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תהליך השיגורים

תכולה:

מסמכוםיחתימום 1.י
צריפיתי-ימסמכוםירליינטווםילקוט  .2

קיבץימופיוי)XML(י-ימכוליאתיכליהנתינוםיאידיתיהקוט  .3

קיט נתונים

תוקווהימאיבטחתילהעברתי
נתינוםילחבריתיהבוטיח

כספת

הרחבות
ילודצוה •י

פרסינלוזצוה •י
אופוינום •י

מערכת
חברתיהבוטיח

העברתימסמכום
באיפןימאיבטח

קלוטהימלאה
שליכליהנתינום

הוזיןיחיזר
לטיבתיהסיכן

התאמהיאושותיעליבסוסיאפויןי-ינותןילבצעיהתאמיתיאושויתילטיפס/מיצר/חברה. •י
ילודצויתי-יתהלוכויחותיםיאייכליתהלוךיניסףישביחרום,יבמקרהיזהיושילאפווןיאתיהנדרשילטיבתיהערכתימחור. •י

הרחבות
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פעולה טכנית

היספתיוכילתיהעברתיהנתינוםיבאיפןימיצפןילחברהיבאמצעיתיכספת. 1.י
היספתיכפתירי"שגרילחברה"יהמויעדילמסמכוםישנחתמיייננעלייעליודויהסיכן. 2.י

הנתינוםישושיגריילחברהיוכללייאתיהנתינוםיהבאום: 3.י
טפסויPDFישנבחרייעליודויהסיכן. a.י  

הנמקיתיימסמכוםינולייום. b.י  
XMLיהכילליאתיהשדיתיבטפסום.  .c  

נותןילשגריכלימסמךיבנפרדיאייקוטימסמכום. d.י  
הילודצויתילשדיתיהונםילפויהקווםיבמערכתי–יילודצויתימיתאמיתיאושותיאפשרותיבאפויןיפרטנו.  .4

שמיתיהשדיתיהמסמכוםייהסוייגויטפסוםיכמצירףיבהמשךיהמסמך.  .5
קבלתיהוזיןיחיזרילצירךיעדכיןיהסיכנוםיבסטטיסיההעברה.  .6

הכנות נדרשות

.DCAעליהחברהילספקיכספתי •י
נדרשימנהליפריווקטימטעםיהחברה. •י

וונתןילחברהיויזרילצירךיטסטום. •י
ושיצירךיליידאימופיויכליטיפסי–ירקיטיפסישעברימופיוי"להפקה"ינותןיוהוהילשגרילחברה. •י

מטרות

וצורתיממשקידונמויהמאפשרישוגיריטפסוםיינתינוםיממיחשבוםילצירךיהקמתםיבאיפןיממיכןיבמערכיתיהחברה. 1.י
מתןימענהילהעברתימסמכוםיבאמצעיתימערכתישערימאיבטחת.  .2

קהליהועדיהונםיסיכנוםייסיכניויתיהמניווםיבמערכתייממלאוםיטפסוםיממיחשבום.  .3
מתןימענהימהוריימוודוילכליהטפסוםיבמערכתיעםימונומיםיהתאמיתינדרשיתיהויםייבעתודילצירךיתחזיקהיקלהי  .4

יעבידהיועולה.

איפיון: העברת מסמכים לצורך קליטה במערכות החברה באופן ממוכן
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העריתרשימהיביxmlמקרא
xmlפתוחתיקיבץי<root>

smsפתוחתינתינויקיבץיעםימזההיבמערכתיונוי<cFormsיid=″י″>Integer
xmlגרסתי<GirsatXml>Integer

smsמזההימיצריבמערכתיונוי<XmlID>Integer
xmlשםיקיבץי<XmFileName>String 

 XmPdfName>String>שםיקיבץיpdfימלא
xmlתיקןי<XmlToken>String 

xmlתארוךיוצורתי<XmlCreateDate>Date Format
)YYYY-MM-DDThh:mm:ss(י

smsמזההיסיכןיבמערכתי<XmlAgentID>Integer
smsמזההילקיחיבמערכתי<XmlClientID>Integer

AgentNumHevra>Integer>מספריסיכןיבחברתיהבוטיח
AgentName>string>שםיהסיכן

AgencyName>string>שםיהסיכנית
AgentEmail>string>כתיבתידיאריאלקטרינוישליהסיכן

ClientSSN>string>תעידתיזהיתילקיחי
ClientFirstName>string>שםיפרטוילקיח

ClientLastName>string>שםימשפחהילקיח
ClientFullName>string>שםימלאילקיח

ItemType>Integer>סיגיהמיצריהמיפק
smsתארוךיוצורתיהמיצריבמערכתי<ItemDate>Date Format 

)YYYY-MM-DDThh:mm:ss(

כללי

מערכתיונויsms,יתפוקיעביריכלימיצרישנחתםיבמערכתיקוטישליהמסמכוםייהצריפיתישליהמיצר,יxmlישמכולי
אתיכליהפרטוםישמילאייבטפסוםיעלימנתילקליטיאתיהמיצרילמערכיתיהחברהיהמביקשת.יה-יxmlייהקבצוםי

ויעבריילכספתישליהחברה.

