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מבוא
 LogBoxהינה ארכיון דיגיטלי חכם עבור יבואנים שמטרתה להזרים מידע שוטף על המשלוחים שלהם
ולבצע מעקב אחרי המסמכים המקושרים.
 LogBoxמאפשרת להתחבר למערכות של הסוכנים שמנהלים את המשלוחים שלכם .לאחר קבלת אישור
מסוכן ,תוכלו לראות את כל המשלוחים בהם מטפל הסוכן ואת המסמכים המקושרים.
באמצעות שאילתות שונות ,האפליקציה מספקת תמונת מצב לגבי סטטוס המשלוחים ,המסמכים
המטופלים והמסמכים החסרים.
מלבד הגישה למסמכי הסוכן )השמורים בענן( LogBox ,מאפשרת לנהל מסמכי יבואן שאותם מעלים
למשלוח ,עורכים ,מתייקים ומשתפים עם הסוכן לפי הצורך.
 LogBoxמעמידה לרשות המשתמש כלי עבודה כדי:
•
•
•
•
•
•
•
•

לחפש ולאתר משלוחים ומסמכים
לנהל ארכיון של משלוחים ומסמכים
לצפות בפרטים של מסמך וכן בתוכן שלו
לשלוח מסמך בדוא"ל
להוריד מסמך למחשב המקומי
לטפל במסמכים נדרשים
להוסיף מסמכי יבואן ולשתף אותם עם הסוכן
לנהל תיק משלוח זמני ולקשר אותו לתיק הסוכן

התחברות לסוכנים Activation -
לפני שמתחילים לעבוד ב LogBox -יש לוודא שבוצע תהליך התחברות למערכות הסוכנים .זהו תהליך חד-
פעמי עבור כל סוכן ,והוא מתבצע באמצעות ה.Activation Wizard -
בחרו  Activation Wizardבתפריט.

במסך ההתחברות יופיעו הסוכנים שמנהלים את תיקי המשלוחים שלכם.
כדי להתחבר למערכת של סוכן ,לחצו על

.

בעת ההמתנה לאישור מהסוכן ,סטטוס הבקשה יהיה .Waiting for Approval
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כאשר יתקבל האישור ,יופיע הסטטוס  .Acceptedבעת קבלת האישור תשלח גם הודעת דוא"ל ליבואן.
מעתה ,המידע על המשלוחים והמסמכים יתחיל לזרום ממערכת הסוכן ל.LogBox -

מסך LogBox
בכניסה ל LogBox -נוחתים במסך העבודה של המערכת שדרכו נגשים למידע על המשלוחים והמסמכים,
ומפעילים את אפשרויות המערכת.

בפנל השמאלי של מסך  LogBoxנמצא תפריט המערכת.

באזור המרכזי של המסך מוצגות שאילתות המשלוחים ,והפנל הימני הוא אזור העבודה עם המסמכים.

שאילתות משלוחים
 LogBoxמגישה את המידע על המשלוחים שלכם והמסמכים המחוברים באמצעות שאילתות .בלחיצה על
לשונית עוברים לשאילתה הרלוונטית .על הלשוניות מופיעים מספרי המשלוחים שבתצוגה.
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Agent Shipments

שאילתה זו מופיעה מיד בכניסה למסך העבודה של .LogBox
היא מציגה את תיקי המשלוחים המטופלים אצל הסוכנים
)נמצאים בענן( ,ממויינים לפי תאריך סטטוס ).(Status Date

My Shipments

מציגה את תיקי היבואן – אלה שיצרתם ב LogBox -ושטרם
חיברתם לתיקי הסוכן המקבילים.

Recent

מציגה רשימת משלוחים במיון לפי מועד עדכון סטטוס וטיפול
במסמכים המחוברים .לדוגמה ,משלוח שמוסיפים לו מסמך
או עורכים נתונים במסמך שקיים בו ,יעלה לתחילת הרשימה.

Requested Docs

מציגה את המשלוחים שעבורם נדרשים מסמכים.

All Shipments

מציגה את משלוחי הסוכנים ) (Agent Shipmentsיחד עם
המשלוחים שיצרתם ב  ,(My Shipments) LogBox -במיון לפי
תאריך סטטוס ).(Status Date

התצוגה
מספר המשלוחים בשאילתה המוצגת מצויין גם בחלקו העליון של המסך.

