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 מענה
 ? SAPלמערכות  SmartExporterהגישה של  אופן .1

  SAPעל מנת לאפשר גישה למערכת RFC modules-משתמשת ב SmartExporterתוכנת 
 .LIBRFCבאמצעות 

 

 ?SmartExporterאו שהוא מסופק עם   SAPזמין בכל מערכת  RFCהאם מודול  .2
   המסופק יחד עם RFCכללה את מודול  SmartExporterמפתחת תוכנת  Audiconחברת 
דרך בקשת העברה   SAPא ולהתקין מודול זה במערכת . נדרש לייבSmartExporterתוכנת 

 SmartExporter 2011-R1דקות. מגרסת  15 -10. משך ההתקנה בין Add-Onאו כתוסף 
אך שימוש ברכיבים   SAPניתן להשתמש ברכיבים הסטנדרטיים של מערכת 

במידה מסוימת.  SmartExporterהסטנדרטיים עשוי להקטין את הפונקציונאליות של 
אחראי להגדרת הרשאות   SAPה פרטים נוספים במדריך למשתמש(. מנהל מערכת )רא

. באפשרותו לבחור לסמן את RFCעבור משתמשים להם נדרש  RFCגישה ל 
SmartExporter – Customizing  האישור ב  טכאובייקSAP . 

 

צריך לבצע בהתקנת  SAPמהם השלבים המדויקים שמנהל מערכת   .3
SmartExporter? 

להשלים את השלבים הבאים ברשימת המטלות שבמדריך   SAPעל מנהל מערכת 
 ההתקנה:

או לחילופין התקנת  SmartExporter[ של transport requestייבוא בקשת ההעברה ] .1
 . SAPהתוסף של 

 user rolesהוספה / ייבוא של  .2

 הגדרת הקסטומיזציה .3

 הגדרת נתיב ייצוא ואחסון זמני )אופציה( .4

 SmartExporterנאלית של פרופילים להרשאות הגדרה אופציו .5
,לאפשר למשתמש להיכנס למערכת   SAPיכול להשתמש בשירות   SAPמנהל מערכת 

SAP   באמצעותSmartExporter נדרש דיאלוג משתמש תואם ב .SAP   לשימוש ב
SmartExporter  לתנועותSAP . 

 

 ?RFCמה משמעות צירוף האותיות  .4
 RFC function modules. באמצעות RFC  =Remote Function Callמשמעות צירוף האותיות 

מרכיבים חיצוניים. לשם כך נדרשת  ,SAPדרך המעבר ל   SAPניתן לגשת לפונקציות 
 לפעולות ולמעקב. RFCיצירת משתמש במערכת המטרה. משתמש זה מסייע לגישת 

 

 ומדוע נדרש קובץ זה? LIBRFCמה זה  .5
במחשב  librfc32.dllנדרש להתקין את הקובץ  onlineעל מנת שתתאפשר גישה 

אינה רשאית לספק קובץ זה,  Audicon. חברת  SAPהמשתמש. רכיב זה חינמי במערכות 
אך באפשרותה להפנות את המשתמש מהיכן להורידו. באם למשתמש גישה למערכת 



 

 

SAP  קרוב לוודאי שכבר מותקן אצלו ,SAP GUI להורדת גרסה רשמית בכתובת .
http://service.SAP.com/connectors נדרש להיות משתמש רשום ב ,SAP Service 

Marketplace. 
ותחליף אותה בספריה חדשה מסוג  LIBRFCתחדל מלתמוך בספריית   SAP 31.3.2016ב 

NetWeaver RFC libraryועד זה בגרסה חדשה של . כל ההתאמות הנדרשות ייושמו לפני מ
SmartExporter למידע נוסף ראה[ .SAP note 1025361.] 

