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© 
 נוהל מפת"ח הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים

 הזכויות במגזר הממשלתי הן של משרד האוצר
 הזכויות מחוץ למגזר הממשלתי הן של מתודה מחשבים בע"מ

 הן בהתאם לרישוי שברשותם. זכויות השימוש של רוכשי הנוהל

 אפיון דו"ח/שאילתה 51.2נספח 

ד ו מ י ל ת  פ ו ל  ג

של המערכת ומטרתו לפרט כל דו"ח או המפורט מסמך זה מהווה נספח למסמך האפיון 

 .5.02שאילתה המוזכרים בסעיף 

 

  הדוח נכתב ע''י:

  שיוך ארגוני:

  מהדורה:

  תאריך:

 

 נויים במסמךניהול שי

 

תאריך 

 השינוי

 תקציר השינוי שם האחראי מהדורה
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 שם הדו"ח/שאילתה  11.

 סמן האם זה דו"ח או שאילתה. רשום את שם הדו"ח/שאילתה כולל סמול/זיהוי בתוכניות.

 מטרת הדו"ח 511

 תאר את מטרת הדוח ואיזו אוכלוסיה הוא משמש. 

 תהליך הפקת הדו"ח/שאילתה 011

קת הדו"ח/שאילתה תתבצע ע"י משתמש קצה, מפעיל, מהלך אוטומטית, מהלך יזום, מהלך לילי הפ 

 וכו'.

 רשום את הנתיב/תפריט להפקת הדו"ח/שאילתה או רשום הפרוצדורה להפקת הדו"ח.

 תדירות הפקה 011

 תאר באיזו תדירות תתבצע הפקת הדוח: יומי, שבועי, חודשי, שנתי, עפ"י הצורך וכו'. 

 שאות להפקת הדו"ח/שאילתההר 211

סווג את הרשאות שינתנו למהלך של הדו"ח/שאילתה: להפקה בדו"ח/שאילתה, לצפייה 

 בדו"ח/שאילתה, עפ"י הפרמטרים לשליפה וכו'.

 פלט הדו"ח/שאילתה 011

 תאר את פלט הדו"ח/שאילתה: ע"ג מסך, קובץ להדפסה, קובץ אקסל או כולם.

 פרמטרים לשליפה 011

רים לשליפת אוכלוסית הדו"ח/שאילתה, בדיקות סבירות שיתבצעו על הפרמטרים תאר אילו פרמט

 כמו חובה/רשות והרשאות.

 קבצי קלט 011

 הערות שדה קובץ/טבלה

   

   

 מיון הדוח 011

 פרט שדות מיון הדו"ח/שאילתה, עולה/יורד 

 שבירה 

 מבנה הדו"ח/שאילתה 111.

 הערות נוסחת חישוב שדה פורמט הצגה כותרת השדה

    

    

http://www.methoda.co.il/
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 סיכומי ביניים

 הערות נוסחת חישוב שדה פורמט הצגה כותרת השדה

    

    

 סיכומים בסוף הדו"ח/שאילתה

 הערות נוסחת חישוב שדה פורמט הצגה כותרת השדה

    

    

 בנית הדו"ח/שאילתה 11..

 פרט לתוכניתן את תכנון הכנת הדו"ח/שאילתה. 

 דוגמת הדו"ח/שאילתה 511.

 של הדו"ח/שאילתה או דו"ח/שאילתה דומה. Templateמומלץ לצרף תרשים או 

http://www.methoda.co.il/

