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:ייפתח החלון הבא' משתמש חדש לקריאות שירות'בלחיצה על 

ז  .ת, יש למלא את כל הפרטים

.ספרות9
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.בפרטים האישיים המלאים שלכםכל אחד מן השדותיש להזין 

ובהתאם  ארגוןאו ס"מתנתפתח אופציה לבחירה מבין ', סוג'בשדה 

.ס או שם הארגון"שם המתנ-

סים"סים השייכים לחברה למתנ"מתנ= ס"מתנ

עיריות וארגוני  , סים"סים שאינם שייכים לחברה למתנ"מתנ= ארגון

.ז"תלם ותלם עו

וכך נוצר  ' אישור'לאחר הבחירה לוחצים על 

.משתמש במערכת הקריאות



:ונקליד( בהתאם להסבר שבתחילת המסמך)ניכנס לאתר 
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שם המשפחה והשם –שם משתמש 

(.בסדר זה)איתם נרשמת הפרטי 

ספרות  9תעודת הזהות -סיסמא 

.איתה נרשמת

. ג"יש להשאיר תשע-' שנה'אין לשנות שדה 

.'להתחברותלחץ 'יש ללחוץ על 



יש , אם ברצונך לעדכן את פרטי המשתמש שלך)

לעדכן את  ', עדכון פרטי המדווח'-להיכנס ל

(הפרטים הרלוונטיים וללחוץ על אישור לשמירה



קריאות  '-נכנסים ל

:יפתח מסך' שירות

:יפתח חלון הקריאה' הוספה'בלחיצה על 

תפתח טבלה ממנה יש לבחור את , בלחיצה על המשולש השחור', ס"תפקיד במתנ'בשדה 

ומהותה , ('סוג תקלה'בשדה )יש לבחור את סוג התקלה , כמו כן. ס"תפקידך במתנ

'  אישור'לסיום יש ללחוץ על . ניתן להוסיף מלל חופשי לתיאור התקלה(. 'תקלה'בשדה  )

.והקריאה תצטרף לכלל הקריאות הקיימות למשתמש
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תוכל לראות בלשונית זו את הפתרון  , בסיום הטיפול בקריאה על ידי צוות התמיכה

יש להיכנס  , במידה ופתחת קריאה והסתדרת ללא עזרת התמיכה. לבעיה איתה פנית

' סגור'יש לבחור סטטוס ' סטטוס'בשדה ', סטטוס'בלשונית  -לקריאה הרלוונטית 
.לכתוב מלל בשדה פרוט הפתרון וללחוץ על אישור

.תוכל להיכנס שוב לקריאה ובמידה הצורך לבצע בה עדכונים, בלחיצה על האייקון הירוק

.לא ניתן לפתוח קריאה נוספת, כאשר קיימת קריאה פתוחה למשתמש-שימו          

:תוכל לראות את סטטוס הטיפול בקריאה' סטטוס'בלשונית 



במקרה של בעיה ולא מצליחים לפתוח קריאה מהמסך הזה כנראה שקיימת  

:נא לפעול לפי ההנחות הבאות( Compatibility issue)בעיית תאימות 
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.תקלה בפתיחת קריאה נובעת מחוסר תאימות בגרסת האינטרנט

9גרסה Explorerכפי שציינו בשקופית ראשונה דרישות מערכת להיכנס רק דרך 

.בשקופית הבאה הנחיות כיצד לפתור את הבעיה, ומעלה



יש ללחוץ בתפריט העליון על 
הגדרות של תצוגת  "–" כלים"

".תאימות

ולסגור" הוסף"בחלון שייפתח ללחוץ 

.את החלון

.לצאת ולהיכנס שוב למערכת



,בברכה

מחלקת התמיכה

אגף מחשוב ומערכות מידע

אם עדיין ישנה בעיה בפתיחת קריאה לתמיכה יש לפנות לנועה דקל  

07328701858: במספר טלפון


