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  אובמ
LogBox םהלש םיחולשמה לע ףטוש עדימ םירזהל התרטמש םינאובי רובע םכח ילטיגיד ןויכרא הניה 

  .םירשוקמה םיכמסמה ירחא בקעמ עצבלו

LogBox רושיא תלבק רחאל .םכלש םיחולשמה תא םילהנמש םינכוסה לש תוכרעמל רבחתהל תרשפאמ 
 .םירשוקמה םיכמסמה תאו ןכוסה לפטמ םהב םיחולשמה לכ תא תוארל ולכות ,ןכוסמ

 םיכמסמה ,םיחולשמה סוטטס יבגל בצמ תנומת תקפסמ היצקילפאה ,תונוש תותליאש תועצמאב
 .םירסחה םיכמסמהו םילפוטמה

 םילעמ םתואש ןאובי יכמסמ להנל תרשפאמ LogBox ,)ןנעב םירומשה( ןכוסה יכמסמל השיגה דבלמ
 .ךרוצה יפל ןכוסה םע םיפתשמו םיקייתמ ,םיכרוע ,חולשמל

LogBox ידכ הדובע ילכ שמתשמה תושרל הדימעמ: 

 םיכמסמו םיחולשמ רתאלו שפחל •
 םיכמסמו םיחולשמ לש ןויכרא להנל •
 ולש ןכותב ןכו ךמסמ לש םיטרפב תופצל •
 ל"אודב ךמסמ חולשל •
 ימוקמה בשחמל ךמסמ דירוהל •
 םישרדנ םיכמסמב לפטל •
 ןכוסה םע םתוא ףתשלו ןאובי יכמסמ ףיסוהל •
 ןכוסה קיתל ותוא רשקלו ינמז חולשמ קית להנל •

 Activation - םינכוסל תורבחתה
-דח ךילהת והז .םינכוסה תוכרעמל תורבחתה ךילהת עצובש אדוול שי LogBox -ב דובעל םיליחתמש ינפל
 .Activation Wizard -ה תועצמאב עצבתמ אוהו ,ןכוס לכ רובע ימעפ

  .טירפתב Activation Wizard ורחב

 

  .םכלש םיחולשמה יקית תא םילהנמש םינכוסה ועיפוי תורבחתהה ךסמב

  . לע וצחל ,ןכוס לש תכרעמל רבחתהל ידכ

  .Waiting for Approval היהי השקבה סוטטס ,ןכוסהמ רושיאל הנתמהה תעב
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  .ןאוביל ל"אוד תעדוה םג חלשת רושיאה תלבק תעב .Accepted סוטטסה עיפוי ,רושיאה לבקתי רשאכ
 .LogBox -ל ןכוסה תכרעממ םורזל ליחתי םיכמסמהו םיחולשמה לע עדימה ,התעמ

 LogBox ךסמ
 ,םיכמסמהו םיחולשמה לע עדימל םישגנ וכרדש תכרעמה לש הדובעה ךסמב םיתחונ LogBox -ל הסינכב
 .תכרעמה תויורשפא תא םיליעפמו

 

 .תכרעמה טירפת אצמנ LogBox ךסמ לש ילאמשה לנפב

 

 .םיכמסמה םע הדובעה רוזא אוה ינמיה לנפהו ,םיחולשמה תותליאש תוגצומ ךסמה לש יזכרמה רוזאב

 םיחולשמ תותליאש
LogBox לע הציחלב .תותליאש תועצמאב םירבוחמה םיכמסמהו םכלש םיחולשמה לע עדימה תא השיגמ 

 .הגוצתבש םיחולשמה ירפסמ םיעיפומ תוינושלה לע .תיטנוולרה התליאשל םירבוע תינושל
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Agent Shipments לש הדובעה ךסמל הסינכב דימ העיפומ וז התליאש LogBox. 
 םינכוסה לצא םילפוטמה םיחולשמה יקית תא הגיצמ איה
 .)Status Date( סוטטס ךיראת יפל םינייוממ ,)ןנעב םיאצמנ(

My Shipments ב םתרציש הלא – ןאוביה יקית תא הגיצמ- LogBox םרטשו 
 .םיליבקמה ןכוסה יקיתל םתרביח

Recent לופיטו סוטטס ןוכדע דעומ יפל ןוימב םיחולשמ תמישר הגיצמ 
 ךמסמ ול םיפיסומש חולשמ ,המגודל .םירבוחמה םיכמסמב
 .המישרה תליחתל הלעי ,וב םייקש ךמסמב םינותנ םיכרוע וא

Requested Docs םיכמסמ םישרדנ םרובעש םיחולשמה תא הגיצמ. 