השאילתות מכילות את המידע הבא עבור המשלוחים:
•

 :Shipment #שם/לוגו הסוכן המטפל במשלוח ומספר המשלוח .סוג ההובלה מוצג בעזרת סמלים:
 הובלה אווירית הובלה ימית -הובלה יבשתית
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•

 :Supplierספק המשלוח.

•

 :Statusסטטוס המשלוח) Created :נוצר() Customs Cleared ,שוחרר מהמכס(.

•

 :Status Dateתאריך ושעת עדכון הסטטוס.

•

 :Requested Docsמספר המסמכים הנדרשים עבור המשלוח.

הפעולות
באזור השאילתות ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
ריענון
לחצו על כפתור הריענון

כדי לרענן את נתוני התצוגה.

חיפוש משלוחים ומסמכים
ניתן להשתמש בתיבת החיפוש בחלקו העליון-שמאלי של המסך על מנת לצמצם את הרשימה לפי קריטריון
מסוים ולאתר משלוח או מסמך ספציפי.

הקריטריונים המותרים לחיפוש משלוח הם מספר תיק משלוח ושם ספק .הקריטריונים לחיפוש מסמך הם
סוג מסמך ותיאור מסמך .תוך הזנת מחרוזת החיפוש ,כמו למשל מספר תיק או סוג מסמך ,הרשומות
שעונות לקריטריון מופיעות במסך.

במקרה שמחרוזת החיפוש )" "supplierבדוגמה הבאה( נמצאה בשם סוג מסמך או בתיאור של מסמכים,
תוצאות החיפוש יכללו את המשלוחים שאליהם שייכים המסמכים האלה .משלוח שבמסמכים שלו )אחד
או יותר( נמצאה מחרוזת החיפוש יסומן בסמל זכוכית מגדלת .כאשר בוחרים את המשלוח ,גם המסמכים
שלו שבהם נמצאה מחרוזת החיפוש יופיעו מסומנים בסמל זכוכית מגדלת.
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כדי להסיר את הסינון ולחזור לרשימה המלאה ,נקו את תיבת החיפוש.
סינון תצוגה
ניתן להשתמש בכפתורי הסינון כדי לסנן את הרשימה המוצגת.

כברירת מחדל מוצגים כל סוגי המשלוחים ) .(Allכדי לסנן את הרשימה לפי סוג הובלה ,לוחצים על סמל
ההובלה :אוויר ,ים או יבשה.
כדי להציג רק את המשלוחים הפתוחים ,לוחצים על  .Openכדי להציג רק את אלה שהועברו לארכיון,
בוחרים  All .Archivedמציג את שני הסוגים.
שינוי רוחב עמודה
ניתן לשנות את רוחב העמודות על-ידי גרירת הקצה הימני של כותרת העמודה עם העכבר .שינוי ברוחב
עמודה קשור לשאילתה הספציפית שבה מתבצע השינוי.
מיון לפי עמודה
כדי למיין את הרשומות בתצוגה לפי הנתונים בעמודה מסוימת ,לחצו על כותרת העמודה .נתונים מסוג
טקסט ימויינו לפי סדר האלף-בית ,ותאריכים ונתונים מספריים ימויינו בסדר עולה .כדי להפוך את כיוון
המיון ,לחצו שוב על כותרת העמודה .יופיע חץ המציין את כיוון המיון.

מדריך למשתמש 7 - LogBox

 19ספטמבר2017 ,

הצגת מסמכים
כדי להציג את המסמכים של משלוח ,יש לבחור את המשלוח בלחיצה על השורה .המסמכים המחוברים
יופיעו בפנל המסמכים מימין.

המסמכים
באזור המסמכים –  Documentsשל מסך  LogBoxמופיעים המסמכים המחוברים למשלוח שנבחר באזור
השאילתות ,כמו גם פרטים נוספים על המשלוח.
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בחלקו העליון של האזור מופיעים הפרטים הבאים לגבי המשלוח:
§

סמל סוג ההובלה – אוויר ,ים ,יבשה ,ומספר המשלוח

§

נמלי המקור והיעד

§

מספר מונה המשלוחים של היבואן

§

סטטוס המשלוח

§

מספר הזמנת היבואן

§

מספר שטר המטען )משלוח אוירי( או מזהה העסקה )משלוח ימי(

המסמכים של המשלוח מוצגים בלשונית  ,By Categoryלפי קטגוריות שנקבעו מראש .לדוגמה :מסמכי
הנה"ח –  ,Accounting Documentsמסמכים תפעוליים –  Operational Documentsואחרים – .Others
מספר המסמכים המוצגים מופיע בכותרת הלשונית.

