
 

 

 ניהול ותחזוקת האתר
 

 ניהול לקוחות באתר
 הקמת לקוח חדש
 ניהול שלוחות באתר

 הקמת שלוחה חדשה
 ייבוא שלוחות מאקסל

 ניהול קולקציות באתר
 הקמת קולקציה חדשה

 ניהול משתמשים באתר
 הקמת משתמש חדש

 ייבוא משתמשים מאקסל
 דוח משתמשים

 ניהול קטגוריות של מוצרים
 הקמת קטגוריות

 שיוך מוצרים לקטגוריות

 ניהול תכונות של מוצרים
 הקמת תכונות
 עריכת תכונות

 הקמת ערכי תכונות

 ניהול מוצרים ווריאציות
 הקמת מוצר מורכב והקצאת תכונות וערכים

 יצירת וריאציות
 הגדרת וריאציה ברירת מחדל

 ניהול גרפיקות
 ניהול מאפיינים של גרפיקות

 הקמת גרפיקות

 ניהול קמפיינים (הזמנות שמיות)
 הקמת קמפיין חדש

 שיוך קולקציה לקמפיין

 ניהול פרוייקטים (הזמנות מכווצות)
 הקמת קמפיין חדש

 יצירת קולקציה לפרוייקט

 ניהול חנויות המותג שלי



 

 הקמת חנות חדשה באתר

 עריכת הזמנות בסביבת ניהול האתר

 סימון איסוף ההזמנה מהחנויות

 פתיחת משתמש עבור עובדי החנויות
 סימון איסוף ההזמנה מהחנויות

API הגדרת 
WooCommerce פריוריטי מול - API הגדרות 

 סנכרון הזמנות לפריוריטי
 

 
  



 

 

 ניהול לקוחות באתר

 
 לקוחות מנוהלים בעמוד Customers או בעברית לקוחות. כל לקוח באתר צריך להיות מקביל ללקוח בפריוריטי.

 

 הקמת לקוח חדש

 כדי ליצור לקוח חדש, יש לבצע אחת מ-2 האפשרויות:
 לחיצה על הוספת לקוח חדש בראש עמוד לקוחות●
 לחיצה בתפריט על לקוחות ← הוספת לקוח חדש●

 
 

 יש למלא את השדות:
  שם הלקוח - יש לכתוב את שם הלקוח בשדה בו כתוב 'הוספת כותרת'1.
 מספר לקוח בפריוריטי - יש לכתוב את מספר הלקוח בפריוריטי - חייב להיות זהה בדיוק למספר2.

 הלקוח בפריוריטי
 בשדה 'סוג לקוח' צריך לבחור:3.

.a.(הזמנות שמיות) עבור לקוחות קמפיין - Campaign Customer  

.b.(הזמנות מכווצות) עבור לקוחות פרויקטליים - Project Customer  
 בשדה סגנון הזמנה:4.

.a:עבור לקוחות קמפיין - צריך לבחור 
.iתצוגה סטנדרטית' - מצב שבו עמוד חנות מעוצב בצורה הסטנדרטית של' 

'WooCommerce 
.iiתצוגת רשימה סגורה' - עמוד החנות מעוצב עבור רשימה סגורה. במצב זה: לא 

 מוצגים מחירי המוצרים, בחירת המידה, הכמות וכפתור הוספה לסל של כל מוצר
 נמצאים בעמוד החנות ולא בעמוד המוצר

.b:עבור  לקוחות פרויקטליים - צריך לבחור 
.iתצוגה סטנדרטית' - מצב שבו עמוד חנות ועמוד מוצר מעוצבים בצורה הסטנדרטית' 

WooCommerce של 



 

.ii.תצוגת מטריצה - הזמנות מכווצות' - מצב שבו עמוד המוצר מעוצב בצורה שונה' 
 בעמוד מוצר יש מטריצה (טבלה) של כל הוריאציות וניתן בבת אחת לבחור כמויות

 מכל הוריאציות ובלחיצה על הוסף לעגלה יתווספו לעגלה כל הוריאציות להן נבחרה
 מידה

 שדה מחירון לקוח - כרגע לא בשימוש. בעקרון ניתן לסנכרן את המחירונים מהפריוריטי לאתר אך5.
 כרגע זה לא בשימוש.

 בשדה פרויקט פעיל/קמפיין פעיל - לאחר יצירת פרויקט/קמפיין ללקוח, יש לבחור בשדה זה את6.
 הפרויקט/קמפיין שצריך להיות פעיל ללקוח ברגע זה.