All Shipments םינכוסה יחולשמ תא הגיצמ )Agent Shipments( םע דחי 
 יפל ןוימב ,)LogBox )My Shipments -ב םתרציש םיחולשמה
 .)Status Date( סוטטס ךיראת

 

 הגוצתה
 .ךסמה לש ןוילעה וקלחב םג ןייוצמ תגצומה התליאשב םיחולשמה רפסמ

 
 :םיחולשמה רובע אבה עדימה תא תוליכמ תותליאשה

• Shipment #: םילמס תרזעב גצומ הלבוהה גוס .חולשמה רפסמו חולשמב לפטמה ןכוסה וגול/םש: 

 תיריווא הלבוה - 

 תימי הלבוה - 

 תיתשבי הלבוה - 
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• Supplier: חולשמה קפס. 

• Status: חולשמה סוטטס: Created )רצונ(, Cleared Customs )סכמהמ ררחוש(. 

• Status Date: סוטטסה ןוכדע תעשו ךיראת. 

• Requested Docs: חולשמה רובע םישרדנה םיכמסמה רפסמ. 

 תולועפה
 :תואבה תולועפה תא עצבל ןתינ תותליאשה רוזאב

 ןונעיר
 .הגוצתה ינותנ תא ןנערל ידכ  ןונעירה רותפכ לע וצחל

 םיכמסמו םיחולשמ שופיח
 ןוירטירק יפל המישרה תא םצמצל תנמ לע ךסמה לש ילאמש-ןוילעה וקלחב שופיחה תביתב שמתשהל ןתינ

  .יפיצפס ךמסמ וא חולשמ רתאלו םיוסמ

 
  םה ךמסמ שופיחל םינוירטירקה .קפס םשו חולשמ קית רפסמ םה חולשמ שופיחל םירתומה םינוירטירקה
 תומושרה ,ךמסמ גוס וא קית רפסמ לשמל ומכ ,שופיחה תזורחמ תנזה ךות .ךמסמ רואיתו ךמסמ גוס
 .ךסמב תועיפומ ןוירטירקל תונועש

 

 ,םיכמסמ לש רואיתב וא ךמסמ גוס םשב האצמנ )האבה המגודב "supplier"( שופיחה תזורחמש הרקמב
 דחא( ולש םיכמסמבש חולשמ .הלאה םיכמסמה םיכייש םהילאש םיחולשמה תא וללכי שופיחה תואצות
 םיכמסמה םג ,חולשמה תא םירחוב רשאכ .תלדגמ תיכוכז למסב ןמוסי שופיחה תזורחמ האצמנ )רתוי וא
 .תלדגמ תיכוכז למסב םינמוסמ ועיפוי שופיחה תזורחמ האצמנ םהבש ולש
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 .שופיחה תבית תא וקנ ,האלמה המישרל רוזחלו ןוניסה תא ריסהל ידכ

 הגוצת ןוניס
 .תגצומה המישרה תא ןנסל ידכ ןוניסה ירותפכב שמתשהל ןתינ

 

 למס לע םיצחול ,הלבוה גוס יפל המישרה תא ןנסל ידכ .)All( םיחולשמה יגוס לכ םיגצומ לדחמ תרירבכ
 .השבי וא םי ,ריווא :הלבוהה

 ,ןויכראל ורבעוהש הלא תא קר גיצהל ידכ .Open לע םיצחול ,םיחותפה םיחולשמה תא קר גיצהל ידכ
 .םיגוסה ינש תא גיצמ Archived. All םירחוב

 הדומע בחור יוניש
 בחורב יוניש .רבכעה םע הדומעה תרתוכ לש ינמיה הצקה תרירג ידי-לע תודומעה בחור תא תונשל ןתינ
 .יונישה עצבתמ הבש תיפיצפסה התליאשל רושק הדומע