 

 ?(SAPהאם קיימת מגבלה לגודל הקבצים )נפח השליפה מ  .6
בהם  SAP DARTלשלוף קבצים ללא מגבלת גודל. בניגוד ל  SmartExporterניתן באמצעות 

 הדיסק הפיזי., כאן המגבלה היחידה היא גודל GB2ניתן לשלוף קבצים עד לגודל 

 מה הגורמים המשפיעים על משך ומהירות שליפת הנתונים? .7
משך הזמן שלוקח לבצע שליפה תלוי במספר גורמים הכוללים את: רמת הביצועים 

בזמן ביצוע השליפה כמו גם אמת  SAP, רמת העומס ב SAP -הכוללת במערכת ה
המורכבות של השליפה. שליפת כמות רבה של נתונים עשויה לקחת זמן רק. ניתן לשלב 

 SAP -[ במערכת הbatchלתהליך באצווה ] SmartExporterאת דרישות השליפה באמצעות 
יכול לשלוט במשך השליפה ע"י ביצועה  SAPבה מבוצעת השליפה. כך שמנהל מערכת ה 

 ת שאין בהן עומס.בשעו
מגוון יכולות רחב בנושא הגברת הביצועים ומאחר ומשאבים אלה  SmartExporterב 

, למנהל המערכת אפשרות לשינוי ההגדרות בהתאם SAP -מנצלים משאבים ממערכת ה
 לצורך.

 בגרסה הנוכחית, למשתמש היכולת להתאים את רמת הביצועים דרך:
SmartExporter Home Page > Change Application Options > Data Requests > Advanced 

> SmartExporter SAP components performance > package size of 100 to 15,000 data 

records 

המקסימאלי המותר  packageלמנהל המערכת קיימת האופציה להגדיר את גודל ה 
 ת מהתחום.מה לעשות  כשהשליפה המבוקשת חורג SmartExporterולומר ל 

בנוסף, משך הזמן הנדרש להשלמת השליפה תלוי מאד במהירות ההעברה בקו 
ממליצה על שליפה אסינכרונית )מושהית( לשליפות גדולות  Audiconהתקשורת. חברת 

 .jobכך שמנהל המערכת ולא המשתמש ישלוט בביצוע ה 
( נשלחת high, medium, lowבגרסה הנוכחית הגדרת ברירת המחדל היא שעדיפות הג'וב )

 כאשר ייזום הג'וב ע"י המשתמש. RFC function moduleגם היא ל 
 

בהיבט של שליפת  Asynchronous-ו Synchronousמה המשמעות של המונחים  .8
 נתונים?

מציעה שני סוגים לשליפת נתונים. התוכנה מסוגלת להעביר  SmartExporterתוכנת 
. במקרה כזה PCל  SAPמיידי( ממערכות כמויות קטנות של נתונים באופן סינכרוני )

 כל זמן השליפה.  SAP -למערכת ה PCנדרשת תקשורת קבועה  מה 
מציעה להעביר את הנתונים באופן אסינכרוני )מושהה(, לנפחי נתונים  Audiconחברת 

[. data requestיחד עם בקשת השליפה ] SAPג'וב  SmartExporterגדולים. כאן מייצרת 
 הג'וב מיידי או בזמן מתוכנן אחר. ניתן להריץ את

ע"י הקלקה על מטלת  SmartExporterבאפשרות המשתמש לצפות בסטאטוס הג'וב בתוך 
Manage Data Request Activity  בדףHomeלמטרה זו מנהל מערכת ה .- SAP  יכול

 SAP :/AUDIC/SE_STATUS -להשתמש בטרנזקצית ה
 

http://service.sap.com/connectors


 

 

 ?SmartExporterמה הגרסאות והמאפיינים הזמינים ב  .9
 הגרסאות הקיימות הן:

 Desktop Edition - גרסה מלאה 

 Starter Edition –  גרסת דמו של תוכנתSmartExporter 10,000, לשליפה של עד 
 רשומות

 Server Edition –  גרסה המתאימה לשרתIDEA 
 תכונות בתשלום, רישוי ואקטיבציה נוספים:

  גישה לArchived Data 

  ייבוא לשרתIDEA 
 

 ?Join, Append, Summarizeאת המטלות:  SAP -האם ניתן להגדיר ב .10
. בעתיד מתוכנן להוסיף SAPמתבצעת בשרת  Join, מטלת SmartExporter 2012 R1מגרסת 

 .IDEAאשר כרגע יש לבצען באמצעות Summarize  -ו Appendאת המטלות 
SmartExporter Starterמה ההבדלים בין גרסת  לגרסת   SmartExporter Desktop? 

