
מ  "מערכת ניהול המסמכים של חניבעל מערכות מידע בע•

מדמה את עקרון של שמירת מסמכים 

.בתוך ארוניות

.בתיקים

.בחוצצים

.שבחדר שמירת המסמכים



Doc-ILעקרונות התיוק במערכת ניהול המסמכים 

).ישות עליונה(בתוך ארוניות 

,  תיק לעובד( בתוך בתיקים

,  תיק תביעה, תיק לרכב

...)תיק לפרויקט, תיק קבוע ללקוח

)סוגי מסמכים(בתוך חוצצים 



.פ צרכיהם"משרדים שונים לבצע הגדרות שונות ע/ חברות / עץ מערכת זה מאפשר לארגונים 

:דוגמאות 

.לכל לקוח יהיה תיק קבוע אחד ומספר תיקים נוספים לפי הצורך, לקוח= ישות עליונה : אצל רואה חשבון 

... ),פרוייקטים, הנהלת חשבונות, הנהלה(מחלקה = ישות עליונה : אצל קבלני בניין 

"החלוץ' רח –בניית גשר " לפרוייקטלמשל . לכל מחלקה יהיו מספר תיקים לפי הצורך

:יהיו מספר תיקים 

תיק מנהל מקרקעי ישראל

ע"תבתיק תוכנית 

תיק תוכנית ראשית
1תת פרויקט  –תיק 

2תת פרויקט  –תיק 

...וכן הלאה

.לכל לקוח יהיה תיק אחד או יותר לפי הצורך, לקוח= ישות עליונה : אצל סוכן ביטוח 
....'וכד XXXתביעה , רכב, לפי דירה



"התיק"מה יהיה שם 

).חוצץ ברירת המחדל: (בטבלת הפרמטרים הראשית של המערכת נקבע 

מה יהיה שם הישות העליונה



:לכל ישות עליונה יש טבלאות נתונים מקושרות 
)".מחלקה/ גורם / לקוח (טבלת ישות עליונה  –טבלאות קבועות  –טבלאות : "אותם נעדכן מתוך התפריט 

סוג ישות עליונה

)שדות 20עד (שדות נוספים לישות העליונה 



הישות העליונה נקבע את כל המידע הקשור לישות וגם נוכל לחפש לפיו בשאילתות"בטבלת 

"...ישראל ישראלי"והתוכן שלו הוא " איש קשר"אם יש לנו שדה נוסף שנקרא : לדוגמא 

"ישראל ישראלי: "נוכל לחפש את כל המסמכים שמקושרים ל

רשימת הישויות העליונות

השדות הנוספים כפי שנקבעו בטבלת  

שדות נוספים לישות העליונה

סוג הישות העליונה לפי  

טבלת סוגי הישויות  

העליונות



:מקושרים" תיקים"לכל ישות עליונה יש 

כל תיק יאופיין גם  

"סוג התיק"לפי 

)שדות 10עד (ניתן להצמיד שדות נוספים " תיק"לכל 

"  מסוייםסטטוס "כל תיק יכול להיות במצב של 

"פעיל"אחד או יותר במצב 

ועל פרטי המידע האלה ניתן לבצע שאילתה  

מורכבת



:מקושרים" תיקים"לכל ישות עליונה יש 

עדכון טבלת שדות נוספים לתיק

את כל הטבלאות המקושרות האלה ניתן לעדכן
"טבלאות קבועות –טבלאות "מתוך תפריט 

עדכון טבלת סוגי תיקים

עדכון טבלת סטטוסים לתיק



"  התיקים"רשימת 

השדות נוספים לתיק

העליונה ליישותקישור התיק 

עדכון הסטטוסים לתיק

קביעת נתיב הקטלוג האוטומטי לתיק



כל  . יהיו מספר חוצצים" תיק"בכל 

חוצץ הוא סוג מסמך

נעדכן מתוך) החוצצים(את טבלת סוגי המסמכים 
"סוגי מסמכים–טבלאות קבועות –טבלאות "תפריט 



דוגמא לטבלת סוגי מסמכים

כל סוג מסמך הוא חוצץ בתיק וגם  

ספריה בשרשרת הספריות במחשב



נראה אפשרות לשאילתה בסיסית הכוללת  , "הצגת מסמכים"כשנבצע שאילתה לאיתור מסמך מתוך הפעלת הליך 

,  "סוגי מסמכים"לפי , "תיקים"לפי , לפי תאריכים, "גם וגם"או " או"בקשר של (מילות מפתח : מציאת מסמכים בשילוב 
.באותו מסך אפשר לעבור גם לשאילתה מורכבת –) 'וכד  Word, Excel, Pdf(ולפי סוג הקובץ 



.נקבל תוצאה של רשימת מסמכים העונים לתנאי השאילתה) בחלק התחתון הימני של המסך" (בצע איתור"לאחר הפעלת 

שם נפגוש את

שם התיק

שם הישות העליונה

)סוג המסמך(שם החוצץ 

כל הפרטים הצמודים למסמך שלפיהם ניתן לבצע איתור המסמך


