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מבוא
רכיב  PDF SKYלהמרת וחתימת קבצים עבור אתר הדיווח של רשות ניירות ערך מאפשר
למדווחים במערכת מגנא לייצר קבצי  PDFנלווים לדיווח ,במבנה המותאם לדרישות רשות
ניירות ערך ,מקבצי  Word, Excelו PowerPoint -וכן מקבצי  PDFקיימים (גם קבצים שנוצרו
או/ו נחתמו בעבר ברכיבים אחרים) ,וזאת ללא צורך בהתקנת תוכנות נוספות כמו חבילת Office
של מיקרוסופט או תוכנת .Adobe Acrobat
מדריך זה ינחה אותך בתהליך התקנת המוצר ,רישומו ותפעולו השוטף.

!

ניתן לצרף ולהמיר קבצים גם אם לא מותקנת חבילת יישומי  ,Microsoft Officeאך
על מנת לקבל תוצאות מיטביות (במיוחד במסמכים מורכבים או אם נעשה בהם
שימוש בגופנים מיוחדים) מומלץ להתקין את חבילת היישומים בגרסאות הנתמכות
( .)2007-2016שים לב שהמוצר תומך רק בגרסת  32ביט של חבילת היישומים.

דרישות מערכת


Windows 10, Windows 8.1 32bit / 64bit
אין תמיכה בפלטפורמות וירטואליות



( .NET Framework 4.0כלול בהתקנת המוצר)



גישה לאינטרנט באופן שוטף



הרשאת אדמיניסטראטור מקומי

!

אנא וודא כי ליישום יש גישה לאינטרנט ללא תווך (כדוגמת שרת .)Proxy
אם נדרש חיבור דרך שרת  – Proxyיש לוודא כי למשתמש וליישום יש גישה מלאה
לכתובת  proservices.taldor.co.ilבפורטים  80ו.443-
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לפני ההתקנה

!

אנא וודא כי המחשב בו יותקן המוצר עומד בדרישות המערכת

לאחר השלמת תהליך הרכישה נשלח לתיבת הדוא"ל שלך מסמך אישור העסקה ,ובו קישור
להורדת המוצר ,קוד רישיון ( )Serial Numberלרישום המוצר והפעלתו וכן מספר המחשבים
שעליהם ניתן להתקין את המוצר (פרטים אלה נמצאים בחלקו התחתון של מסמך אישור
העסקה).
לחץ על הקישור בהודעת הדוא"ל או העתק אותו לשורת הכתובת בדפדפן ולחץ  Enterלהורדת
המוצר למחשבך.
שים לב לנקודות הבאות לגבי קוד הרישיון (:)Serial Number
 .1בכל עסקה שביצעת קיבלת קוד רישיון ייחודי.
 .2ניתן להשתמש בכל קוד רישיון כזה כמספר הרישיונות שנרכשו בעסקה.

!

 .3כל התקנה מקשרת בין קוד הרישיון למחשב בו הותקן.
 .4כל התקנה נוספת ,מעבר למספר הרישיונות שנרכשו ,תיכשל.
 .5אם ברצונך להתקין את המוצר על מחשב נוסף עליך לרכוש רישיון חדש או להסיר
את המוצר מאחד המחשבים המותקנים ,על מנת לשחרר את הרישיון.
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הנחיות להתקנת המוצר
 .1אתר את קובץ ההתקנה  PDFSKYSetup.exeולחץ עליו עם המקש הימני של העכבר.
 .2בתפריט שנפתח לחץ על  Run as administratorלהפעלת ההתקנה.

 .3אם נפתח חלון  ,UACהמבקש אישור לביצוע הפעולה ,יש ללחוץ כן ( )Yesלהפעלת
ההתקנה.

עם הפעלת ההתקנה ייתכן ויופיע המסך הבא:
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 .4אנא המתן להופעת חלון ההתקנה הבא:

לחץ על הבא (.)Next
 .5בחלון הבא יש לקרוא ולאשר את הסכם רישוי התוכנה:

לחץ על הבא (.)Next
מהדורה 2.0
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!

אנא וודא כי המחשב מחובר לאינטרנט ויש לו גישה בפורטים  80ו 443-לכתובת
proservices.taldor.co.il

 .6בחלון הבא הזן את קוד הרישיון ( ,)Serial Numberכפי שמופיע במסמך אישור העסקה.

לחץ על הבא (.)Next
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 .7רכיב ההתקנה מבצע מספר בדיקות בשלב זה ,ואם לא יהיו שגיאות יופיע החלון הבא:

לחץ על .Install
 .8בשלב זה תתבצע התקנת הרכיב .אנא המתן לסיום התהליך.
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 .9בשלב הבא יתבצע רישום ( )Activationלמוצר.

 .10בסיום ההתקנה יופיע המסך הבא:

לחץ על  Finishלסגירת החלון.
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 .11ההתקנה יוצרת קיצורי דרך ליישום על שולחן העבודה ובתפריט התוכניות (התחל).