 הדומע יפל ןוימ
 גוסמ םינותנ .הדומעה תרתוכ לע וצחל ,תמיוסמ הדומעב םינותנה יפל הגוצתב תומושרה תא ןיימל ידכ
 ןוויכ תא ךופהל ידכ .הלוע רדסב ונייומי םיירפסמ םינותנו םיכיראתו ,תיב-ףלאה רדס יפל ונייומי טסקט
 .ןוימה ןוויכ תא ןייצמה ץח עיפוי .הדומעה תרתוכ לע בוש וצחל ,ןוימה
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 םיכמסמ תגצה
 םירבוחמה םיכמסמה .הרושה לע הציחלב חולשמה תא רוחבל שי ,חולשמ לש םיכמסמה תא גיצהל ידכ
 .ןימימ םיכמסמה לנפב ועיפוי

 םיכמסמה
 רוזאב רחבנש חולשמל םירבוחמה םיכמסמה םיעיפומ LogBox ךסמ לש Documents – םיכמסמה רוזאב
  .חולשמה לע םיפסונ םיטרפ םג ומכ ,תותליאשה
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 :חולשמה יבגל םיאבה םיטרפה םיעיפומ רוזאה לש ןוילעה וקלחב

 חולשמה רפסמו ,השבי ,םי ,ריווא – הלבוהה גוס למס §

 דעיהו רוקמה ילמנ §

 ןאוביה לש םיחולשמה הנומ רפסמ §

 חולשמה סוטטס §

 ןאוביה תנמזה רפסמ §

 )ימי חולשמ( הקסעה ההזמ וא )יריוא חולשמ( ןעטמה רטש רפסמ §

 יכמסמ :המגודל .שארמ ועבקנש תוירוגטק יפל ,By Category תינושלב םיגצומ חולשמה לש םיכמסמה
 .Others – םירחאו Operational Documents – םיילועפת םיכמסמ ,Accounting Documents – ח"הנה
 .תינושלה תרתוכב עיפומ םיגצומה םיכמסמה רפסמ

 

 םיכמסמ :ךיראת יפל םירדוסמ םיכמסמה ,Recent – "םינורחאה" תתליאש ךותמ חולשמ םירחוב רשאכ
 .המודכו Older – רתי םינשי םיכמסמ ,Last 7 Days – םינורחאה םימיה 7 -מ םיכמסמ ,Today – םויהמ
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 .חולשמה רובע םישרדנה םיכמסמה לכ םיגצומ Requested תינושלב

 

 .Show Cancelled Documents היצפואה תא םינמסמ ,םילטובמה םיכמסמה תא םג גיצהל ידכ

 

  םיכמסמ לוהינ

 ךמסמ תייסיטרכ
  .הייסיטרכ ךותב עיפומ ךמסמ לכ

 

 רואית הייסיטרכה עצמאבו )Declaration Form ,המגודל( הייסיטרכה תרתוכב ןייוצמ ךמסמה גוס
  .ךמסמה

 קלח .ךמסמה לע תולועפ עוציבל םירותפכו םילמס ובו םילכ לגרס אוה הייסיטרכה לש ןותחתה וקלח
 .לגרסה לע העבצהב םיפשחנ םירותפכהמ
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 .ןנעה למסב ןמוסמ ןכוסה לש תכרעמב רומשש ךמסמ

 

 .ףותישה למס עיפומ ,LogBox ךרד חולשמל םתפסוהש ךמסמ רובע ,הז תמועל

 

 םש תא םיאור ,רבכעה םע למסה לע העבצהב .םודאב ראומ המיתחה למס תילטיגיד םותחש ךמסמב
 .ולש יוהיזה רפסמו םתוחה

 

 ךמסמב היפצ
 .המודכו   - הנומת , - PDF  - , Word :המגודל .ךמסמה תייסיטרכב למס תרזעב ןייוצמ ץבוקה גוס

 

 םיגוסמ םיכמסמ .ןפדפדב תדרפנ תינושלב חתפנ PDF ךמסמ .ךמסמב תופצל תרשפאמ למסה לע הציחל
 .םתוא חותפל ןתינ זאו ימוקמה בשחמל םידרוי םירחא



 2017 ,רבמטפס 19

 LogBox - 12 שמתשמל ךירדמ  

 חולשמ יכמסמ תדרוה
 .ךמסמה תייסיטרכב הדרוהה רותפכ לע הציחל ידי-לע ימוקמה בשחמל ךמסמ לכ דירוהל ןתינ

 

