
 USMARTכיצד מעלים נתונים למערכת ניהול 

 :יש לפעול באופן הבא, EXCELמתוך קובץ  USMARTכאשר רוצים להעלות נתונים למערכת ניהול 

  ולייצא את הגיליון ( אירועים -לדוגמא)לפתוח את הגיליון אליו רוצים להעלות את הנתונים

 .מתוך סרגל העריכה שנמצא בתחתית הגיליון  EXCELלקובץ 

 

 

גם  -המערכת קבעהבפורמט ברירת המחדל ש, תיקיה/ על שולחן העבודה את הקובץ יש לשמור 

 .וכך יש להשאירו CSV (comma dlimited)הוא נשמר בפועל כ , אם הפורמט אינו מוכר

  ולהשאיר רק את הכותרות של כל עמודה( במידה ויש)יש לרוקן את כל הנתונים הישנים- 

גיליון עבודה בסיסי על מנת לחסוך בעבודה לכל הפעמים מומלץ לשמור עותק ריק כ)

 (.הבאות

  תאריך, מקום אירוע)כל שורה מהווה אירוע ורצוי למלא את מלוא הפרטים הידועים מראש ,

 (.'שעה וכד

  ישנו , (ב"שכונה וכיו, אזור, סימול חניון)כל עמודה בה קיימת אפשרות בחירה מתוך רשימה

, 1קיבל את הערך המספרי  P1סימול חניון  -לדוגמה)שנבחר ערך מספרי המייצג את הנתון 

יש להקפיד על מילוי הערך המספרי המייצג (. וכה הלאה 2קיבל את הערך המספרי  P2חניון 

אחרת הנתון לא יעלה ויהיה צורך לערוך אותו , את הנתון בעמודה המתאימה בשורת המידע

פרי מופיע בעמודה תחת הכותרת טבלת המרה מצורפת והערך המס. ידנית מתוך המערכת

tid  הנתון המומר מופיע באותה שורה תחת הכותרתname . הכותרתtype  מייצגת את סוג

הקטגוריה אינה חשובה להעלאת  -שלו הקטגוריה אליה משתייך הנתון והערך המספרי

הנתונים והיא מוזכרת רק לצורך מניעת בלבול מעורך המידע הרואה את אותו מספר 

 (.ב"בזמן המשחקים וכיו -1, צפון -P1 ,1 -1)המשויך לנתונים שונים 

  1111111011תאריכים יש לכתוב בפורמט הזה בלבד 

  10:11 שעות יש לכתוב בפורמט הזה בלבד/ זמנים 

 ניתנת רק מתוך המערכת בעמודה , בשורת האירוע( ברושורים, תמונות) העלאת קבצים

 ."הוסף קובץ"

 בקובץ ה  הוספת קישורEXCEL  ניתנת ללא בעיה ויש להוסיף את קישור הURL  בעמודה עם

אתר אינטרנט כלשהו / הקבצים לשרת להעלות גם את הברושורים וניתן  .קישורהכותרת 

 .EXCELואת הקישור להוסיף בטבלת ה 

אין חובה  -לשנות נתונים1 תמיד ניתן להיכנס אל שורת האירוע במערכת הניהול ולהוסיף 

 .לפני שטוענים אותו אל המערכת EXCELלהכניס את כל הנתונים אל קובץ ה 

 יש לטעון אותה אל הגיליון המתאים דרך סרגל הכלים בתחתית , עם סיום הכנת הטבלה

 הגיליון   

 

 

 

 



 שמות1 רשימת המרה של מספרים מול ערכים 

tid name type 

 area_status צפון 1

 area_status חיפה והקריות 2

 area_status עמקים 3

 area_status השרון 4

 area_status גוש דן 5

 area_status ירושלים והמרכז 5

 area_status צפון הנגב 6

 area_status דרום 7

 ocupancy_stsus ריק 1

 ocupancy_stsus פחות מחצי מלא 3

 ocupancy_stsus קצת יותר מחצי 4

 ocupancy_stsus שלשת רבעי 5

 ocupancy_stsus כמעט מלא לגמרי 7

 ocupancy_stsus מלא 8

 operator עפראצטדיון סמי  1

 charge_condition חינם 2

 charge_condition למנויים 1

 paymet_status מזומן 1

 paymet_status כרטיס אשראי 2

 paymet_status אפליקציה סלולארית 3

 reservation_status למניויים 1

 reservation_status אפשרי 2

 reservation_status לא 3

 opening_status בזמן המשחקים 1

 opening_status פתוח לציבור 2

 location אצטדיון סמי עפר 1

 location היכל התרבות רוממה 2

 location הטיילת חיפה 3

 event_type כדורגל 1

 event_type כדורסל 2

 event_type אופניים 2

 event_type אירוע חוצות 2

 message_type מכבי חיפה 1

 neighborhood רוממה 1

 city חיפה 1

 city קריית מוצקין 2

 operator חברת מטאור 1

 operator מרכז הקונגרסים 2

 opening_status בתיאום מיוחד 3

 billing_status מזומן 2

 resrvation_status למנויים בלבד 1

 resrvation_status אפשרי 2



 resrvation_status לא אפשרי 3

 parkinglot שער הכרמל 1

 parkinglot אינטל 2

 parkinglot מנויים 3

 physical_conditions חניית נכים 1

 physical_conditions חנייה רגילה 2

 ocupancy_stsus לא מדווח 9

 direction צפון 1

 direction מערב 2

 direction מזרח 3

 direction דרום 4

 transportation רכב פרטי 1

 transportation רכבת 2

 transportation אוטובוס 3

 transportation הסעה מאורגנת 4

 transportation מטרונית 5

 city חיפה 1

 municipal תל אביב 2

 municipal חיפה 1

 municipal קריית אתא 3

 municipal נשר 4

 municipal קריית מוצקין 5

 municipal קריית חיים 6

 municipal קריית ביאליק 7

 municipal טירת הכרמל 8

 coresponer מכבי חיפה 1

 coresponer מחלקת תרבות חיפה 2

 coresponer הפועל חיפה 3

 circle מעגל קרוב 1

 circle מעגל רחוק 2

 transportation שיתוף נסיעות 6

 circle כללי 3

 pulished פורסם 1

 pulished לא פורסם 2

 borough מערב חיפה 1

 borough רמות הכרמל 2

 enent_category ספורט 1

 enent_category אירועי חוצות 2

 enent_category תרבות 3

 responsible משטרת התנועה 1

 transport_service שרותי חניה 1

 transport_service שרותי מטרונית מוגברים 2

 transport_service שרותי היסעים מהרכבת  3

 transport_service שרות רכבות אחרי חצות 4

 transport_serviceשרות אוטובוסים מיוחדים  5



FZ 

1 P1 park 

2 P2 park 

3 P3 park 

4 P4 park 

5 P5 park 

6 P6 park 

7 P7 park 

8 P8 park 

9 P9 park 

10 P10 park 

11 P11 park 

12 P12 park 

13 P13 park" 

 

 