 :הטבלה מטה מציגה את ההבדלים בין הגרסאות

 SAPוקובצי ארכיב ] SAP, דוחות SAPשאילתות  DART,האם ניתן לגשת לקובצי  .11

BW/Archive?] 
ניתן לשלוף קובצי ארכיב. גישה למרכיבים האחרים  SmartExporter 2013 R1מגרסה 

 מתוכננת לגרסאות בעתיד.
 

 ?SmartExporterבאמצעות   SAP -גישה לנתוני ארכיב במה חשוב לזכור ב .12
משתמשת במודול מיוחד לגישה לנתוני ארכיב. לרכיב זה נדרש  SmartExporterתוכנת 

 םמזהה מה האובייקטי SmartExporterרישיון נפרד. על פי הטבלאות הנבחרות, תוכנת 
מט הגישה הארכיביים בהם יש להתחשב ומאפשרת את הנתונים בפורמט זהה לפור

, בתנאי שהטבלאות מאותו אובייקט Joinלבסיס הנתונים. ניתן בנוסף להגדיר ולבצע 
 ארכיבי.

 

 ?PCעל  SmartExporterמה דרישות המערכת בהתקנת  .13
או  Windows Vista, Windows Vista SP1 ,Windows 7 :מערכות ההפעלה הנתמכות הן

Windows 7 SP1 ,Windows 8, Windows 8.1 ו- Windows Server 2008 R2. 
על  Librfc.dll. כמו כן נדרשת התקנת Microsoft .NET Framework 4.0נדרשת התקנה של 

 .Online -מנת לאפשר גישה ב
 

 בו בזמן? Online -ניתן לנהל ב   SAPכמה חיבורי .14
 -, יכול לגשת למערכת הRFCכל משתמש שמנהל המערכת הקצה לו הרשאות גישה דרך 

SAP   דרךSmartExporter משתמשים מרובים מסוגלים לגשת באופן סימולטני, ללא .
 .SmartExporterמגבלה ע"י 

אחת בכל נקודת זמן. האופציה   SAPמסוגל לגשת רק למערכת  SmartExporterהערה: 
, מתוכנן לגרסה בעתיד. למרות זאת לא SAPהטכנית לגישה בו בזמן למספר מערכות 

מאחר ושליפת כמות   SAPה סימולטנית למספר מערכות תמיד קיים הגיון מעשי לגיש
נתונים גדולה עשויה להשפיע על ביצועי מערכת הייצור. הסבירות שיותר ממשתמש 

אחד ייזום באופן ישיר שליפת נתונים באותו זמן, שוטפת לאפס. ניתן להבטיח כי מנהל 
 המערכת לא יאפשר מצב זה אפילו פעם אחת.

 



 

 

על כל  Function Module. האם ניתן להתקין את SAPכיצד פועל הרישוי בשרת  .15
 ? SAPמערכת

הרישוי מתבסס על התקנת התוכנה במחשב משתמש הקצה בהתאמה למודל הרישוי של 
. ניתן להתקין רישיון פעם אחת על מחשב. את Audiconהמוצרים האחרים מבית 

 .SAPניתן להתקין בכל מערכת  SmartExporter SAP  Componentsהרכיבים של 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 ?SmartExporter Desktopלגרסת  SmartExporter Starterמה ההבדלים בין גרסת  .16
 הטבלה מטה מציגה את ההבדלים בין הגרסאות

Function Desktop Starter 
Create Data Request 

  

Number of connections to SAP systems ¹ Unlimited 1 
Selecting tables 

  

Discarding tables 
  

Edit Quick-Filters 
  

Select fields for tables (in Fields and Filters) 
  

Discard fields for tables (in Fields and Filters) 
  

Add/delete filters (in Fields and Filters) 
  

Preview of data with filters applied 
  

Preview of Data with filters applied   
Add joins   

 

Delete joins   
Select fields in joins 

  

Discard fields in joins 
  

Select joined tables to download 
  

Copy favorites 
  

Add Data Request to favorites 
  

Downloading Data Dictionaries 
  

Choosing different Data Dictionaries 
  

Turn off News window 
  

Online Data Request Desktop Starter 
Extract SAP data online 

  

Select data source (database or archive) 1  
 

Modifying performance settings 
  

Place Data Request in queue 
  

Methods of synchronous data transfer from SAP®®     
Filter calculation method using ordering the records 

 

 

