
....(מהו הסעיף התקציבי ועוד, באיזה זמן, לאיזו יחידה ארגונית: למשל)המידע כל שאלה שאפשר לשאול על  – מימד  
...(יתרה ועוד, שריון, ביצוע, תקציב: למשל)הנגזר מהמידע נתון כמותי  – מדד  

 כניסה למערכת תמונ"ע
 :סיסמא לרשת המכוןומשתמש באמצעות שם  כניסה מתבצעת

 תאריך עדכניות נתונים
.הנתונים נכון ליום קודם .של המודל הרלוונטי, אינדיקציה למועד בו עודכנו הנתונים ניתן למצוא בחוצץ הראשי  

 בחירות
 : ניתן לביצוע במספר אופנים. צעת באמצעות לחיצה על הערך הרצויבחירה מתב. בחירת ערכים מאפשרת לסנן את הנתונים

יש , רת מספר ערכיםלבחי. הערך הנבחר יופיע ברקע ירוק. מימדיםהנמצא באזורי ה, הרלוונטיבמימד ,לחיצה על הערך הרצוי - 1
 . וחוזר חלילה על הערך וקליק Ctrlללחוץ , הרצוי הנוסףלאתר את הערך , לבחור ערך אחד

מאפשרת לבחור את כל הערכים שאינם  Select Exclude: קליק ימני במימד ובחירת האופציות הבאות מהתפריט הצף – 2
 (כל מה שבלבן)מאפשר לבחור את כל מה שרלוונטי לבחירות  – Select Possible, (כל הערכים שבאפור)רלוונטיים לבחירות 

 .באמצעות לחיצה על ערך כלשהו בתוך טבלת הנתונים,ע המרכזי "איזור התמונמתוך   - 3
 י לחיצה ארוכה וגרירת העכבר על פני הערכים הרצויים"י לחיצה על הערך עצמו או ע"עניתן לבחור ערך אחד או יותר , בגרף – 4
 .(סימון שטח)

ביטול בחירות ספציפיות 
י על הערך הצבוע בירוק או על המחק המופיע במסגרת המימד או על המחק המופיע /לחץ, באזור המימדים, מתוך מימד ספציפי

 .באזור הבחירות המרוכז

 מעבר לבחירות אחרונות, חזרה לבחירות קודמות, ף של הבחירות ניקוי גור
 .סרגל הכליםב, יש ללחוץ על האופציות המתאימות, לבחירות אחרונותלחזרה לבחירות קודמות או , לניקוי כל הבחירות



 הדפסה

אם , בחירת אייקון הדפסה או, מכל אובייקט ובחירת הדפסה מהתפריט הצף( פותח תפריט צף)ניתן לביצוע באמצעות קליק ימני 
 .מופיע במסגרת של האובייקט

 הרחבת מידע/צמצום
ניתן לפתוח + שלידו מופיע הסימן , ערך. ניתן לצמצם או להרחיב מידע לפי הצורך, בטבלאות המידע, ע המרכזי"באזור התמונ

ניתן לבצע את הפעילויות הללו על . יוניתן לצמצם ולהסתיר מידע שמופיע אחר, -שלידו מופיע הסימן , ערך. ולקבל מידע נוסף
באמצעות לחיצת קליק ימני על , או באופן גורף על כל טבלת הנתונים, הצמודים אליו -,+באמצעות לחיצה על ה , ערך ספציפי 

 (.בדומה לפיבוט באקסל)עבור הרחבה  Expand All, עבור צמצום  Collapse Allכותרת העמודה ובחירת האופציה 

 עמודותסידור 
. העכבר על הלחיצה כדאי תוך, הרצוי למקום לגרור ולהתחיל העמודה כותרת על ללחוץ יש, עמודות של מיקום לשנות מנת על

 .הרצוי במקום החץ את למקם יש. העמודה בתחילת אנכי חץ יופיע המעבר במהלך

 חיפוש ערכים ספציפיים

 מסתיימים, המתחילים, ספציפיים ערכים לחפש ניתן באמצעותה, מגדלת זכוכית מופיעה, המימד של במסגרת, המימדים באזור
 .החיפוש ערך להקלדת תיבה לפתוח המימד מסגרת על ראשונה הקלקה באמצעות גם ניתן.מסוים צירוף מכילים או

 .ספציפיים ערכים להוספת וקליק CTRL או יפושהח תוצאות כל את לבחור מנת על ENTER בכפתור השתמש

 (Drill) וצלילה לרמות נוספות (Cycle) ערכיםסיבוב 
 למשל. המימד אותו על נוספת מבט זווית לקבל מנת על, (Dimension Cycle) נתונים טבלת של בעמודה או במימד ערכים סיבוב

 :באנגלית עובד ושם בעברית עובד שם

 באמצעות. וחודש שנה למשל. הנתונים של גבוהה/נמוכה לרמה לעלות/לרדת מנת על, (Chart Drill)  בגרף נוספות לרמות צלילה

 .האופציונאליות הרמות כל את לראות ניתן, החץ על לחיצה

 ייצוא נתונים לאקסל
 .הממוקם במסגרת של טבלת הנתונים או בתפריט הצף, באמצעות לחיצה על אייקון של אקסל, ייצוא טבלת נתונים לאקסל

 :ובחירת האופציות הבאות, כתמונה של הגרף באמצעות קליק ימני בתוך הגרףניתן כערכים או , ייצוא גרף לאקסל
. והדבקה לקובץCopy To Clipboard - Image  -לשמירה כתמונה , Send Values To Excel –לשמירה כערכים 

 (Bookmark) יצירת סימניה
Menu Toolbar  :Bookmarks-Add Bookmarkיש לבחור באזור ה , ע"לשמירת בחירות נוכחיות של תמונ – יצירה
 , Bookmarks-Replace Bookmarkערוך שינויים בסימניה קיימת ובחר  – עריכה
 Bookmarks-Remove Bookmark  - ביטול

 ע"שינוי גודל תמונ
 : ניתן להשתמש מתוך אזור סרגל הכלים, להקטין או להגדיל, ע למסך"על מנת להתאים את גודל התמונ

.> Menu—>Zoom— ,להתאמת התמונה לגודל המסך יש לבחור . באחת מהאופציות הרצויותFit Zoom to window. 