 לסיום יש ללחוץ על הכפתור 'פרסום' שנמצא בתחתית העמוד בצד שמאל7.

 
 

https://projects.unidress.co.il/wp-admin/term.php?taxonomy=ordering_style_project&tag_ID=38&post_type=post&wp_http_referer=%2Fwp-admin%2Fedit-tags.php%3Ftaxonomy%3Dordering_style_project


 

 ניהול שלוחות באתר

 
 שלוחות מנוהלות בעמוד שלוחות. כל שלוחה באתר צריכה להיות מקבילה לשלוחה בפריוריטי.

 

 הקמת שלוחה חדשה

 כדי ליצור שלוחה חדשה, יש לבצע אחת מ-2 האפשרויות:
 לחיצה על הוספת שלוחה חדשה בראש עמוד שלוחות●
 לחיצה בתפריט על שלוחות ← הוספת שלוחה חדשה●

 
 

 יש למלא את השדות:
 שם שלוחה - יש לרשום את שם השלוחה בשדה בו רשום 'הוספת כותרת'1.
 מספר שלוחה בפריוריטי - יש לרשום את מספר השלוחה בפריוריטי - חייב להיות זהה בדיוק למספר2.

 השלוחה בפריוריטי
 לקוח יש לבחור את הלקוח אליו שייכת השלוחה3.
 כתובת שלוחה - יש לרשום את כתובת השלוחה. יש בזה שימוש כאשר כתובת השלוחה ניתנת4.

 למשתמש כאפשרות לכתובת למשלוח של ההזמנה
 שם איש קשר וטלפון איש קשר - שדות רשות, ניתן למלא במידת הצורך. פרטים אלו מוצגים בעמוד5.

 הזה בלבד.
 לסיום יש ללחוץ על הכפתור 'פרסום' שנמצא בתחתית העמוד בצד שמאל6.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ייבוא שלוחות מאקסל

 קיימת אפשרות להקים שלוחות באתר באמצעות טעינת קובץ אקסל. נמצא בתפריט:
 

  יש להכין קובץ Excel לפי הפורמט ולשמור על המחשב.1.

 
 בטעינת הקובץ לאתר, הפרטים נלקחים מהעמודות לפי הסדר שבפורמט ולכן אסור לשנות את סדר

 העמודות בקובץ ואסור להסיר עמודות מהקובץ!!
 השדות שרשומים באדום אלו שדות רשות.

 יש להכנס לשלוחות ← ייבוא שלוחות מאקסל2.

 
.3upload לבחור את הקובץ וללחוץ 

 
 במסך יופיעו כל השלוחות שנטענו מהקובץ עם כל הפרטים שלהן.4.
.5Update במידה והשלוחה חדשה ולא הייתה קיימת באתר לפני, או New בעמודה הערה יירשם 

 במידה והשלוחה הייתה קיימת ורק עודכנו לה הנתונים. בנוסף בעמודה זו ירשמו שגיאות/הערות של
 תהליך טעינת הנתונים.

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1yubMrwrDvtmfYV5swEVNiUWFJQK4EYVa


 

 ניהול קולקציות באתר

 
 קולקציות מנוהלות בעמוד קולקציות.

 

 הקמת מחלקה חדשה

 כדי ליצור קולקציה חדשה, יש לבצע אחת מ-2 האפשרויות:
 לחיצה על הוסף חדש בראש עמוד קולקציות●
 לחיצה בתפריט על קולקציות ← הוסף חדש●

 
 

 יש למלא את השדות:
 שם הקולקציה - יש לרשום את שם הקולקציה בשדה בו רשום 'הוספת כותרת'1.
 מספר קולקציה - כרגע צריך לרשום מספר ידנית, בהמשך המספר יינתן אוטומטית על ידי האתר2.
 לקוח - יש לבחור את הלקוח אליו הקולקציה תהיה שייכת3.
 לוגו לקולקציה - יש להעלות לוגו שיופיע באתר עבור המשתמשים השייכים לקולקציה הזו4.
 לסיום יש ללחוץ על הכפתור 'פרסום' שנמצא בתחתית העמוד בצד שמאל5.