Filter calculation method without ordering the records regarding 
primary key fields 

  

Buffer table method 
  

Offline Data Request Desktop Starter 
Save an offline Data Request 

  

Import a Data Request (favorite) 
  

Export a Data Request 
  

Default file format (output) Desktop Starter 
CSV files 

  

CSV files with header 
  

TXT files 
  

Microsoft Access files 
  

IMD / IDM files (IDEA ASCII or Unicode)  
 

 2 



 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בכפוף לתנאי הרישיון .1

 רשומות בכל שליפה  10,000מוגבל ל  .2

  

ODBC   
Field Separator and Text encapsulator for delimited file types   



 

 

 מתאימה לכל קבוצת משתמשים? SmartExporterאיזו מצב  .17
 מצבים: 3קיימים 

Online Mode -  לכל המשתמשים להם יש גישה למערכותSAP בד"כ, עובדי החברה כגון ,
 מבקרים פנימיים, בקרים פיננסיים ומנהלים מורשים.

. SAP  למשתמשים שאינם מורשים לגישה ישירה למערכותמיועד  Offline Modeמצב 
,  Offlineיועצים חיצוניים, עובדים וביקורת חיצונית. במצב קבוצה זו כוללת בד"כ 

[ ושולח אותו לגורם שלו יש גישה ל data request fileהמשתמש יוצר בקשת שליפה ]
SmartExporter.הקולט את הקובץ ושולף את הנתונים במקוון , 

SmartExporter Starter -  תצורה זו מתאימה לגישה למערכותSAP ב-Onlineדורה . במה
. משתמש העושה שימוש SmartExporter Desktopזו אפשרויות מועטות ביחס לתצורת 

 .Desktopקרוב לוודאי שישדרג לאחר ניסוי, לגרסת  SAPתדיר בגישה למערכות 
 

 [ כתכונה סטנדרטית?Favoritesכוללת שליפות מועדפות ] SmartExporterהאם  .18
בקשות שליפה ובמהירות להריצן מחדש שליפות מועדפות, מאפשרות למשתמש לשמור 

על נתונים חדשים. החברה תשקול יצירת ספריה של מועדפים בגרסאות הבאות, 
 הכלולות ברישיון או בתשלום נוסף.

 

 ?SmartExporterומה היתרונות של   SAPמהי כוללת שליפה סטנדרטית באמצעות  .19
, דוחות, SE16 ,SAP Queryמאפשרת מספר שיטות לשליפת נתונים, כגון  SAPמערכת 

DART ו- SAP AIS היתרון בשימוש ב .SmartExporter  הוא בכך שהמשתמש עובד בפשטות
ולא נדרש  Offlineבסביבה המוכרת של חלונות. ניתן להגדיר את בקשת השליפה ב 

פנימי לנסחה במונחים טכניים. ביצוע השליפה יכול להיעשות במידי או דרך מתזמן 
. על מנת לסייע בבחירת הנתונים, מציעה תוכנת Windows Schedulerהדומה ל 

SmartExporter מועדפים ,– Data Request Files  אשר בשילוב עםSmart analyzer 
 מאפשרת שליפת נתונים, מוגדרת מראש.

 הערה:
ודוחות שונים[. בכלים  SE16, SAP Queryשליפה אינה מתבצעת בכלים שהוזכרו לעיל ]

. על המשתמש להגדיר באופן פרטני SAPממערכות  Onlineצעת הפנימיים השליפה מתב
[ במונחים של נפח ותוצאות ..Save list to file]כלומר SAP כיצד ישלפו הנתונים ב 

הנובעים מפעולת השליפה. עניין זה נוגע למבנה הדוח ושאילתות כמו גם לבחירת 
 לדוגמא: SE16השדות מטבלאות ספציפיות באמצעות 

Sample report (list): 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 הפורמט לייצוא הם קבצים שטוחים ללא שורת כותרת

 
 התוצאה בייצוא לאקסל נראית כך:

 
 .SAPבנוסף, לא ניתן לבצע שליפות באצווה תוך שימוש בתכונות הקיימות במערכות 

 

 SmartExporterולבין  SAPמהם ההבדלים הנוספים בין שליפה באמצעות מערכת  .20
 ביצוא נתונים?

