הדרכת משתמש -דף "סטאטוס אניות" באתר האינטרנט הנמלי

א .המידע על האניות יוצג בשתי לשוניות נפרדות:
לשונית "אניות צפויות ובנמל" -מידע לגבי כל האניות הצפויות ב 03 -ימים הקרובים ,אניות
מחוץ לנמל ואניות ברציפים .המידע יוצג לפי סדר עולה של תאריך קבלת יצוא.
לשונית "אניות שעזבו ב 7 -הימים האחרונים" -מידע היסטורי לגבי כל האניות שעזבו את
הנמל עד שבוע אחורה.
ברירת המחדל של הצגת המידע תהיה לשונית "אניות צפויות ובנמל".
ב .כלי מיון:
לחיצה על שם השדה שבשורת הכותרת של הטבלה ,תמיין את הטבלה בסדר עולה ע"פ
הערכים באותו שדה ,לחיצה נוספת על שם השדה תמיין את הטבלה לפי סדר יורד של
אותם ערכים .קיימת אפשרות לבצע מיון ע"פ כל אחד מהשדות.
דוגמא  -1מיון לפי שדה "תאריך הגעה"

לחיצה אחת על שם השדה
"תאריך הגעה" בשורת הכותרת
תמיין את הטבלה לפי סדר
עולה של תאריכי הגעת האניות

לחיצה נוספת על שם השדה
"תאריך הגעה" בשורת הכותרת
תמיין את הטבלה לפי סדר יורד
של תאריכי הגעת האניות

דוגמא  -2מיון לפי שדה "מספר מצהר"

לחיצה אחת על שם השדה
"מצהר יבוא /מצהר יצוא" בשורת
הכותרת תמיין את הטבלה לפי
סדר עולה של מספרי המצהרים

לחיצה נוספת על שם השדה
"מצהר יבוא /מצהר יצוא" בשורת
הכותרת תמיין את הטבלה לפי
סדר יורד של מספרי המצהרים

ג .כלי סינון:
בתיבת הטקסט שמתחת לשמות השדות בשורת הכותרת ,ניתן להקליד בטקסט חופשי
את הערך לפיו רוצים לסנן את הטבלה ,במידה והוקלד ערך שלא קיים ,המערכת לא תציג
רשומות בטבלה .קיימת אפשרות לבצע סינון ע"פ כל אחד מהשדות.
דוגמא  -1סינון לפי שדה "מספר מצהר"

ע"י הקלדת מספר מצהר ניתן
לסנן את הטבלה כך שיוצגו
רשומות עבור מצהר זה בלבד

דוגמא  -2סינון לפי שדה "שם אנייה"

ע"י הקלדת שם אנייה ניתן לסנן
את הטבלה כך שיוצגו רשומות
עבור אנייה זו בלבד

דוגמא  -3סינון לפי שדה "סוכן מתפעל"

ע"י הקלדת קוד סוכן מתפעל ניתן
לסנן את הטבלה כך שיוצגו
רשומות עבור סוכן זה בלבד

ד .פירוט השדות בטבלה (מימין לשמאל):
מצהר -מספר מצהר יבוא ומספר מצהר יצוא.
שם אנייה -על מנת לקבל את תכנית העבודה של האנייה יש לעמוד עם העכבר על שם
האנייה בטבלה.
מטען יבוא /יצוא -סוג מטען יבוא וסוג מטען יצוא.
סטאטוס -סטאטוס האנייה בחלוקה ל -צפויה /מחוץ לנמל /ברציף .שדה זה יופיע בלשונית
"אניות צפויות ובנמל" בלבד.
רציף -הרציף בו עוגנת האנייה בחלוקה לכרמל /מזרחי /מערבי /קישון /מספנות /דגון/
כימיקלים.
סוכן מתפעל -שם וקוד סוכן מתפעל.
קו שירות ונמלי פקידה -קוד קו שירות ,על מנת לקבל את רשימת נמלי הפקידה יש לעמוד
עם העכבר על שם קו השירות שבטבלה.
שותפים -חברות ספנות שותפות ,על מנת לקבל את הרשימה המלאה יש לעמוד עם
העכבר על השדה שבטבלה.
תחילת קבלת יצוא -תאריך ושעה של תחילת קבלת יצוא.
סיום קבלת יצוא -תאריך ושעה של סיום קבלת יצוא.
תאריך הגעה -תאריך ושעה של הגעת האנייה למפרץ נמל חיפה.
תאריך חבל אחרון -תאריך ושעה של ניתוק החבל ברציף ,שדה זה יופיע בלשונית "אניות
שעזבו ב 7 -הימים האחרונים".
תאריך עזיבה -תאריך ושעה של עזיבת האנייה את מפרץ נמל חיפה.

עמידה עם העכבר על שם
האנייה בטבלה תקפיץ
חלונית עם תכנית העבודה
של האנייה

עמידה עם העכבר על שם
קו השירות בטבלה תקפיץ
חלונית עם פירוט נמלי
הפקידה של האנייה

עמידה עם העכבר על שם
חברת ספנות שותפה בטבלה
תקפיץ חלונית עם פירוט כל
חברות הספנות השותפות