 



 

 
 

 ניהול משתמשים באתר

 
 משתמשים מנוהלים באתר בעמוד משתמשים

 

 הקמת משתמש חדש

 כדי ליצור משתמש חדש, יש לבצע אחת מ-2 האפשרויות:
  לחיצה על משתמש חדש בראש עמוד משתמשים●
 לחיצה בתפריט על משתמשים ← משתמש חדש●

 



 

 
 

 יש למלא את השדות:
 שם משתמש - יש לרשום שם משתמש ייחודי (לא ניתן לשינוי בהמשך)1.
 אימייל - שדה חובה2.
  שם פרטי3.
 שם משפחה4.
 סיסמא - יש ללחוץ על 'הצג סיסמא' ולרשום את הסיסמא הרצויה. אם בוחרים סיסמא חלשה מתווסף5.

 צ'קבוקס של אישור סיסמא חלשה וחייבים לסמן אותו כדי להוסיף את המשתמש.
 שלח התראה למשתמש - אם מסומן ישלח למשתמש מייל עם פרטי ההתחברות לאתר.6.
 תפקיד - סוג המשתמש. האפשרויות הרלוונטיות הן:7.

.aמנהל - יוזר עם הרשאות לניהול האתר 

.bמנהל חנות - יוזר עם הרשאות מוגבלות לניהול האתר. בהמותג שלי משתמשים ביוזר מנהל 
 חנות עבור עדכון סטטוס הזמנות באתר לאחר שהעובד אוסף את ההזמנה.

.cלקוח - משתמש בסיסי של לקוח שמבצע הזמנה באתר 
 לקוח - יש לבחור את הלקוח אליו צריך להיות משוייך המשתמש8.
 שלוחה - יש לבחור את השלוחה  אליה צריך להיות משוייך המשתמש9.

 קולקציה - יש לבחור את הקולקציה אליה צריך להיות משוייך המשתמש10.

 מחלקה - המחלקה של העובד לפי משאבי אנוש, זה שדה טקסט לכתיבה חופשית. בשידור הזמנות11.
 לפריוריטי תוכן השדה נרשם בשדה 'פרטים' במסך הזמנות לקוח

 בסיום יש ללחוץ על 'משתמש חדש'12.



 

 
 

 ייבוא משתמשים מאקסל

 באתר יש אפשרות לטעינת משתמשים מקובץ אקסל



 

 יש להכין קובץ Excel לפי הפורמט ולשמור על המחשב.1.
 שם משתמש חייב להיות ייחודי באתר! לא ניתן ליצור משתמשים עם אותו שם משתמשים גם אם

 הם משוייכים ללקוחות שונים!
 הקובץ נטען לאתר לפי העמודות שבפורמט ולכן אסור לשנות את סדר העמודות בקובץ ואסור להסיר

 עמודות מהקובץ!!!

 יש להכנס למשתמשים ← ייבוא משתמשים מאקסל2.

 
.3upload לבחור את הקובץ וללחוץ 

 
 במסך יופיעו כל המשתמשים שנטענו מהקובץ עם כל הפרטים שלהם.4.
 בעמודה status ירשם New במידה והמשתמש חדש ולא היה קיים באתר לפני, או Update במידה5.

 והמשתמש היה קיים ורק עודכנו לו הנתונים.
 משתמש קיים זה משתמש ששם המשתמש שלו כבר קיים באתר.

 בנוסף, בעמודה זו ירשמו שגיאות/הערות של תהליך טעינת הנתונים.
 

 דוח משתמשים

 באתר קיים דו"ח משתמשים המציג את כל המשתמשים באתר ואת כל הנתונים של המשתמשים.
 ניתן לצפות בנתונים באתר וניתן לייצא את הנתונים לאקסל.

https://drive.google.com/open?id=1bD_edndKk1gDUnq9OIuGosjsOWJepNXS


 

 באזור ניהול האתר משתמשים > דוח משתמשים1.

 
 במסך דוח משתמשים אפשר לבצע סינון לפי לקוח, שלוחה, קולקציה, קמפיין, פרויקט ומחלקה2.

 



 

 יש לבחור את הסינונים הרצויים וללחוץ סנן3.

 
 במידה ורוצים לייצא את הנתונים לאקסל יש ללחוץ על ייצוא4.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 בקובץ האקסל שנוצר ניתן לראות את כל הנתונים,5.
 ניתן גם לראות אילו משתמשים ביצעו/לא ביצעו הזמנות על פי עמודת 'ניצול תקציב' / 'ניצול הקצאה'.

 כאשר ניצול התקציב/ניצול ההקצאה הוא 0 אז המשתמש לא ביצע הזמנה

 
 שימו לב שבקובץ האקסל, כאשר יש הקצאות של פריטים - מוכפלות השורות של המשתמש כך שלכל6.