FAQ  זה מציג סקירה של ההבדלים ביןSE16(N) ,SAP QuickViewer, SAP DART ו- 
SmartExporter. 

  שאילתהSE16(N)  מאפשרת להציג טבלאותSAP .בתצוגת רשימה 

ולקבל  SAP® R/3, משתמש יכול לצפות בטבלאות Data Browserבאמצעות ה  .1
 מידע נוסף על התוכן והמבנה.

 התצוגה על המסך היא רשימה .2

 תווים 1023רוחב התצוגה המקסימלי מוגבל ל  .3

 (...Save list in file) ניתן לייצא את הרשימות כקבצים שטוחים .4

 גישה לטבלאות / רשימות אחרות, סדרתית )אחת אחרי השנייה( .5

 .List. ניתן רק להציג את הנתונים בתצוגת  Joinלא ניתן לבצע  .6



 

 

שמירה. לא קיימת בכל שליפה, נדרש להגדיר את המחיצה ושם הקובץ ל .7
 אפשרות לעבוד באצווה

 

 
 
 
 

 

נדרשת הרשאה מתאימה למשתמש על מנת  .8
 .SE16(N)שתהיה לו האפשרות לגשת לשאילתה 

. לא תמיד ניתן ליישם SAPמאפשרת שינוי בנתוני ה  SE16במצבים מסוימים,  .9
 הגבלות, אך אפשרות זו בשימוש נדיר

 
 

 QuickViewer 
ומאפשר ממשק משתמש פשוט יותר  SAP Queryמבוסס על  SAPכלי מובנה זה ב 

 בהגדרה וביישום.

מסכות  בו , שדות מפתח ופילטרים ו/או ליצורJoinsלרוב ניתן להגדיר  .1
[Templates.] 

 לא ניתן להעביר מסכה שיצר משתמש, למשתמשים אחרים. .2

, קבצים שאינם BSEG, דוגמת Pooledעל קבצים מסוג  Joinלא ניתן לבצע  .3
 אלא תצוגות או מבנים זמניים. SAP-ות פיזיות בטבלא

 

 SAP DART (Data Retention Tool) 

 ניתן לשלוף באמצעותו רק נתוני מס .1

גוררת  DARTאינו חלק מהקונפיגורציה הסטנדרטית. הגדרה טכנית של  .2
 עלויות פנימיות וחיצוניות.

 .SAP AISפורמט הייצוא רק ל  .3

 [ סיכום מאפייני הכלים הזמיניםSE16(N), QuickViewer, SAP DART] 

 לא משולבים בתהליכים אוטומטיים .1

דרישות שליפה מבוצעות אחת אחר השנייה בהגדרה פרטנית של טבלאות,  .2
 פילטרים, שדות, מחיצת יעד ושם הקובץ לייצוא

 -וב SE16לא נוצרים קבצי לוג לתיעוד הפעולות שבוצעו כמו גם ההגדרות ב  .3
QuickViewer. 

פורמט זהה לפורמט המוצג ולכן יש צורך בעבודה ידנית  לכל השליפות .4
 נוספת במחיקת שורות כותרת עליונות ותחתונות.



 

 

 SAP DARTהיכולת להגביר ולהרחיב את נפח השליפה מ  SAPרק למומחים ב  .5
 .user exitsבאמצעות 

 .SAP DARTנדרש ידע מיוחד לשימוש ב  .6

 .SAP DART עבור user exitsנדרשים כלי פיתוח על מנת ליצור  .7
 

 SmartExporter 

 ניתן לשלוף נתונים ממספר טבלאות באצווה .1

 מטלות חוזרותבצע מועדפים קל ונוח לבאמצעות  .2

 ניתן לאתר טבלאות מתאימות גם באמצעות שם חלקי של תיאור שדה .3

 Clusterוגם לטבלאות מסוג  Pooledגם לנתונים מסוג  Joinניתן לבצע  .4

 הגדרת השליפה וביצועהממשק המשתמש החלונאי מקל על  .5

 בגרסת שרת ניתן לשלב הרצות אוטומטיות   .6
 

על מנת להריץ שליפה  SAPעל שרת  RFC function moduleהאם מספיק להתקין את  .21
 ?SmartExporterבאמצעות 

, ע"מ לאפשר למשתמש לעבד SAPבשרת  RFC function moduleלא מספיק להתקין את 
למשתמש הקצה, על מנת לבצע שליפה  SmartExporterדרש להתקין את נדרישת שליפה. 
 סינכרונית.-סינכרונית או א

 

 האם קיימת מגבלה למספר המקסימלי של שדות בטבלה לקריאה סינכרונית? .22
בגרסה הנוכחית קיימת מגבלה לשליפת נתונים בשדות שסכום אורך הנתונים בהם עד 

2048 bytesמגבלה זו תוסר בגרסאות . בבחירת שדות נוספים, מוצגת הודעת שגיאה .
 בעתיד.