 .בשחמה לש )Downloads( תודרוהה תייקיתל דרוי ךמסמה

 . רותפכה לע הציחלב ,תחא הלועפב חולשמל םירבוחמה םיכמסמה לכ תא דירוהל םג ןתינ
 לע ץוחלל שי ,ץבוקה תא דירוהל ידכ .ShipmentDocuments.zip םשב ZIP ץבוקל םיאצוימ םיכמסמה
 .בשחמה לש )Downloads( תודרוהה תייקיתל דרי ץבוקה .הנכהה ךילהת םותב העיפומה העדוהב רושיקה

 

 ךמסמ תקיחמ
 הקירה הייסיטרכה תא הריאשמ ךא ךמסמה תא ריסהל תרשפאמ ךמסמ תייסיטרכב הקיחמה רותפכ
  .הגוצתב

 .הקיחמה רותפכ לע וצחל ,הייסיטרכמ ךמסמ ריסהל ידכ

 

 . לע הציחלב הלועפה תא רשאל שי ,רושיאה ןולחב
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 .הקיר ראשת הייסיטרכהו חולשמהמ קחמיי ךמסמה

 הקיר הייסיטרכ
 :ןתינ הקירה הייסיטרכה תא

 .הנוילע-תילאמשה הניפב  לע הציחלב קוחמל •

 

 וא

 םיניזמ .ךמסמ תכירעל ןולחה תא חותפל ידכ הייסיטרכה לע םיצחול .גוס ותואמ שדח ךמסמב סלכאל •
 .ךמסמה תא םילעמו םינותנה תא

 ךמסמ תחילש
 .ךמסמה תייסיטרכב החילשה רותפכ לע וצחל .םינוש םינעמנל ,ל"אודב ךמסמ חולשל ןתינ

 

 :תואבה תולועפה תא ועציב ,Send Message ןולחב 



 2017 ,רבמטפס 19

 LogBox - 14 שמתשמל ךירדמ  

 

 םינעמנ לש הריחב / הנזה
  .)םינעמנ( ןעמנה לש ל"אודה תבותכ תא וניזה

 ןומיס ךות םיפסונ םינעמנו ישארה ןעמנה תא ורחב . לע וצחל ,רשקה ישנא תמישרמ רוחבל ידכ
 .OK לע וצחל .םייטנוולרה רשקה ישנא לש BCC -ו To, CC תוביתה
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 אשונ תכירע
 .הזה טסקטה תא ךורעל ןתינ .Subject הביתב עיפומ ךמסמה רואית

 ףרוצמ ץבוק
 .ףרוצמה ץבוקה תא הריסמ Remove היצפואה .העדוהל תיטמוטוא ףרוצמ םיחלוש םתאש ךמסמה

 

  .Attach Docs In לע וצחל ,חולשמל םירבוחמה הלאמ םיפסונ םיכמסמ ףרצל וצרת םא

 

 .OK לע וצחלו םייוצרה םיכמסמה תא ורחב

 

 .View לע הציחלב םיכמסמב תופצל ןתינש בל ומיש

 .Attach External לע וצחל ,םיינוציח םיכמסמ םג ףרצל ידכ
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 .Continue לע וצחלו ךמסמה גוס תא ורחב

 .ץבוקה תא ורחבו Upload לע וצחל ,ץבוק תאלעה ןולחב

 העדוהה תכירע
 .םילכה לגרסבש הכירעה תויצקנופב ושמתשה .טסקטה תא ושיקה ,העדוהה רוזאב

 העדוהה תחילש
 .ףרוצמה ךמסמה םע דחי העדוהה תא חולשל ידכ  לע וצחל

 ךמסמ תפסוה
 תאלעה רחאל .LogBox ךרד ןאובי יכמסמ חולשמל ףרצל רשפא ,ןנעב םירומשה ןכוסה יכמסמל ףסונב
  .ןכוסה םע ותוא ףתשל ןתינ ,ךמסמ

 ךמסמה יטרפ תא םיניזמ ,שדח ךמסמ תפסוה ןולחב . לע םיצחול ,שדח ךמסמ ףיסוהל ידכ
 .תולעהל םיצורש ץבוקה תא םירחובו

 