 פריט יש שורה נפרדת.
 כאשר אין לכם צורך לראות את פירוט ההקצאות תוכלו לסמן את הטבלה וללחוץ על 'הסרת כפולים' לפי

 עמודת שם המשתמש ולאחר לחיצה על אישור תקבלו שורה עבור כל משתמש (בלי פירוט של הפריטים)

 



 

 

 
 
 

 
  



 

 

 ניהול קטגוריות

 
 קטגוריות מנוהלות באתר במוצרים ← קטגוריות1.

 
 

  הקמת קטגוריות

 **הקטגוריות הן גלובליות לכל הלקוחות באתר. בתפריט הקטגוריות בעמוד חנות יוצגו כל הקטגוריות לכל
 המשתמשים גם אם הן ריקות ממוצרים

 קטגוריות מנוהלות בתפריט ב: מוצרים ← קטגוריות1.
 מצד שמאל יוצגו כל הקטגוריות הקיימות ובצד ימין ניתן להוסיף קטגוריה חדשה.

 לצורך הקמת קטגוריה, יש להקצות שם קטגוריה בלבד בשדה 'שם'2.

 להקמת תת קטגוריה יש לבחור את קטגוריית האב הרלוונטית תחת שדה 'קטגורית אב'3.

 בסיום יש ללחוץ הוסף קטגוריה חדשה4.
 
 



 

 
 

 ניתן לערוך קטגוריה על ידי לחיצה על 'עריכה'★
 ניתן למחוק קטגוריה על ידי לחיצה על 'מחיקה'★
 בלחיצה על המספר יופיע כל המוצרים שמשוייכים לקטגוריה הזו★
 ניתן לשנות את סדר תצוגת הקטגוריות בתפריט הקטגוריות בעמוד חנות ע"י לחיצה על הפסים וגרירת★

 הקטגוריות

 
 
 

 שיוך מוצרים לקטגוריות

 
 ניתן לצפות בקטגוריות אליהן מוקצים המוצרים מעמוד ניהול המוצרים



 

 
 

 ישנן 2 אפשרויות לשיוך מוצרים לקטגוריות:
 ע"י לחיצה על 'עריכה מהירה' ובחירת הקטגוריה/ות הרלוונטי/ות. בסיום יש ללחוץ עדכון1.

 
 לחיצה על שם המוצר / לחיצה על 'עריכה' ובחירת הקטגוריה/ות הרלוונטי/ות מתוך עמוד המוצר. יש2.

 אפשרות לבחור מרשימת כל הקטגוריות או מרשימת הקטגוריות הנפוצות ביותר.



 

 בסיום יש ללחוץ עדכון

 
 

Attributes - ניהול תכונות 

 
 תכונות הן מאפיינים של מוצר המשפיעים על המק"ט, כלומר, תכונות המשנות מק"ט. יש להזין עבור כל תכונה את

 כל הערכים האפשריים.
 למשל: מידה תכונה. ערכי התכונה יכולים להיות: S, M, L וכו'.

 

 הקמת תכונות

 
 קטגוריות מנוהלות בנתיב: מוצרים ← תכונות1.

 מצד שמאל יוצגו כל התכונות הקיימות ומימין ניתן להוסיף תכונות חדשות.
 לצורך הקמת תכונה, יש להקצות שם קטגוריה בלבד בשדה 'שם'2.
 בסיום יש ללחוץ הוספת תכונה3.



 

 

 עריכת תכונות

 
 לעריכת שם תכונה יש ללחוץ על 'עריכה'1.
 למחיקת תכונה יש ללחוץ 'מחיקה'2.

 
 



 

Values - הקמת ערכי תכונות 

 
 בכדי להוסיף ערכים אפשריים לתכונה, יש ללחוץ על שם התכונה.1.

 מצד שמאל יוצגו כל הערכים הקיימים לתכונה הספציפית, ומימין ניתן להוסיף ערכים חדשים.
 לצורך הקמת ערך חדש, יש להקצות שם לערך בשדה 'שם'2.
 בסיום יש ללחוץ 'הוספת חדש' (הכפתור ישתנה בהתאם לשם התכונה הספציפית)3.

 
  



 

 

 ניהול מוצרים ווריאציות

 
.(Variations) בעלי וריאציות שונות (Variable Products) המוצרים בקטלוג מנוהלים כמוצרים מורכבים 

 כל דגם + מידה יוגדר כמוצר מורכב נפרד בעל וריאציות שונות. כל וריאציה תהיה בעלת מק"ט נפרד חד ערכי.
 

