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 4102יוני  :לאחרונהן עודכ

 

 SharePoint 2013והשוואה לגרסת  ShareDocs 5בגרסת  מרכזיותכולות י
 

 :ShareDocs 5בגרסת  ותעיקרי כונותתטבלה זו מרכזת 
 מקרא:

 )יכולת קיימת במוצר – ירוק )קיים 

 )קיים בצורה חלקית במוצר – כתום )חלקי 

 )צרלא קיים במו – אדום )לא קיים 
 

  SharePoint 2013יכולות  ShareDocsתיאור יכולות  יכולות #

 SharePoint 2013שילוב של יכולות  - קיים SharePoint 2013תשתית   .1

 במערכת.

 לא רלוונטי - קיים

מוצר מדף המוטמע בארגונים רבים  - קיים "מוצר מדף"  .2

 ובגרסאות שונות תוך שמירה על אחידות המוצר

לטובת מעבר פשוט בין גרסאות והטמעה פשוטה 

 ומהירה לארגונים.

 

הינה פלטפורמה לפיתוח  SharePoint  – לא קיים

ועוד.  ניהול מסמכיםאתרים, של פורטלים ארגוניים, 

כפלטפורמה, הפתרון מחייב פיתוח והתאמות לכל 

  לקוח בנפרד.
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0.  RoadMap קיים – RoadMap  המשתלב עם התפתחות

 של מיקרוסופט.  SharePointפלטפורמת 

 קיים

שמירה על קונספט הממשק תוך, שינויים  - קיים פשוט ונוח ממשק משתמש  .9

לטובת ייעול עבודת משתמשים וצמצום "לחיצות 

 עכבר" לטובת ביצוע פעולות.

ממשק משתמש חדש המצריך התאמות  - חלקי

ופיתוחים כמו גם תהליך הטמעה מחודש במעבר 

 בין גרסאות.

סוגי פורמטים  066 -שימוש בצפיין הקורא כ - קיים למסמכים גה מקדימהתצו  .5

 של קבצים.

אנכי / אופקי /ללא  –אפשרות בחירת מיקום הצפיין 

 צפיין.

 .Office Web Appsצפיין המבוסס  - חלקי

 -בלבד ו Officeמאפשר צפייה מקדימה במסמכי 

PDF .)לא כולל מיילים( 

 צפיין.*מחייב התקנת שרת נוסף לטובת ה

 16 -הרחבת כמות מאפייני חיפוש אישי ל - קיים חיפוש אישי –חיפוש   .0

 ושילובם בממשק החיפוש החדש.

מצריך  .FASTהתבססות על יכולות מנוע  - חלקי

 התאמות ופיתוחים.

 Refinements –חיפוש   .8

 )"צמצמי חיפוש"(

 SharePointשל  FASTשילוב יכולות  - קיים

 ביכולות החיפוש לטובת צמצום תוצאות חיפוש.

 .FASTחלק כחלק מיכולות מנוע  – קיים

כפתור ייעודי לשמירת שאילתה לאחר  - קיים שאילתות –חיפוש   .7

 חיפוש, לטובת ייעול השמירה.

אפשרי אך לא כחלק אינטגרלי מממשק  - חלקי

 המשתמש.

 קיים( להצגת כלל Officeי מעבר לסרגל כלים )דמו - קיים (Ribbonסרגל כלים )  .4
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פעולות המסמך במקום אחד, תוך התאמה לבחירת 

 קובץ אחד או יותר.

לפעולות  אינדיקטורים  .16

 )חיווי פעולות( מסמך

 שיפור החיווי לפעולות שבוצעו על מסמך -קיים 

 )חיווי ויזואלי בצורת אייקון(

( על ידי לא ויזואליתניתן בצורה חלקית ) – חלקי

 למסמך.הוספת עמודות 

11.  SD Lite הגבלת אפשרות שימוש ביכולות המערכת  - קיים

 .Read Only -ועבודה כ

 לא קיים

 קיים עריכה של מספר קבצים יחדכולל יכולת  – קיים ניהול מאפייני מסמך  .12

 שמירת דלתאות השינוי במסמך. - קיים שמירת דלתאות השינוי במסמך. - קיים ניהול גרסאות  .10

 
 

 :ואהלהשו חשובה הערה

)החל מגרסת מיקרוסופט  SharePointעל בסיס  ShareDocsשנים של פיתוח מערכת  12 -יון של למעלה מניסמערכות לחברת אלעד  .1

הראשונה(, דבר המקנה יצרון משמעותי בהטמעת מערכות ניהול ידע ומסמכים בארגונים תוך מינימום עלויות לטובת הדרכה והטמעה, 

 תרון.  שדרוגים ותחזוקה שוטפת של הפ
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 :ליכולות דוגמאות
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