 .הזה ךמסמה גוס רובע הקיר הייסיטרכ תמייק דוע לכ םיוסמ גוסמ שדח ךמסמ ףיסוהל ןתינ אל :בל ומיש
 גוסמ שדח ךמסמ ףיסוהל ןתינ אל ,Commercial Invoice לש הקיר הייסיטרכ תמייק םא ,המגודל

Commercial Invoice. סלכאל וא ,שדחה ךמסמה תא ףיסוהל זאו הקירה הייסיטרכה תא קוחמל אוה להונה 
 .)הייסיטרכה לע הציחלב חתפנש הכירעה ןולח ךרד( שדחה ךמסמב הקירה הייסיטרכה תא

 ךמסמה יטרפ
 :תואבה םיכרדה תחאב ךמסמה גוס תא םירחוב ,Document Type – ךמסמ גוס הדשב

 .אלמה םשה תא הגיצמ ךמסמ גוס לע העבצה .םיגצומה םיגוסה דחא לע הציחלב •
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 .המישרהמ ךמסמ גוס תריחבו המישרה תחיתפ ,Others לע הציחלב •

 

 .הריחבה תא תלטבמ ,רחבנש גוסה לש  רותפכה לע הציחל

 

 .ךמסמה תייסיטרכ ךותב עיפויש רואיתה תא םיניזמ ,Description הדשב

 .ךמסמה םע ורמשיש תורעה ןיזהל ןתינ ,Notes תביתב

 ץבוק תאלעה
 .ותוא םירחובו ץבוקה םוקימל םיטוונמ ,תויקיתה ןולח ךרד .Browse לע םיצחול

  .הפסוהה ןולחב התע םיעיפומ שדחה ךמסמה ינותנ

 

 .תורחאה תויורשפאב םגו ףותישה תייצפואב שמתשהל רבכ ןתינ ,הזה בלשב
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 .הפסוהה תלועפ תא תלטבמ Cancel לע הציחל .הפסוהה תא םילשהל ידכ OK לע םיצחול

 .םיכמסמה רוזאב הייסיטרכב עיפומ ךמסמה

 

 ןכוס םע ןאובי ךמסמ ףותיש
 אל ךא ךמסמב תופצל לכוי ןכוסה .ןכוסה םע ותוא ףתשל רשפא ,חולשמל ןאובי ךמסמ תפסוה רחאל
  .ויטרפ תא תונשל

 .ףותיש לטבל םג ןתינ אל .ךורעל ןתינ אל םתפתישש ךמסמ

 :לע םיצחול ,ןכוסה םע ךמסמ ףתשל ידכ

 .הייסיטרכב ףותישה למס •

 

  וא

 .ךמסמ תכירע/תפסוה ןולחב  רותפכה •

  .הלועפה תא םירשאמ
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 .לוחכל ךפוה הייסיטרכב ףותישה למס עבצ

 

 שרדנ ךמסמב לופיט
 םישרדנ םיכמסמ תגצה

 לוכי ןאוביה םג .חולשמב הרובע הייסיטרכ תיטמוטוא העיפומ ,ךמסמל השירד ןכוסהמ תלבקתמ רשאכ
 .שרדנ ךמסמ רובע הייסיטרכ רוציל

LogBox אבה ןפואב םיכמסמל תושירדה תא הגיצמ: 

 םיכמסמה רפסמ .םיכמסמ ושרדנ םרובעש םיחולשמה לכ תמישר תגצומ Requested Docs התליאשב •
 .Requested Docs הדומעב עיפומ חולשמ לכ רובע םישרדנה

 

 .תותליאשה לכב Requested Docs הדומעב עיפומ חולשמ לכ רובע םישרדנה םיכמסמה רפסמ •
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 ןייוצמ הבו הייסיטרכ תיטמוטוא העיפומ ,חולשמה לש Requested תינושלב ,שרדנ ךמסמ לכ רובע •
 .By Category תינושלב םג העיפומ הייסיטרכ התוא .ךמסמה גוס

 

 שרדנ ךמסמ תפסוה
  .הייסיטרכה לע םיצחול ,שרדנ ךמסמ חולשמל ףיסוהל ידכ

 .ךמסמה יטרפ םיעיפומ הכירעה ךסמב

 

