
 רדנתונים לקומפיוטרג העברת

במידה ומדובר על שידרוג מערכת, יש לוודא מול מחלקת התמיכה תאריך אפשרי 

 לביצוע העבודה לפני העברת הקבצים.

 לא הישנה המערכת על שיעשה עדכון כל לקומפיוטרגרד הקבצים העברת מרגע - לב **שים

 החדשה. במערכת יתקבל

 שלבים 3הינו בעל  ארדיצוא נתונים ל קומפיוטר

 העתקת בסיס נתונים  – 1שלב 

 העתקת עיצובי הכרטיסים – 2שלב 

 העתקת התמונות – 3שלב 

   את כל השלבים הנ"ל יש לבצע כאשר התוכנהPhotocard ! סגורה 

 הוראות העתקת נתונים

 העתקת בסיס נתונים – 1שלב 

 SYSTEM INFOואז על   HELPבמסך הראשוני בסרגל העליון יש ללחוץ  Photocardכאשר אנו פותחים את ה 

 

בסיס נתונים שאותו אנו את הנתיב בו נימצא  Databaseליד  6בשלב זה יפתח חלון ונוכל לראות בשורה 

 GRABBER.MBDצריכים לשלוח בדוגמא שלנו 

 

 על שולחן העבודה  ,נך עובדה בו אנגליתב יש ליצור תיקיה בשם החברה 

אותו לתיקיה שיצרנו על שם החברה שראינו בתמונה הנ"ל ולהעתיק לגשת ל נתיב  Photocardלסגור את ה 

 נך עובד על שולחן העבודה.בו ה



 עיצובים  העתקת – 2שלב 

 Ini Settingsואז לבחור ב  Sprcialיש להיכנס בסרגל העליון במסך הראשוני ל 

 

את הקובץ כאשר ה יש להעתיק  , Cards.mdbבשם  קובץ העיצובים הבא נוכל לראות איפה ממוקם  בחלון 

Photocard  וך תיקיה שיצרת על שם סגור !  )שים לב הקובץ מוסתר יש לחשוף את הקובץ לפני החיפוש( לת

 נך עובד.החברה בו ה

 

 

 

 

 ** שים לב

לצרף אותם לתיקיה שיצרנו על שולחן העבודה על שם כרטיסים, יש הבעיצובי קבצי גרפיה במידה ויש 

 החברה בו הנך עובד.

 

 

 

 

 

 

 



 תמונות מהמערכת  העתקת  -3שלב 

 Image Referencesולבחור ב  Spicealיש להיכנס ל  PhotoCardבחלון הראשי של ה  

 

 

 תמונות לפי הטבלאות שבתוכנה שלנוון שיפתח נוכל לראות את מיקומי הבחל

 photo-cardלדוגמא בטבלה שלנו יש טבלה בשם 

 

 

 את נתיב התמונות של אותה טבלה שאנו רוצים להעביר  נוכל לראות

נך עובד שעל על שם החברה בו השיצרת לתוך התיקיה  ולהעתיק אותה בנתיב הנ"ל יש לגשת לתיקיה

 .שולחן העבודה

 

 שלב אחרון קיבוץ ושליחה

 אשר יצרנו על שולחן העבודה בשם החברה בו הינך עובד  תכולת התיקיהיש לקבץ את 

 בכדי להגיע אליו( FTP)יש ללחוץ על  FTP  ל את הקובץ המקובץ ולהעביר 

 התמיכה בטלפוןנציג יש צורך בקבלת סיסמא אשר אותה תקבל/י מ FTP שים לב בכדי להעביר ל 

 )יש לציין את שם החברה( support@cguard.co.ilאו במייל  9230005-03

 

  support@cguard.co.il מייל לכתובתבסיום התהליך יש לשלוח 

 ואת שם החברה, כמו כן טלפון לחזרה לברורים. FTPאת שם הקובץ שעלה ל ולציין  
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