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 שלום וברוכים הבאים לעולם הפשוט של ניהול פרויקטים 
 

.  DMSאו בקיצור  Data Management Systemו מערכות צפון גאה להציג את מערכת ניהול הפרויקטים .י.חברת ז
 מטרת המערכת היא ליצור סביבת עבודה משותפת בין כל גורמי הפרויקט ולאפשר שיתוף ידע, קבצים ומסרים.

 
מידע   ,או לחילופין ,המידע שברצונכם לקבל נימצא ברשותכם ,פעולות 3שוטה וקלה להפעלה תוך היא פ DMSמערכת 

 שברצונכם לשתף זמין לאחרים. 
 

 קבלת מידע )קבצים( מהמערכת, כאמור שלושה שלבים:א. 

 בחירת הספרייה בה נימצא המידע )הקובץ( .1

ה בה מופיע הקובץ. ניתן לסמן מספר בחירת בקובץ שברצונך להשתמש )להוריד( ע"י לחיצת עכבר על השור .2

 סימון שורות נוספות.תוך כדי  CTRLקבצים להורדה ע"י סימון שורה אחת, לחיצה על לחצן  

 הקבצים המסומנים בשורה כחולה הם אלו שהמערכת תוריד עבורך 
  

 

 ת הספרייה בה רוצים לשמור את הקובץ  ובחיר  ד קבצים ורלחיצה על לחצן ה .3
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 שיתוף מידע )קבצים( במערכת:ב. 

  "העלה קבצים" בחירת הספרייה עליה רוצים להעלות את הקובץ ולחיצה על לחצן  .1

 ור"שמ" ולחיצה על כפתור  לשתף במערכת ניםישמעוני  בחירת הקובץ או הקבצים .2

 (1) משותפים"  םבלשונית "פרטי משותף לכל הקבצים שנבחרומידע הוספת  .3

 (2) " רשימת קבציםבלשונית "  (תאור תוכנית כגוןיחודי לכל קובץ )דע י מי הוספת  – אופציונליו .4
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 הצגת התקדמות הורדה/העלאה של מידע )קבצים( ג. 

ניתן לצפות באופן התקדמות העלאת המידע או הורדתו ע"י לחיצה על לחצן הצג תעבורה. הטופס יציג את מספר 
 ה, את שם הקובץ ואת קצב התקדמות.הקבצים שנותרו להורדה או להעלא

 יסתיר את הטופס והתעבורה תמשיך להתבצע ברקע. –לחצן הסתר 
 יבטל את כל התעבורה )יבטל את העלאת כל הקבצים והורדת כל הקבצים( –לחצן ביטול 

 
 

 

 
 
 

 ו מערכות צפון מאחלת שימוש פורה במערכת והצלחה בפרויקט .י.חברת ז 
 
 
 
 
 