 הקמת מוצר מורכב והקצאת תכונות וערכים

 
 מוצרים מנוהלים בנתיב: מוצרים ← כל המוצרים1.
 בכדי ליצור מוצר חדש, יש לבצע אחת מ-2 האפשרויות:2.

.aלחיצה על 'הוסף חדש' בראש עמוד מוצרים 

.bלחיצה על 'הוסף חדש' מהתפריט 

 
 יש להגדיר את שם המוצר שיוגדר עבור כל הוריאציות השונות תחת שדה 'שם מוצר'3.

 
 יש לסמן את הקטגוריות הרלוונטיות למוצר בהתאם למוסבר לעיל.4.



 

 תחת 'נתוני מוצר' יש להגדיר את המוצר כ-'מוצר עם וריאציות'5.

 
 ניתן להגדיר את מס' הדגם תחת לשונית 'מלאי' בשדה 'מקט'6.

 בנוסף, ניתן להגדיר האם לנהל מלאי ברמת המוצר המורכב ולא עבור כל וריאציה בפני עצמה. כרגע
 לא רלוונטי להמותג שלי כי לא מבצעים ניהול מלאי באתר.

 
 ניתן להגדיר את התכונות המרכיבות את הדגם תחת לשונית 'תכונות'. יש לבחור את התכונה7.

 הנדרשת מרשימת התכונות הקיימות ולאחר מכן ללחוץ על 'הוספה'

 
 התכונה תתווסף למסך. ניתן להוסיף את כל הערכים הקיימים עבור התכונה ע"י לחיצה על 'לבחור8.

 הכל' או לחילופין לבחור ערכים ספציפיים



 

 

 
 יש לסמן את התכונה כ-'נועד עבור וריאציות' כדי שיהיה אפשר לבנות את הוריאציה באמצעותה9.

 יש לציין כי סדר התכונות המופיעות במסך זה משפיעות על סדר התצוגה ללקוח. ניתן לשנות את10.
 הסדר ע"י גרירת התכונות.

 בסיום הוספת כל התכונות והערכים המבוקשים, יש ללחוץ על 'שמור תכונות'11.

 



 

 להקצאת תמונה ראשית למוצר יש ללחוץ על 'הצמד תמונת מוצר' בחלק השמאלי של העמוד.12.

 
 תפתח ספריית המדיה של האתר ניתן לבחור מהקבצים הקיימים, לחפש שם תמונה ספציפית או13.

 להעלות קבצים חדשים.
 בסיום יש ללחוץ 'הצמד תמונת מוצר'

 
 להקצאת תמונות נוספות למוצר יש ללחוץ על 'הוסף תמונות גלריה של המוצר', ולהוסיף תמונות כמו14.

 בהקצאת תמונה ראשית

 
 

 יצירת וריאציות

 
 ליצירת וריאציות, יש ללחוץ על לשונית 'וריאציות'. ישנן 2 אפשרויות בסופן יש ללחוץ על 'בצע':1.

.aיצירת וריאציות באופן ידני ע"י בחירת ערכי התכונות 



 

.bיצירת וריאציות מכל התכונות ע"י שילוב ייחודי של כל התכונות והערכים שהוגדרו בלשונית 
 'תכונות'

 
 בכדי להזין נתונים (כמו מק"ט ומחיר הוריאציה) יש ללחוץ על מספר הוריאציה להרחבת הנתונים.2.

 ניתן להזין את המק"ט של הוריאציה בשדה 'מקט', את המחיר בשדה 'מחיר רגיל'.
 בכדי לשייך תמונה ייחודית לוריאציה (במקרה בו למשל לכל וריאציה יש צבע שונה) יש ללחוץ על

 אייקון התמונה.

 
 בסיום, יש ללחוץ 'שמירת שינויים' ולאחר מכן 'פרסום' בראש העמוד3.

 

 הגדרת וריאציה ברירת מחדל

 
 ניתן להגדיר וריאציית ברירת מחדל עבור כל מוצר מורכב - כלומר זו הוריאציה שתוצג בעמוד החנות.1.

  יש לבחור את שילוב התכונות הנדרש של וריאציית ברירת המחדל.
 רלוונטי לוריאציות עם תמונות שונות/מחירים שונים.



 

 
 

 ניהול גרפיקות באתר

 
 גרפיקות מנוהלות בעמוד גרפיקות. גרפיקה מכילה את סוג ההדפס, מיקומו והתמונה שלו.

 כל גרפיקה משוייכת ללקוח מסוים.
 