כאשר בוחרים משלוח מתוך שאילתת "האחרונים" –  ,Recentהמסמכים מסודרים לפי תאריך :מסמכים
מהיום –  ,Todayמסמכים מ 7 -הימים האחרונים –  ,Last 7 Daysמסמכים ישנים יתר –  Olderוכדומה.

מדריך למשתמש 9 - LogBox

 19ספטמבר2017 ,

בלשונית  Requestedמוצגים כל המסמכים הנדרשים עבור המשלוח.

כדי להציג גם את המסמכים המבוטלים ,מסמנים את האופציה .Show Cancelled Documents

ניהול מסמכים
כרטיסיית מסמך
כל מסמך מופיע בתוך כרטיסייה.

סוג המסמך מצויין בכותרת הכרטיסייה )לדוגמה (Declaration Form ,ובאמצע הכרטיסייה תיאור
המסמך.
חלקו התחתון של הכרטיסייה הוא סרגל כלים ובו סמלים וכפתורים לביצוע פעולות על המסמך .חלק
מהכפתורים נחשפים בהצבעה על הסרגל.
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מסמך ששמור במערכת של הסוכן מסומן בסמל הענן.

לעומת זה ,עבור מסמך שהוספתם למשלוח דרך  ,LogBoxמופיע סמל השיתוף.

במסמך שחתום דיגיטלית סמל החתימה מואר באדום .בהצבעה על הסמל עם העכבר ,רואים את שם
החותם ומספר הזיהוי שלו.

צפיה במסמך
סוג הקובץ מצויין בעזרת סמל בכרטיסיית המסמך .לדוגמה- Word , - PDF :

 ,תמונה -

וכדומה.

לחיצה על הסמל מאפשרת לצפות במסמך .מסמך  PDFנפתח בלשונית נפרדת בדפדפן .מסמכים מסוגים
אחרים יורדים למחשב המקומי ואז ניתן לפתוח אותם.
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הורדת מסמכי משלוח
ניתן להוריד כל מסמך למחשב המקומי על-ידי לחיצה על כפתור ההורדה בכרטיסיית המסמך.

המסמך יורד לתיקיית ההורדות ) (Downloadsשל המחשב.
.
ניתן גם להוריד את כל המסמכים המחוברים למשלוח בפעולה אחת ,בלחיצה על הכפתור
המסמכים מיוצאים לקובץ  ZIPבשם  .ShipmentDocuments.zipכדי להוריד את הקובץ ,יש ללחוץ על
הקישור בהודעה המופיעה בתום תהליך ההכנה .הקובץ ירד לתיקיית ההורדות ) (Downloadsשל המחשב.

מחיקת מסמך
כפתור המחיקה בכרטיסיית מסמך מאפשרת להסיר את המסמך אך משאירה את הכרטיסייה הריקה
בתצוגה.
כדי להסיר מסמך מכרטיסייה ,לחצו על כפתור המחיקה.

בחלון האישור ,יש לאשר את הפעולה בלחיצה על

.
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המסמך יימחק מהמשלוח והכרטיסייה תשאר ריקה.
כרטיסייה ריקה
את הכרטיסייה הריקה ניתן:
•

למחוק בלחיצה על

בפינה השמאלית-עליונה.

או
•

לאכלס במסמך חדש מאותו סוג .לוחצים על הכרטיסייה כדי לפתוח את החלון לעריכת מסמך .מזינים
את הנתונים ומעלים את המסמך.

שליחת מסמך
ניתן לשלוח מסמך בדוא"ל ,לנמענים שונים .לחצו על כפתור השליחה בכרטיסיית המסמך.