מקרא xml לקליטה - חלק א'

חלקיראשיןישליה-יxmlימכוליפרטויהמיצרייפרטויהסיכןיבמערכתיונויsmsיפרטויxmlי)מזהה,יגרסא,ישםיקיבץ,י
.xmlתארוךיהוצורה(.יחלקיזהימגועיפעםיאחתייהיאימגועיעביריכלי

mailto:info%40sms2010.co.il?subject=
https://www.sms2010.co.il/


info@sms2010.co.il :ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון: 077-5492686 או בדוא"ל

הדרך הקלה לעבודה יעילה

Service Management Systems

ממשק שיגורים

העריתרשימהיביxmlמקרא
<cFiles>רשימתיפתוחה

smsמזההיטיפסיבמערכתי<cFileיid=″י″>Integer
smsסוייגיהטיפסיבמערכתי<PDFileType>Integer
smsשםיהמסמךיבמערכתי<FileName>string
smsמזההיטיפסיבמערכתי<FileID>Integer

FilePageStart>Integer>עמידיהתחלהיבקיבץיpdfיהמלא
FilePageEnd>Integer>עמידיסויםיבקיבץיpdfיהמלא
FilePath>string>שםיהקיבץישליהטיפסיבקוט

מקרא xml לקליטה - חלק ב'

חלקיהבאישליה-יxmlימכוליאתיהטפסוםייהנתינוםישהיאימכול,יחלקיזהיוחיזריעביריכלימסמךישהקוטימכול.

מקרא xml לקליטה - חלק ג'

מכוליאתיכליהשדיתישנקלטייבתיךיהטיפסיעביריכלישדהיקלטיויפועיחלקיזה.

מקרא xml לקליטה - חלק ד'

מכוליאתיפרטויהקבצוםישליהטפסוםייהצריפיתישהקוטימכול,יחלקיזהיויפועיעביריכליטיפס/צריפה/הנמקה.

העריתרשימהיביxmlמקרא
Integer<″י″=idיcForm>מזההיטיפסיבמערכתיsmsי/רשימתיפתוחה

smsשםיהטיפסיבמערכתי<FormName>string
smsמזההיטיפסיבמערכתי<PDFFormID>Integer
smsסוייגיהטיפסיבמערכתי<PDFileType>Integer

PDFPageStart>Integer>עמידיהתחלהיבקיבץיpdfיהמלא
PDFPageEnd>Integer>עמידיסויםיבקיבץיpdfיהמלא
PDFFilePath>string>שםיהקיבץישליהטיפסיבקוט

העריתרשימהיביxmlמקרא
<cField>רשימתיפתוחה

key>string>שםיהשדהיבטיפס
cval>string>הערךישליהשדה

cPage>Integer>עמידישהשדהינמצא
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מבנה שם הקובץ

123456789-54-0-2365480-03HS4AJW-VEAIXFTH-1672017173043דיגמא:י

הבהרות.

כליקוטיהפקהיוכול: 1.י
.Xml  •  

Pdfימלאי)כליהמסמכוםייהצירפית(.  •  
.pdfכליטיפסיבנפרדיבפירמטי •י  

צריפית. •י  
יכליקוטיויעברילכספת,יושישתויאפשריויתילהעברה:  .2

כליתכילתיהקוטילנתובישליהכספת. •י  
.)xmlיוהוהיזההילשםיzipילנתוביהכספתי)שםיה-יzipכליהקוטיב-י •י  

כליקוט/xmlיוכולימיצריהפקהיאחדיבלבדיעלימסמכוייהשינום.  .3
קוטיוכילילהכוליויתרימצריפהיאחת.  .4

שםיקיבץיPdfיימלא,יxmlי,Zipייזההימלבדיהסוימת.  .5

intימסיגי"ItemType"מקראיסיגיהמיצריבשדהי  .6
גמלי)נ( •י  

השתלמיתי)י( •י  
בוטיחימנהלוםי)3( •י  

פנסוהי)4( •י  
פרטי)ני-( •י  

.excelמקראירשומתיהסוייגוםישליהטפסוםייהצריפיתיבהתאםילי  .7
.excelיבהתאםילי"key"מקראירשומתיהשדיתיהאפשרווםיברשימהי  .8
נותןילהפוקיקיבץיבקרהיאיטימטויבסיףיכליויםי)שויעתקילכספת(. 9.י

תעידתיזהיתילקיח

smsמזההיחברהיבי smsצירתיחתומהיבמערכתי smsמזההימיצריבמערכתי

ייתייוםירנדימלוםי-יייתייוםירנדימלוםתארוךיישעה
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