  .תורעה ףיסוהלו ךמסמה יטרפ תא ךורעל ןתינ

 .ךמסמ תפסוהב "ךמסמ תאלעה"ב ומכ םיכישממו Browse לע םיצחול ,ךמסמה תא רבחל ידכ

 םע דחי םתפסוהש ךמסמה תייסיטרכ עיפותו םלעת שרדנה ךמסמה תייסיטרכ ,ךסמה  ןונעיר רחאל
 .ןומיסה רסוי תותליאשב Requested Docs הדומעהמ םג .חולשמה לש םירבוחמה םיכמסמה ראש

 שרדנ ןאובי ךמסמ רובע הייסיטרכ תריצי
 תא רוציל רשפא ,ורובע הייסיטרכ תיטמוטוא העיפומ אלש ךמסמ חולשמל ףרצל םישרדנ רשאכ
  . לע הציחלב תינדי הייסיטרכה
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 .OK לע םיצחולו שרדנה ךמסמה יטרפ תא םיניזמ ,שדח ךמסמ תפסוה ןולחב

 הייסיטרכל המודב ,Requested תינושלב םגו םיכמסמה תינושלב עיפות שרדנה ךמסמה תייסיטרכ
 .שרדנ ךמסמ לש תיטמוטוא

 

 תא ךורעל ןתינ הכירעה ןולחב .הייסיטרכה לע םיצחול ,חולשמל האלעהל ןכומ שרדנה ןאוביה ךמסמשכ
  .תורעה ףיסוהלו ךמסמה יטרפ

 .ךמסמ תפסוהב "ךמסמ תאלעה"ב ומכ םיכישממו Browse לע םיצחול

 ףותישה למס לע וא הזה ןולחב  לע םיצחול ,קיתב ךמסמה תא תוארל ןכוסל רשפאל ידכ
 .ךמסמה תייסיטרכב
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 ךמסמ תכירע
 עצבל ןתינ אל .ןכוסה םע ףותיש עצוב אל דוע לכ ולש םיטרפה תא ךורעל ןתינ ,ןאובי ךמסמ תפסוה רחאל
 .)ןנעב אצמנ( ןכוס לש ךמסמ ךורעל םג ןתינ אל .ןכוסה םע םתפתיש רבכש ךמסמב םייוניש

 .ולש הייסיטרכה לע וצחל ,ךמסמ ךורעל ידכ

 

 :תואבה תולועפה תא עצבל ןתינ ,הכירעה ןולחב

 .Document Type -ב   לע הציחלב ךמסמה גוס תא תונשל •

 .Description -ב רואיתה תא ךורעל •

 .ךמסמה גוס רובע הלאכ תודש ורדגוה םא )Meta Data( הטד הטמ תודשב םינותנ ךורעל ,ףיסוהל •
 .Commercial Invoice ךמסמ גוס דובע רדגוה # Invoice – תינובשח רפסמ הדשה ,האבה המגודב

 

 .Notes הביתב תורעה ךורעל ,ףיסוהל •

 םירחוב .Upload לע םיצחול האלעהה ןולחבו Browse לע םיצחול :רחא ךמסמב ךמסמה תא ףילחהל •
 .שדחה ךמסמה תא

 . לע הציחלב ןכוסה םע ךמסמה תא ףתשל •

 . לע הציחלב ךמסמה תא לטבל •
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 . לע הציחלב ל"אודב ךמסמה תא חולשל •

 . לע הציחלב ךמסמה תא דירוהל •

 ןויכראל הרבעה
 תלועפ .LogBox ןויכראל חולשמה תא םיריבעמ ,םייתסמ םירבוחמה םיכמסמבו חולשמב לופיטה רשאכ
 םע דחי ותוא הפיסומו םיחותפה םיחולשמה לש רגאמהמ חולשמה תא הריסמ – Archive – הרבעהה
 רגאמל ןויכראהמ חולשמ ריזחהל ןתינ ,תע לכב .םיליעפ אלה םיחולשמה רגאמל םירבוחמה םיכמסמה
 .םיליעפה

 ןויכראל הרבעה
 .םיכמסמה רוזאב Archive הייצפואה לע םיצחולו חולשמה תא םירחוב ,ןויכראל חולשמ ריבעהל ידכ

 

  .Archived -כ ןמוסי חולשמה ,הלועפה םויסב

 

 תא תוארל ידכ .ןויכראב עיפויו םיחותפה םיחולשמה תמישרמ רסוי חולשמה ,ךסמה  ןונעיר רחאל
 .Archived ןוניסה רותפכ תרזעב הגוצתה תא םיננסמ ,ןויכראב םיחולשמה
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 םיחותפל הרזחה
 הייצפואה לע םיצחולו חולשמה תא םירחוב ,םיחותפה םיחולשמה רגאמל ןויכראהמ חולשמ ריזחהל ידכ

Archive Undo םיכמסמה רוזאב.  