 ניהול מאפיינים של גרפיקות

 
 מאפיינים של גרפיקות מנוהלים בתפריט בגרפיקות ← מאפיינים של גרפיקות.

 
 קיימים באתר 3 מאפיינים של גרפיקות ולכל מאפיין יש מק"ט בפריוריטי:

 סוג רקמה●
 צבעים בלוגו●
  מיקום●

 
 כדי לערוך את רשימת הערכים של כל מאפיין יש ללחוץ על שם המאפיין1.
 בשדה שם יש לרשום את שם הערך2.
 בשדה מק"ט יש לרשום את המק"ט פריוריטי3.
 לסיום יש ללחוץ על הכפתור הכחול למטה4.

 

 הקמת גרפיקה חדשה

 
 כדי ליצור גרפיקה חדשה, יש לבצע אחת מ-2 האפשרויות:1.

.aלחיצה על הוספת גרפיקה חדשה בראש עמוד גרפיקות 



 

.bלחיצה בתפריט על גרפיקות← הוספת גרפיקה חדשה 

 
.c'שם הגרפיקה - יש לרשום את שם הגרפיקה בשדה בו רשום 'הוספת כותרת  
.dלקוח - יש לבחור את הלקוח אליו משוייכת הגרפיקה 
.eסוג הרקמה - במידה והגרפיקה היא רקמה יש לבחור את סוג הרקמה 
.fצבעים בלוגו - במידה והגרפיקה היא הדפס יש לבחור את כמות הצבעים בלוגו 

.gמיקום הדפס - יש לבחור את מיקום הדפס 

.hתאור מיקום הדפס - יש לכתוב תאור מילולי עבור הגרפיקה  
.iתמונה - יש לבחור את התמונה של הגרפיקה 
.jלסיום יש ללחוץ על הכפתור 'פרסום' שנמצא בתחתית העמוד בפינה השמאלית 



 

 
 

 ניהול קמפיינים באתר

 
 ניתן להקים קמפיינים עבור לקוחות שמוגדרים לקוחות קמפיין.

 קמפיינים אלו הזמנות שמיות, מנוהלים באתר בעמוד קמפיינים.
 

 הקמת קמפיין חדש

 
 כדי ליצור קמפיין חדש, יש לבצע אחת מ-2 האפשרויות:1.

.aלחיצה על הוספת קמפיין חדש בראש עמוד קמפיינים 



 

.bלחיצה בתפריט על קמפיינים ← הוספת קמפיין חדש 

 
.c'יש לרשום את שם הקמפיין בשדה בו רשום 'הוספת כותרת 

 
.dאת הטקסט שיופיע בעמוד פתיח יש לרשום בשדה הטקסט הגדול שמתחת לשם הקמפיין 
.eיש לבחור את הלקוח שאליו מקושר הקמפיין 
.fבמידה הצורך יש לרשום מספר לקמפיין 



 

.gיש לבחור את תאריך האספקה שיירשם להזמנות של הקמפיין בעת סנכרון ההזמנות 
 לפריורטי

 



 

.hבמשלוח יש לבחור את האפשרויות משלוח שיהיו זמינות למשתמשים בקמפיין 

 
 

 שיוך קולקציה לקמפיין

 
  לקמפיין ניתן לשייך קולקציות רבות, ולכל מחלקולקציה קה בקמפיין ניתן להגדיר

 מגוון הפריטים שיהיה זמין למשתמשים המשוייכים לקולקציה●
 תקציב כספי●
 קבוצות הקצאה (כמות מקסימום)●
 קבוצות פריטי חובה (כמות מינימום)●

 



 

 לשיוך קולקציה לקמפיין יש לבחור את הקולקציה הרצויה וללחוץ על כפתור 'הוספה'1.

 
 סימון הזמנה אחת למשתמש במידת הצורך2.
 כתיבת התקציב הכספי במידת הצורך3.
 קמפיין פעיל/לא פעיל - נרשם אוטומטית לפי הקמפיין הפעיל שהוגדר בעמוד לקוח. ביצירת קמפיין חדש4.

 אוטומטית יירשם קמפיין לא פעיל, כדי להפוך קמפיין לפעיל יש להכנס לעמוד הלקוח ולבחור את הקמפיין
הפעיל

 
  יצירת קבוצות הקצאה במידת הצורך - פה מגדירים הגבלת כמות מקסימום על קבוצת פריטים5.