 

 מהם סוגי הפילטרים המהירים בהם ניתן להשתמש? .23
פילטרים מהירים הם כאלה המאפשרים בקלות ובמהירות ליישם על כל הטבלאות. 

. במידה והפילטרים המהירים SmartExporterלמטרה זו, לא כל האופציות זמינות ב 
 Fields andינם מספיקים, ניתן להתאים את הפילטרים לכל טבלה בשלב אהזמינים, 

filters  בו המשתמש מגדיר לשדה נבחר את הערך באמצעות אופרטור מרשימת
 אופרטורים לבחירה.

בתת הגרסה הבאה תינתן למשתמש האפשרות להגדיר וליישם מסכות פילטרים 
 מהירים אישיות.

 

 ?table clustersו  Cluster Tablesנתונים מסוג מסוגלת לשלוף  SmartExporterהאם  .24
. נתונים ממספר טבלאות מאוחסנים ישויות שונותהם   table clustersו  Clusterטבלאות 

. cluster tablesאו  pooledנקראות  table cluster. טבלאות המשויכות ל table clustersב 
 למידע נוסף בנושא ראה את הקישור: 

https://help.sap.com/saphelp_nwpi71/helpdata/en/cf/21f083446011d189700000e83

22d00/content.htm 

. לא BSEG דוגמת טבלת tables cluster -ניתן לשלוף נתונים מ SmartExporterבאמצעות 
]כולל לדוגמא נתונים  table clustersב  םניתן באמצעות התוכנה לשלוף נתונים המצויי

 SmartExporterבשילוב SmartExporter 2015 R1[. תוכנת pcl1/pcl2מטבלאות שכר כגון 

SAP® components version 4.0.000  מצוידת ביכולות העברה נוספות, כך שניתן לקרוא

https://help.sap.com/saphelp_nwpi71/helpdata/en/cf/21f083446011d189700000e8322d00/content.htm
https://help.sap.com/saphelp_nwpi71/helpdata/en/cf/21f083446011d189700000e8322d00/content.htm


 

 

. פרטים נוספים HCM Payroll Germany data from HR Cluster PCL2(RD)קבצים דוגמת 
 ."מהם סוגי הנתונים החדשים" -ראה ב

 

 ?IDEAתומכת בפורמט יוניקוד ב  SmartExporterהאם  .25
 ויוצרת את פורמט הייצוא המתאים. IDEAמזהה אוטומטית את תצורת  התוכנה
 

 ?SmartExporterב  SAPהאם נדרש להזין סיסמא בעת יצירת חיבור  .26
, משתמש אינו חייב להזין את הסיסמא בעת יצירת SmartExporter 2013 R1מגרסת 

חיבור. במקרה כזה, התוכנה תבקש מהמשתמש להזין את הסיסמא בניסיון הראשון 
פועלת.  SmartExporter. הסיסמא שתוזן, תישמר כל עוד תוכנת ®SAP-להתחבר למערכת ה

 לאחר היציאה, הסיסמא תישכח.
 

 ?Single-Sign-Onתומכת ב  SmartExporterהאם  .27
, דרך SAP-, משתמש יכול ליצור תקשורת עם מערכת הSmartExporter 2013 R1מגרסת 

תקשורת הרשת המאובטחת, ללא צורך בהזנת שם משתמש, וסיסמא, בהינתן 
 שמחשבם הוגדר כהלכה.