 

 תמישרל רזוח חולשמה ,ךסמה  ןונעיר רחאל .חולשמה תרושמ Archived ןומיסה תא הריסמ וז הלועפ
 .םיחותפה םיחולשמה

  ןאובי חולשמ קית
 וילא רבחלו LogBox -ב ורובע ימוקמ קית רוציל ןתינ ,ןכוסה תכרעמב חולשמב לופיטה ליחתה םרטב
 קית ןיבל וניב רוביח םירצוי ,ןכוסה לצא קיתה חתפנשכ .ריהמו טושפ ךילה והז .םייטנוולר םיכמסמ
  .לופיטה ךשמהל ןכוסה קיתל םירבוע םיכמסמה ךכו ,םיגזמתמ םיקיתה .ןאוביה

 :םיאבה םיבלשה תא תללוכ ןאובי קית םע הדובעה

 שדח קית תריצי •

 םיכמסמ תפסוה •

 לוטיבו הכירע •

 ןכוסה קיתל רושיק •
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 LogBox - 25 שמתשמל ךירדמ  

 שדח קית תריצי
 . לע וצחל ,LogBox -ב שדח חולשמ קית רוציל ידכ

 

 הלבוהה גוס :חולשמה יטרפ תא וניזהו ורחב ,Create New Shipment  – חולשמ תריצי ןולחב
)Transportation Type(, םכלש הנמזהה רפסמ )Order Number(, חולשמב לפטיש ןכוסה )Agent(, למנ 

 .)Supplier Name( קפסה םשו )Destination – ו Gateway( העגההו האיציה

 .OK לע וצחל

 .ךסמה לע התע עיפותש – My Shipments – "ילש םיחולשמ"ה תמישרל ףרטצי קיתה

 

 םיכמסמ תפסוה
 .My Shipments תמישר ךותמ חולשמה תא ורחב ,םתרציש חולשמל םיכמסמ רבחל ידכ

 .LogBox -ל ךמסמה תא ולעהו םיטרפה תא וניזה הפסוהה ןולחב . לע וצחל
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 לוטיבו הכירע

 הכירע
 ,הלועפה ירותפכ תא ףושחל תנמ לע חולשמ תרוש לע רבכעה ןמס תא וחינה ,My Shipments תמישרב
 .Edit רותפכה לע וצחלו

 

 .OK לע וצחלו םישורדה םייונישה תא וסינכה ,הכירעה ןולחב

 

 לוטיב
 ,הלועפה ירותפכ תא ףושחל תנמ לע חולשמ תרוש לע רבכעה ןמס תא וחינה ,My Shipments תמישרב
 .Cancel רותפכה לע וצחלו

 .הלועפה תא רשאל ידכ Yes לע וצחל ,רושיאה ןולחב

 ןכוסה קיתל רושיק
 My תמישרב .Connect  תלועפב םישמתשמ ,ןכוסה לצא ליבקמה קיתל LogBox -ב רצונש קית רשקל ידכ

Shipments, רותפכה לע וצחלו ,הלועפה ירותפכ תא ףושחל תנמ לע חולשמ תרוש לע רבכעה ןמס תא וחינה 
Connect. 
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 המישרב רתאל ידכ .םינכוסה יחולשמ תמישר תגצומ ,Connect To Agent Shipment – רושיקה ןולחב

 שופיחה תביתב שמתשהל ןתינ ,רבחתהל םיצור וילאש חולשמה תא

 .הנמזה רפסמ יפל םג שפחל ןתינ שופיחה תביתב . ןוניסה ירופתכבו

 .המישרה תא ןנערל ידכ  ןונעירה רותפכב ושמתשה

 .Choose רותפכה לע וצחלו ,םתרתיאש חולשמה תרוש לע רבכעה ןמס תא וחינה

 

 .Connect לע וצחל ,רושיאה ןולחב

 

 .My Shipments תמישרמ םלעת חולשמה תרושו וגזמתי םיקיתה

 

 