בכל פעם שתריץ את היישום ,הוא יחפש עדכונים בשרת ויתעדכן באופן אוטומטי.
בזמן העדכון יופיע המסך הבא ,ולאחריו היישום יעלה כרגיל:

☼
אם נדרשת הרשאת אדמיניסטראטור יופיע חלון כמפורט בסעיף  3לעיל; יש לפעול
כמפורט בסעיף.
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הנחיות לשימוש במוצר
מבט מהיר בסרגל הכלים

1

2

3

4

5

6

8

7

1

קבצים
בסרגל זה נמצאים לחצני הוספה/הסרה של קבצים להמרה וכן לחצני למעלה/למטה
לשינוי סדר הקבצים המצורפים.

2

המרה
לחצן המרה ל - PDF-בלחיצה עליו תתבצע המרה ל PDF-של הקבצים המצורפים ,לפי
הסדר בו הם מוצגים.

3

חתימה וסגירה
לחצן חתימה וסגירה של קובץ  - PDFבלחיצה עליו תתבצע חתימה על קובץ ה.PDF-
קובץ זה ניתן לצרף לדיווחים במגנא.

4

דפדוף
לאחר יצירת קובץ  PDFניתן לדפדף בו בעזרת הלחצנים שבסרגל זה .כמו כן בסרגל זה
מוצג מספר הדף הנוכחי ומספר הדפים הכולל בקובץ שנוצר.

5

תצוגה
לחצני הגדלה/הקטנה של התצוגה וכן לחצנים לשינוי גודל הדף :התאמה לרוחב הדף
והתאמה לגודל דף.

6

הסרת/הוספת דפים
לחצנים אלה מאפשרים להסיר/להוסיף דפים לקובץ  PDFלאחר שנוצר.

7

שמירת קובץ
שומר את קובץ ה PDF-שנוצר ללא החתימה.

8

אודות
מציג פרטים לגבי היישום ,כגון :מספר גרסה ומזהה מחשב.
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המרת קבצים לPDF-
 .1בחלון הראשי לחץ על לחצן

לפתיחת דיאלוג "הוספת קובץ".

 .2בחר קובץ ולחץ על פתח (.)Open

סוגי קבצים נתמכים:

☼

☼



קבצי  Wordבגרסאות ( 2007/2010/2013/2016סיומות )doc, docx



קבצי  Excelבגרסאות ( 2007/2010/2013/2016סיומות )xls, xlsx



קבצי  PowerPointבגרסאות ( 2007/2010/2013/2016סיומות )ppt, pptx



קבצי PDF

תוכל לסמן מספר קבצים לצירופם בו זמנית בלחיצה על פתח ()Open
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 .3הדיאלוג ייסגר ושם הקובץ יופיע ברשימה מימין.
 .4בצע את שלבים  1-3שוב לפי הצורך להוספת קבצים נוספים לרשימה.

☼



להסרת קובץ מהרשימה ,סמן אותו ולחץ על לחצן



לשינוי מיקומו של קובץ ברשימה ,סמן אותו והשתמש בלחצנים
סדר הקבצים ברשימה קובע את סדר הופעת הדפים בקובץ הסופי.

.

 .5לאחר שקבעת את רשימת הקבצים להמרה ואת הסדר בו יופיעו בקובץ הסופי ,לחץ על
לביצוע ההמרה.
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 .6בסיום ההמרה תופיע תצוגה מקדימה של קובץ ה PDF-בצד השמאלי של החלון הראשי.

☼

לשמירת קובץ ה PDF-שנוצר ,לחץ על לחצן

!

הוספת או הסרת קבצים לאחר ביצוע המרה ,מחייבת ביצוע המרה פעם נוספת כדי
לעדכן את קובץ הPDF-

!

לאחר שכבר נוצר קובץ ,תייצר קובץ חדש וכל השינויים שבוצעו
לחיצה על לחצן
בקובץ הקיים יאבדו
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הסרת דפים מקובץ
לאחר יצירת קובץ ה PDF-תוכל להסיר ממנו דפים נבחרים
 .1לפתיחת דיאלוג הסרת הדפים לחץ על לחצן

 .2הדיאלוג נפתח עם ברירת מחדל להסרת הדף הנוכחי שבתצוגה המקדימה .אנא בחר בטווח
הרצוי להסרה ולחץ על אישור.
 .3התצוגה המקדימה תתעדכן בהתאם.

☼

לשמירת קובץ ה PDF-שנוצר ,לחץ על לחצן
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הוספת דפים לקובץ
לאחר יצירת קובץ ה PDF-תוכל להוסיף לו דפים במיקום שתבחר
 .1לחץ על לחצן

לפתיחת דיאלוג "הוספת קובץ".