.a.לכל קבוצת הקצאה צריך לתת שם וכמות 

.b'לשמירת קבוצת ההקצאה יש ללחוץ על 'הוספה 

.c'ניתן למחוק קבוצת הקצאה על ידי לחיצה על 'מחיקה 



 

 
 יצירת פריטי חובה במידת הצורך - פה מגדירים פריטי חובה / קבוצות של פריטי חובה אותם המשתמש6.

 חייב להזמין כדי שיוכל להשלים את ההזמנה.
.aלכל קבוצה צריך לתת שם וכמות 
.b.'לשמירת הקבוצה יש ללחוץ על 'הוספה 
.c'ניתן למחוק את הקבוצה על ידי לחיצה על 'מחיקה 

 
 כעת, בטבלת 'כל המוצרים' מוצגים כל המוצרים של המותג שלי שקיימים באתר ניהול, מתוכם יש לבחור7.

  את המוצרים אותם רוצים להכניס לקולקציה הנוכחית עליה עובדים.
.a.'להכנסת מוצר לקולקציה יש ללחוץ על 'הוספה  
.b.'בנוסף, ניתן לבחור להוסיף את כל המוצרים בכפתור 'הוסף הכל 
.c.ניתן להפעיל סינונים על טבלה זו וניתן לחפש לפי שם או לפי מק"ט בשדה חיפוש 

 
 בטבלת 'מוצרים בקולקציה' נמצאים המוצרים שנבחרו בטבלה 'כל המוצרים', בטבלה זו ניתן:8.

.aלבחור את הוריאציות של כל מוצר 

.bלהגדיר מחיר לכל מוצר - זה המחיר שיוצג ללקוח וגם ישודר לפריוריטי 

.cלשייך את המוצרים לקבוצות הקצאה 



 

.dלשייך את המוצרים לקבוצות פרטי חובה 

 
  העתקת הקולקציה מקולקציה שכבר קיימת בקמפיין -9.

 תועתק הקולקציה, התקציב, המחירים של המוצרים, קבוצות ההקצאה, פריטי החובה ושיוך הפריטים של
 הקולקציה לקבוצות אלו.

 כדי להעתיק קולצקיה:
.aיש להוסיף את הקולקציה החדשה 
.bבחירת הקולקציה ממנה רוצים להעתיק 
.c'לחיצה על 'ביצוע העתקת קולקציה 

 לשמירה יש ללחוץ על הכפתור 'פרסום'/'שמירה' שבתחתית העמוד בפינה השמאלית10.
 
 

 ניהול פרוייקטים באתר

 
 פרוייקטים אלו הזמנות מכווצות, מנוהלים באתר בעמוד פרוייקטים.

 

 הקמת פרויקט חדש

 
 כדי ליצור פרויקט חדש, יש לבצע אחת מ-2 האפשרויות:1.

.aלחיצה על הוספת פרוייקט חדש בראש עמוד פרוייקטים 



 

.bלחיצה בתפריט על קמפיינים ← הוספת פרוייקט חדש 

 
 

 יש לרשום את שם הפרוייקט בשדה בו רשום 'הוספת כותרת'2.

 
 את הטקסט פתיח שיופיע למשתמש יש לרשום בשדה הטקסט הגדול שמתחת לשם הפרוייקט3.
 יש לבחור את הלקוח שאליו מקושר הפרוייקט4.

 
 במידה הצורך יש לרשום את מספר הפרוייקט5.
 יש לבחור את תאריך האספקה שיירשם להזמנות של הפרוייקט6.



 

 גרפיקות - לאחר הקמת הגרפיקות הרלוונטיות לפרוייקט יש לבחור אותן פה7.
.aניתן לחפש גרפיקות לפי שם הגרפיקה 
.bהגרפיקות שהוקמו באתר רשומות בצד השמאלי 
.cהגרפיקות שנבחרו יופיעו בצד הימני 
.dלבחירת גרפיקה יש ללחוץ עליה, לאחר הלחיצה היא תופיע בצד הימני 
.eניתן לבטל בחירת גרפיקה ע"י לחיצה על המינוס 

 
 

 במשלוח יש לבחור את האפשרויות משלוח שיהיו זמינות למשתמשים בפרוייקט8.

 
 



 

 ניהול קולקציה לפרוייקט

 
 בטבלת 'כל המוצרים' מוצגים כל המוצרים של המותג שלי שקיימים באתר ניהול, מהם יש לבחור את1.

