16 .17 .18 .19 .20 .22.21 .23 .24 .25 .26 .27 .28
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גרסה 10.5 - חדש בקלפלט

הוספת תמונה למסמך קלפלט
להוסיף  ניתן  )לדוגמא  בכל חלק במסמך  להוסיף תמונה למסמך,  ניתן 
לוגו עליון ותחתון וחתימה( עם אפשרות לישר את התמונה לצדדים או 

למרכז, כמו"כ ניתן להגדיל ולהקטין את התמונה לפי הצורך.
והתמונה  מהמחשב,  תמונה  לייבא  ניתן  תמונה  הוספת  על  בלחיצה 

תוטמע במסמך.

HTML/RTF שמירת מסמך קלפלט לפורמט
RTF כמו"כ ניתן לשלוף  HTML או  ניתן לשמור מסמך קלפלט לפורמט 
מסמך HTML או RTF קיים ולערוך אותו בעורך המסמכים של קלפלט.
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הוספת שדות למיזוג במסמך
ניתן להוסיף  ניתן להוסיף תמונה למסמך, בכל חלק במסמך )לדוגמא 
לוגו עליון ותחתון וחתימה( עם אפשרות לישר את התמונה לצדדים או 

למרכז, כמו"כ ניתן להגדיל ולהקטין את התמונה לפי הצורך.
והתמונה  מהמחשב,  תמונה  לייבא  ניתן  תמונה  הוספת  על  בלחיצה 

תוטמע במסמך.

הגדרת צבעים במסמך 
ניתן להגדיר צבע רקע וצבע גופן לכל חלק שהוא במסמך.
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הוספת קישור למסמך
ניתן להוסיף קישור למסמך )פעיל בפורמט HTML בלבד(,

בלחיצה על הכפתור הוסף קישור, יפתח לפניכם חלונית הוספת קישור, ניתן 
הזנתם  קישור למקור תמונה, המערכת תזהה האם  או  רגיל,  קישור  להוסיף 
קישור רגיל או קישור למקור תמונה. במקרה שהוספתם קישור לתמונה, ניתן 
להוסיף היפר קישור בלחיצה על התמונה. כמו"כ ניתן לבחור אם להשאיר את 

הגודל המקורי של התמונה או להתאים את גודל התמונה למסמך.

כמו"כ, ניתן להוסיף תיאור וכיתוב לקישור. בכל רגע נתון ניתן לצפות בתצוגה 
מקדימה במסמך בכדי להתאים את המסמך.

הוספת קישור 
הוספת קישור תמונה
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הגדרות פיסקה למסמך
להגדיר  ניתן  קלפלט  של  החדש  המסמכים  בעורך 
בין  מרווחים  הגדרות  שוליים,  רוחב  פיסקה:  הגדרות 

השורות והגדרות יישור ומרכוז של המסמך.

מצב תצוגה ותצוגה מקדימה של מסמך
המסמך מוכן לשליחה.

תצוגת מקדימהתצוגת מקדימה

הגדרות פסקה

מצב תצוגה
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תבניות מייל/פקס
לקבוצת  או  ליחיד  קבועות,  מעוצבות  תבניות  בדוא"ל  לשלוח  ניתן 

תורמים לפי חתך דרך מחולל הדוחות.

יפתח  מייל/פקס,  תבניות  לבחור  נא  ותקשורת  הגדרות<דיוור  בתפריט 
לפניכם רשימת התבניות, ניתן להוסיף/לערוך תבנית חדשה או קיימת. 

לאחר בחירת התבנית יפתח לפניכם מסך הגדרות התבנית.

דוחות  )התבנית תופיע במחולל  ושיוך לטבלה  נא לבחור שם לתבנית, 
כל  של  קבוע  עותק  לשלוח  מעוניינים  הנכם  באם  הטבלה(,  שיוך  לפי 
העותק,  ישלח  אליו  המייל  את  להגדיר  ניתן  זו  בתבנית  שנשלח  מייל 
נושא  לבחור  נא  גלוי.  או  מוסתר  יהיה  העותק  אם  לקבוע  ניתן  כמו"כ 

שיופיע בשורת נושא ההודעה, ניתן לצרף 
זו.  קבצים שישלחו באופן קבוע בתבנית 
ניתן לצפות בתצוגה מקדימה במסמכים 

שצורפו. 

סוג התוכן שיוצג בתבנית  נא לבחור את 

תוכן  או  חופשי  בטקסט  לבחור  ניתן 
.HTML

לקשר  ניתן   HTML תוכן  עם  בתבנית 
תבנית  ליצור  או  קיים   HTML לקובץ 

HTML בעורך המסמכים שלנו.
תוכלו  מיזוג  שדות  הכפתור  על  בלחיצה 
לשימוש  שיוקצו  השדות  את  לבחור 
לעריכת  תעברו  מכן  לאחר  בתבנית, 

HTML בעורך המסמכים.
 HTML בתוכן  לצפות  תוכלו  עת  בכל 

בתצוגה מקדימה.

הגדרות 
תבנית אימייל

רשימת תבניות 
אימייל
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תבניות מייל/פקס
תצוגה מקדימה

של תבנית

שליחת תבנית 
מהמחולל דוחות

הגדרות שדות 
למיזוג
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HTML עריכת תוכן
HTML הינו כשיטת העריכה של  שיטת עריכת תוכן 
שבשונה  אלא  המסמכים,  בעורך  קלפלט  מסמכי 
ממסמך קלפלט, מסמך HTML הינו מסמך ממוחשב, 
בו תוכלו להציג רק תמונות מקושרות למקור ברשת,

לכל  או  שלכם  לאתר  קישורים  לצרף  תוכלו  כמו"כ 
אתר אחר. 

מוטמע  ששלחתם  שהתוכן  לתוצאה  להגיע  בכדי 

להגיע  תוכלו  נכון  שימוש  שע"י  כך  ההודעה,  בגוף 
לתוצאות מדהימות.

עריכת מכתב 
HTML

חלונית הוספת 
קישור

חלונית הוספת 
קישור תמונה
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דוגמאות לתבנית HTML שנשלחה במייל.