 .2בחר קובץ ולחץ על פתח (.)Open

סוגי קבצים נתמכים:

☼



קבצי  Wordבגרסאות ( 2007/2010/2013/2016סיומות )doc, docx



קבצי  Excelבגרסאות ( 2007/2010/2013/2016סיומות )xls, xlsx



קבצי  PowerPointבגרסאות ( 2007/2010/2013/2016סיומות )ppt, pptx



קבצי PDF
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 .3כעת ייפתח דיאלוג "הוספת דפים":

 .4הדיאלוג נפתח עם ברירת מחדל להוספת הדפים ,מהקובץ שנבחר ,אחרי הדף הנוכחי
שבתצוגה המקדימה .להחלפת הקובץ ,שאת דפיו מבקשים להוסיף לקובץ ה PDF-המומר,
לחץ על

לפתיחת דיאלוג "הוספת קובץ" ,כאמור בסעיף  1לעיל.

 .5הגדר את מיקום הדפים להוספה ע"י בחירת אחרי או לפני ,וסימון אחת מהאפשרויות:
ראשון ,אחרון או מספר עמוד.
 .6לחץ על אישור להוספת הדפים.
 .7התצוגה המקדימה תתעדכן בהתאם.

☼

לשמירת קובץ ה PDF-שנוצר ,לחץ על לחצן
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חתימה וסגירה של קובץ PDF
על מנת שתוכל לצרף את קובץ ה PDF-שנוצר לדיווח במגנא ,עליך לחתום ולסגור אותו בפורמט
של רשות ניירות ערך
 .1לחץ על לחצן

להתחלת תהליך החתימה .בחלון שייפתח לחץ על כן ( )Yesלפתיחת

דיאלוג שמירת קובץ.

 .2בחר את המיקום והשם של הקובץ החתום ולחץ על שמור (.)Save

☼
!

שם ברירת המחדל הוא כשם הקובץ הראשון ברשימה בתוספת  _isaבסופו

אנא וודא כי שם הקובץ לא מכיל רווחים
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 .3היישום יחתום ויסגור את הקובץ ובסיום התהליך יוצג החלון הבא ,שמאפשר לך לפתוח את
הקובץ החתום לצפייה בקורא ה PDF-ברירת המחדל שמותקן במחשבך.

 .4לחץ על אישור לסגירת החלון.

מומלץ לוודא שכל הגופנים בקובץ ה PDF-החתום הם מסוג ( Unicodeרוב הגופנים
הסטנדרטיים ב Windows-הם כאלה) .בשלב החתימה והסגירה מתבצעת בדיקה
לגופני הקובץ ,ואם יימצאו גופנים שאינם עונים להגדרה ,תופיע ההתראה הבאה:

!

!

הקובץ כפי שהוא מוצג בתצוגה המקדימה שקיימת ביישום עשוי להיראות שונה
בקורא  PDFאחר ,ולכן לפני צירוף הקובץ לדיווח במגנא ,אנא פתח אותו בקורא
 PDFברירת המחדל שמותקן במחשבך ,וודא שתצורת ותצוגת הקובץ תקינים.
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הנחיות להסרת המוצר

!

התקנת המוצר מקשרת בין קוד הרישיון הייחודי למחשב בו הותקן.
כדי לבטל קישור זה ולשחרר את הרישיון לשימוש במחשב אחר ,יש לבצע הסרה
מסודרת של המוצר ,כמפורט להלן.

!

אנא וודא כי במהלך ההסרה המחשב מחובר לאינטרנט ויש לו גישה בפורטים  80ו-
 443לכתובת proservices.taldor.co.il

 .1היכנס ללוח הבקרה ( )Control Panelאו לאפשרות הגדרות (.)Settings
 .2היכנס לרשימת התוכנות המותקנות ובחר באפשרות להסרת תוכנות:
 2.1במערכת הפעלה Windows 10
אפליקציות ( > )Appsאפליקציות ותכונות ()Apps & features
 2.2במערכת הפעלה Windows 8.1
תוכניות ( > )Programsהסר התקנת תוכנית ()Uninstall a program
 .3ברשימת התוכנות בחר ביישום  PDF SKYובחר הסרה.
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פתרון בעיות
במהלך ההתקנה מתקבלות הודעות שגיאה
אנא בדוק את הדברים הבאים:

?

 המחשב עומד בדרישות המערכת
 למשתמש המתקין יש הרשאות אדמיניסטראטור
 קוד הרישיון לא נמצא בשימוש במחשב אחר

?

בקובץ ה PDF-שנוצר יש שיבושי תצוגה
אנא וודא כי המסמכים ברשימה להמרה משתמשים רק בגופנים מסוג Unicode

בקובץ ה PDF-שנוצר יש שיבושי תצוגה בדפים שמקורם במסמכי Office
שיבושים אלה עלולים להופיע אם גרסת  Officeהמותקנת במחשב שונה מהגרסה שבה
נוצר הקובץ המצורף ,למשל :צירפת מסמך וורד שנוצר בגרסה  2007ובמחשבך מותקנת

?

גרסה .2010
הפתרון:
פתח את הקובץ בתוכנת ה Office-ובצע "שמירה בשם" ,כך שהקובץ יישמר בגרסה
הנכונה .כעת תוכל לצרף את הקובץ לרשימה במקום הקובץ המקורי.

מהדורה 2.0

21