  המוצרים אותם רוצים להכניס לקולקציה של הפרוייקט.
.a.'להכנסת מוצר לקולקציה יש ללחוץ על 'הוספה  
.b.'בנוסף, ניתן לבחור להוסיף את כל המוצרים בכפתור 'הוסף הכל 
.c.ניתן להפעיל סינונים על טבלה זו וניתן לחפש לפי שם או לפי מק"ט בשדה חיפוש 

 
 בטבלת 'מוצרים בקולקציה' נמצאים המוצרים שנבחרו בטבלה 'כל המוצרים', בטבלה זו ניתן:2.

.aלבחור את הוריאציות של כל מוצר 

.bלהגדיר מחיר לכל מוצר - זה המחיר שיוצג ללקוח וגם ישודר לפריוריטי 

.cלבחור גרפיקות למוצר מתוך הגרפיקות שבחרנו לפרוייקט 
.iהגפיקות שבחרנו יופיעו למשתמש בעמוד מוצר ויסומנו אוטומטית, המשתמש יוכל 

 לבטל את הסימון
 

 
 לשמירה יש ללחוץ על הכפתור 'פרסום' שבתחתית העמוד בפינה השמאלית3.

 
 

 ניהול חנויות המותג שלי

 
 באתר מנוהלת רשימה של כל חנויות המותג שלי. החנויות מנוהלות באתר כדי לאפשר איסוף עצמי מהחנויות.

 החנויות מנוהלות בשונות ← חנויות המותג שלי
 

 הקמת חנות חדשה



 

 
 כדי ליצור חנות חדשה, יש ללחוץ על הוספת חנות חדשה בראש עמוד חנויות המותג שלי2.

 
 לכל חנות יש לרשום את שמה ואת הכתובת שלה3.

 
 

 עריכת הזמנות בסביבת ניהול האתר

 
 לאחר שמשתמש ביצע הזמנה ניתן לערוך אותה ולבצע בה שינויים בסביבת הניהול של האתר.

 כדי לערוך הזמנה:
 העברת ההזמנה לסטטוס 'בהשהייה'/'בהמתנה' - רק בסטטוס זה ניתן לערוך הזמנות1.
  הוספת מוצרים להזמנה2.
 מחיקת מוצרים מההזמנה3.
 לחיצה על כפתור עדכון4.

 
 לא להעביר את ההזמנה בחזרה לסטטוס 'בטיפול' כיוון שבסטטוס זה נשלח מייל לעובד

 
 מצורף סרטון שמדגים איך עורכים הזמנות באתר:

https://www.screencast.com/t/pksvGoXx 
 

 סימון איסוף הזמנה מהחנויות

 העובדים בחנויות המותג שלי יכולים לסמן באתר ניהול שההזמנה נאספה על ידי הלקוח.
 

https://www.screencast.com/t/pksvGoXx


 

 פתיחת משתמש עבור עובדי החנויות

 
 לטובת זה, פותחים משתמש שבו בוחרים תפקיד 'מנהל החנות'

 
 

 סימון הזמנות שנאספו

 
 העובדים בחנויות המותג שלי יתחברו לאתר באמצעות פרטי משתמש שניתנו להם1.
 יכנסו לעמוד הזמנות2.

 



 

יחפשו את ההזמנה שנאפסה לפי מספר ההזמנה שבאתר או לפי שם המשתמש3.

 
 יכנסו להזמנה הרצויה4.

 



 

  ישנו את סטטוס ההזמנה לסטטוס 'הושלם' וילחצו על עדכן5.

 
 
 

API הגדרת 

 
 



 

 

 סנכרון הזמנות לפריוריטי

 
.Priority WooCommerce API סנכרון הזמנות מתבצע באמצעות פלאגין 

 ניתן להגדיר שיבוצע סנכרון אוטומטי של ההזמנות מיד לאחר ביצוע הזמנה1.

 
 ניתן להגדיר שסנכרון ההזמנות יבוצע אוטומטית בצורה מתוזמנת (כל שעה/פעם ביום) - כרגע סנכרון2.

Host and Found מתוזמנן לא עובד תקין כאשר האתר באירוח של 

 
.3Sync ניתן לבצע סנכרון ידני על ידי לחיצה על כפתור 

 
 בלחיצה על כפתור Sync יסונכרנו הזמנות שלא סונכרנו עדיין לפריוריטי - כלומר, הזמנות שאין להם ערך

 בעמודה Priority Status בעמוד הזמנות

  
 כמות ההזמנות שתסונכרן לפריוריטי בעת לחיצה על כפתור Sync נקבעת ב: הגדרות ← קריאה בשדה

 'עמודי ארכיון יציגו לכל היותר'



 

 

 
 
 