בחלון  ,Send Messageביצעו את הפעולות הבאות:
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הזנה  /בחירה של נמענים
הזינו את כתובת הדוא"ל של הנמען )נמענים(.
כדי לבחור מרשימת אנשי הקשר ,לחצו על
 .בחרו את הנמען הראשי ונמענים נוספים תוך סימון
התיבות  CC ,Toו BCC -של אנשי הקשר הרלוונטיים .לחצו על .OK
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עריכת נושא
תיאור המסמך מופיע בתיבה  .Subjectניתן לערוך את הטקסט הזה.
קובץ מצורף
המסמך שאתם שולחים מצורף אוטומטית להודעה .האופציה  Removeמסירה את הקובץ המצורף.

אם תרצו לצרף מסמכים נוספים מאלה המחוברים למשלוח ,לחצו על .Attach Docs In

בחרו את המסמכים הרצויים ולחצו על .OK

שימו לב שניתן לצפות במסמכים בלחיצה על .View
כדי לצרף גם מסמכים חיצוניים ,לחצו על .Attach External
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בחרו את סוג המסמך ולחצו על .Continue
בחלון העלאת קובץ ,לחצו על  Uploadובחרו את הקובץ.
עריכת ההודעה
באזור ההודעה ,הקישו את הטקסט .השתמשו בפונקציות העריכה שבסרגל הכלים.
שליחת ההודעה
לחצו על כדי לשלוח את ההודעה יחד עם המסמך המצורף.

הוספת מסמך
בנוסף למסמכי הסוכן השמורים בענן ,אפשר לצרף למשלוח מסמכי יבואן דרך  .LogBoxלאחר העלאת
מסמך ,ניתן לשתף אותו עם הסוכן.
כדי להוסיף מסמך חדש ,לוחצים על
ובוחרים את הקובץ שרוצים להעלות.

 .בחלון הוספת מסמך חדש ,מזינים את פרטי המסמך

שימו לב :לא ניתן להוסיף מסמך חדש מסוג מסוים כל עוד קיימת כרטיסייה ריקה עבור סוג המסמך הזה.
לדוגמה ,אם קיימת כרטיסייה ריקה של  ,Commercial Invoiceלא ניתן להוסיף מסמך חדש מסוג
 .Commercial Invoiceהנוהל הוא למחוק את הכרטיסייה הריקה ואז להוסיף את המסמך החדש ,או לאכלס
את הכרטיסייה הריקה במסמך החדש )דרך חלון העריכה שנפתח בלחיצה על הכרטיסייה(.

פרטי המסמך
בשדה סוג מסמך –  ,Document Typeבוחרים את סוג המסמך באחת הדרכים הבאות:
•

בלחיצה על אחד הסוגים המוצגים .הצבעה על סוג מסמך מציגה את השם המלא.
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•

בלחיצה על  ,Othersפתיחת הרשימה ובחירת סוג מסמך מהרשימה.

לחיצה על הכפתור

של הסוג שנבחר ,מבטלת את הבחירה.

בשדה  ,Descriptionמזינים את התיאור שיופיע בתוך כרטיסיית המסמך.
בתיבת  ,Notesניתן להזין הערות שישמרו עם המסמך.
העלאת קובץ
לוחצים על  .Browseדרך חלון התיקיות ,מנווטים למיקום הקובץ ובוחרים אותו.
נתוני המסמך החדש מופיעים עתה בחלון ההוספה.

בשלב הזה ,ניתן כבר להשתמש באופציית השיתוף וגם באפשרויות האחרות.
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לוחצים על  OKכדי להשלים את ההוספה .לחיצה על  Cancelמבטלת את פעולת ההוספה.
המסמך מופיע בכרטיסייה באזור המסמכים.

שיתוף מסמך יבואן עם סוכן
לאחר הוספת מסמך יבואן למשלוח ,אפשר לשתף אותו עם הסוכן .הסוכן יוכל לצפות במסמך אך לא
לשנות את פרטיו.
מסמך ששיתפתם לא ניתן לערוך .לא ניתן גם לבטל שיתוף.
כדי לשתף מסמך עם הסוכן ,לוחצים על:
•

סמל השיתוף בכרטיסייה.

או
•

הכפתור

בחלון הוספת/עריכת מסמך.

מאשרים את הפעולה.
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צבע סמל השיתוף בכרטיסייה הופך לכחול.