, באמצעות שרת IDEAהאם ניתן בשליפה אסינכרונית להעביר שליפה בפורמט  .28
SAP? 
 Jobכתוצאה מ  SAP, קבצים שנוצרו בשרת הקבצים של SmartExporter 2013 R1מגרסת 

מקומי. על מנת לאפשר  PCשיזם משתמש לשליפת נתונים, ניתן להעבירם חזרה ל 
 SmartExporter SAP® componentsנדרש להתקין את   IDEAשימוש בקבצים בפורמט 

version 3.0.0001 .ומעלה 
 

 ?SmartExporterביט ל  64האם קיימת גרסת  .29
ביט. למרות זאת מומלץ להמשיך  64, קיימת גם גרסת SmartExporter 2013 R1מגרסת 

ביט. הערה:  32ביט אין יתרונות על גרסת  64ביט מאחר ובגרסת  32ולהשתמש בגרסת 
 ביט. 32חיוני להמשיך ולעבוד בגרסת  IDEAביט בתוכנת  64עד ליציאת גרסת 

 

 ?SmartExporterניתן לשלוף באמצעות שחדשים הנתונים ה יסוגמהם  .30
, ניתן להתקין תוספים כדרישות שליפה שקופות, SmartExporter 2015 R1מגרסת 

. SmartExporter SAP® components version 4.0.0000באמצעות המסגרת שפותחה עבור 
ל  HCMמתאמים אלה מאפשרים למשתמש לשלוף נתונים מדוחות או מנתוני שכר מסוג 

PC   המקומי. הדבר מתאפשר ע"י השימוש הפנימי במה שנקרא מבנים המתאכלסים
  . SAPבמהלך הריצה, עפ"י הלוגיקה העסקית ב 

 

 ?Microsoft SQLהאם ניתן להעביר נתונים לבסיסי נתונים מסוג  .31
למקור  SAP, ניתן בשליפה סינכרונית, לשלוף נתונים מ SmartExporter 2015 R1מגרסת 

 .CSV, ללא צורך תחילה ביצירת קובץ בפורמט ODBCנתונים מסוג 
 

 האם קיים חיפוש גלובלי במילון הנתונים? .32
, למשתמש יכולת חיפוש ברמת השדה, לחיפוש שדות SmartExporter 2015 R1מגרסת 

 או צירוף אותיות. מכל טבלה המכילה מילים שלמות
 

 ?SmartExporterהאם קיים לוג לקבצים שנשלפו באמצעות  .33



 

 

, המראה מה הנתונים שנשלפו, מתי וע"י מי, SAP-בנוסף לרשומה הנשמרת במערכת ה
. לוג זה מציג את SmartExporter 2015 R1נוצר קובץ לוג נוסף, במהלך השליפה מגרסת 

משך כל אחת מהשליפות, מספר הרשומות , Joinשם שליפת הנתונים, שמות הטבלאות/ 
 וגודל הקובץ שנוצר במבנה טבלאי.

-המשתמש יכול לבחון את הקובץ באופן מיידי לאחר השליפה או הורדת הנתונים הא
 Homeבעמוד  Show log fileסינכרונית. לחילופין באפשרות המשתמש לבחור במטלה 

 להצגת הנתונים.
 SmartExporter SAP® components versionנו הערה: ניתן להציג את הלוג באם הותק

4.0.0000. 
 

 ?SmartExporterליצור פרופילים ל  SAPהאם קיימת דרך מהירה למנהל מערכת  .34
 SmartExporter-, למשתמש היכולת ליצור פרופיל בSmartExporter 2015 R1מגרסת 

פעיל  SmartExporter, בתנאי שפרופיל ההרשאות ל ®SAPולהעבירו למנהל מערכת ה 
. באפשרות מנהל המערכת לייבא את קובץ פרופיל ההרשאות ובמהירות ®SAP-בשרת ה

ולאפשר למשתמשים לשלוף נתונים באופן עצמאי. כך  SmartExporterליישם את פרופיל 
נחסך ממנהל המערכת הצורך ליצור את ההרשאות ידנית. במידת הצורף למנהל 

 נוסף לפרופיל ולבדוק את ההרשאות בקלות. המערכת היכולת להוסיף מידע
 

 בנתונים, לפני השליפה?  line breaks-כיצד ניתן להתגבר על טאבים ו .35
להגדיר את מקיפי  Optionsבשלב ה אפשרות למשתמש  SmartExporter 2015 R1 מגרסת

 [ והמפרידים בין השדות.text encapsulatorsהטקסט ]
 
 