טיפול במסמך נדרש
הצגת מסמכים נדרשים
כאשר מתקבלת מהסוכן דרישה למסמך ,מופיעה אוטומטית כרטיסייה עבורה במשלוח .גם היבואן יכול
ליצור כרטיסייה עבור מסמך נדרש.
 LogBoxמציגה את הדרישות למסמכים באופן הבא:
•

בשאילתה  Requested Docsמוצגת רשימת כל המשלוחים שעבורם נדרשו מסמכים .מספר המסמכים
הנדרשים עבור כל משלוח מופיע בעמודה .Requested Docs

•

מספר המסמכים הנדרשים עבור כל משלוח מופיע בעמודה  Requested Docsבכל השאילתות.

מדריך למשתמש 19 - LogBox

 19ספטמבר2017 ,

•

עבור כל מסמך נדרש ,בלשונית  Requestedשל המשלוח ,מופיעה אוטומטית כרטיסייה ובה מצויין
סוג המסמך .אותה כרטיסייה מופיעה גם בלשונית .By Category

הוספת מסמך נדרש
כדי להוסיף למשלוח מסמך נדרש ,לוחצים על הכרטיסייה.
במסך העריכה מופיעים פרטי המסמך.

ניתן לערוך את פרטי המסמך ולהוסיף הערות.
כדי לחבר את המסמך ,לוחצים על  Browseוממשיכים כמו ב"העלאת מסמך" בהוספת מסמך.
לאחר ריענון המסך ,כרטיסיית המסמך הנדרש תעלם ותופיע כרטיסיית המסמך שהוספתם יחד עם
שאר המסמכים המחוברים של המשלוח .גם מהעמודה  Requested Docsבשאילתות יוסר הסימון.
יצירת כרטיסייה עבור מסמך יבואן נדרש
כאשר נדרשים לצרף למשלוח מסמך שלא מופיעה אוטומטית כרטיסייה עבורו ,אפשר ליצור את
.
הכרטיסייה ידנית בלחיצה על
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בחלון הוספת מסמך חדש ,מזינים את פרטי המסמך הנדרש ולוחצים על .OK
כרטיסיית המסמך הנדרש תופיע בלשונית המסמכים וגם בלשונית  ,Requestedבדומה לכרטיסייה
אוטומטית של מסמך נדרש.

כשמסמך היבואן הנדרש מוכן להעלאה למשלוח ,לוחצים על הכרטיסייה .בחלון העריכה ניתן לערוך את
פרטי המסמך ולהוסיף הערות.
לוחצים על  Browseוממשיכים כמו ב"העלאת מסמך" בהוספת מסמך.
כדי לאפשר לסוכן לראות את המסמך בתיק ,לוחצים על
בכרטיסיית המסמך.

בחלון הזה או על סמל השיתוף
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עריכת מסמך
לאחר הוספת מסמך יבואן ,ניתן לערוך את הפרטים שלו כל עוד לא בוצע שיתוף עם הסוכן .לא ניתן לבצע
שינויים במסמך שכבר שיתפתם עם הסוכן .לא ניתן גם לערוך מסמך של סוכן )נמצא בענן(.
כדי לערוך מסמך ,לחצו על הכרטיסייה שלו.

בחלון העריכה ,ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
•

לשנות את סוג המסמך בלחיצה על

•

לערוך את התיאור ב .Description -

•

להוסיף ,לערוך נתונים בשדות מטה דטה ) (Meta Dataאם הוגדרו שדות כאלה עבור סוג המסמך.
בדוגמה הבאה ,השדה מספר חשבונית –  Invoice #הוגדר עבוד סוג מסמך .Commercial Invoice

•

להוסיף ,לערוך הערות בתיבה .Notes

•

להחליף את המסמך במסמך אחר :לוחצים על  Browseובחלון ההעלאה לוחצים על  .Uploadבוחרים
את המסמך החדש.

•
•

ב.Document Type -

לשתף את המסמך עם הסוכן בלחיצה על
לבטל את המסמך בלחיצה על

.

.
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•
•

לשלוח את המסמך בדוא"ל בלחיצה על
להוריד את המסמך בלחיצה על

.

.

העברה לארכיון
כאשר הטיפול במשלוח ובמסמכים המחוברים מסתיים ,מעבירים את המשלוח לארכיון  .LogBoxפעולת
ההעברה –  – Archiveמסירה את המשלוח מהמאגר של המשלוחים הפתוחים ומוסיפה אותו יחד עם
המסמכים המחוברים למאגר המשלוחים הלא פעילים .ב כל עת ,ניתן להחזיר משלוח מהארכיון למאגר
הפעילים.
העברה לארכיון
כדי להעביר משלוח לארכיון ,בוחרים את המשלוח ולוחצים על האופצייה  Archiveבאזור המסמכים.

בסיום הפעולה ,המשלוח יסומן כ.Archived -

לאחר ריענון המסך ,המשלוח יוסר מרשימת המשלוחים הפתוחים ויופיע בארכיון .כדי לראות את
המשלוחים בארכיון ,מסננים את התצוגה בעזרת כפתור הסינון .Archived
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החזרה לפתוחים
כדי להחזיר משלוח מהארכיון למאגר המשלוחים הפתוחים ,בוחרים את המשלוח ולוחצים על האופצייה
 Undo Archiveבאזור המסמכים.

פעולה זו מסירה את הסימון  Archivedמשורת המשלוח .לאחר ריענון
המשלוחים הפתוחים.

המסך ,המשלוח חוזר לרשימת

תיק משלוח יבואן
בטרם התחיל הטיפול במשלוח במערכת הסוכן ,ניתן ליצור תיק מקומי עבורו ב LogBox -ולחבר אליו
מסמכים רלוונטיים .זהו הליך פשוט ומהיר .כשנפתח התיק אצל הסוכן ,יוצרים חיבור בינו לבין תיק
היבואן .התיקים מתמזגים ,וכך המסמכים עוברים לתיק הסוכן להמשך הטיפול.
העבודה עם תיק יבואן כוללת את השלבים הבאים:
•

יצירת תיק חדש

•

הוספת מסמכים

•

עריכה וביטול

•

קישור לתיק הסוכן
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יצירת תיק חדש
כדי ליצור תיק משלוח חדש ב ,LogBox -לחצו על

.

בחלון יצירת משלוח –  ,Create New Shipmentבחרו והזינו את פרטי המשלוח :סוג ההובלה
) ,(Transportation Typeמספר ההזמנה שלכם ) ,(Order Numberהסוכן שיטפל במשלוח ) ,(Agentנמל
היציאה וההגעה ) Gatewayו –  (Destinationושם הספק ).(Supplier Name
לחצו על .OK
התיק יצטרף לרשימת ה"משלוחים שלי" –  – My Shipmentsשתופיע עתה על המסך.

הוספת מסמכים
כדי לחבר מסמכים למשלוח שיצרתם ,בחרו את המשלוח מתוך רשימת .My Shipments
לחצו על

 .בחלון ההוספה הזינו את הפרטים והעלו את המסמך ל.LogBox -
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עריכה וביטול
עריכה
ברשימת  ,My Shipmentsהניחו את סמן העכבר על שורת משלוח על מנת לחשוף את כפתורי הפעולה,
ולחצו על הכפתור .Edit

בחלון העריכה ,הכניסו את השינויים הדרושים ולחצו על .OK

ביטול
ברשימת  ,My Shipmentsהניחו את סמן העכבר על שורת משלוח על מנת לחשוף את כפתורי הפעולה,
ולחצו על הכפתור .Cancel
בחלון האישור ,לחצו על  Yesכדי לאשר את הפעולה.

קישור לתיק הסוכן
כדי לקשר תיק שנוצר ב LogBox -לתיק המקביל אצל הסוכן ,משתמשים בפעולת  .Connectברשימת My
 ,Shipmentsהניחו את סמן העכבר על שורת משלוח על מנת לחשוף את כפתורי הפעולה ,ולחצו על הכפתור
.Connect
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בחלון הקישור –  ,Connect To Agent Shipmentמוצגת רשימת משלוחי הסוכנים .כדי לאתר ברשימה
את המשלוח שאליו רוצים להתחבר ,ניתן להשתמש בתיבת החיפוש
ובכתפורי הסינון
 .בתיבת החיפוש ניתן לחפש גם לפי מספר הזמנה.
השתמשו בכפתור הריענון

כדי לרענן את הרשימה.

הניחו את סמן העכבר על שורת המשלוח שאיתרתם ,ולחצו על הכפתור .Choose

בחלון האישור ,לחצו על .Connect

התיקים יתמזגו ושורת המשלוח תעלם מרשימת .My Shipments
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