
365פורטל 

365פורטל 

 דרישות מערכת–מערכות הפעלה.

 לפורטלכניסה.

 ראשי בפורטלתפריט.

בחירת נמענים וצרוף קובץ, שליחת הודעה: דואר.

הזמנת  , בלוח שנהאירוע יצירת , נציגים: לוח שנה

.משתתפים

במיילרשימת תפוצה יצירת : אנשי קשר.

:תוכן הטיפ



:לפי דרישות מערכת הבאותתתאפשר לעובדים Outlook-ל דרך ה"הכניסה לדוא

 על מערכת הפעלהwindows 7 ( העדכוניםעם כל,Sp1 )ומעלה.

 הגרסת-Office2010 ומעלה(Office2010– תקין במידה ויש לו את כל

windows update-נוספים במחשבעדכונים לעיתים נדרשים (. Sp2הנדרשים העדכונים 

 להיכנס לפורטל בדפדפן ניתןExplorer9ומעלה.

 כניסה לפורטל תתאפשר גם דרךgoogle chrome.

מידע פנים ארגוני סים תחת "לינק ישיר לפורטל קיים באתר החברה למתנ–

.365Officeלפורטל כניסה 

מערכת הפעלה

באתר החברה  
נמצאים חומרי  

:הדרכה כגון
הגדרת מייל  
,  בפלאפונים

.'באאוטלוק וכד

https://portal.office.com/Home


השתנה  שם משתמש . בחלון הכניסה לפורטל יש להקליד שם משתמש וסיסמה

.ס"מלאה ותוספת אותיות שהוספנו לכל מתנלכתובת 

סים שמסתיימות בכתובת "כל תיבות המייל של החברה למתנmatnasim.org.il

.לשם משתמש שלהם( סים"החברה למתנ)hlהתוספת קיבלו את –

 כל התיבות שמסתיימות בכתובתmatnasim.co.il– לפי תוספת ייחודית קיבלו

.  ס שלהם"המתנ

הבא  משתמש חדש יצטרך להגדיר בחלון )

יש לבחור מהתפריט  –אזור זמן 

(02:00+ירושלים

כניסה לפורטל

שם משתמש מלא לכתובת חברה

:לדוגמא

Tmicha.hl@matnasim.org.il

שם משתמש מלא לכתובת עובד  

:בית שמש לדוגמאס "מתנ
Tmicha.bs@bs.matnasim.co.il



, "לוח שנה", "דואר", בכניסה לפורטל נקבל תפריט מוצרים

One Drive ומוצריOfficeועוד.

תפריט הפורטל



,  "דואר נכנס: "בכניסה ראשונה  לדואר יש תפריט בצד ימין שבו נמצאות תיקיות

.'וכד" פריטים שנשלחו"

.תיקיות נוספות שקיימות בתיבהיפתחו " עוד"בלחיצה על המיל ה

אייקון  
ממנו  " תפריט"

ניתן להגיע  
לאפשרויות  
נוספות כגון  

לוח שנה

דואר



:הודעת דואר חדשה

ייפתח חלון הודעה חדשה בו נמצאות"                        חדש"בלחיצה על אייקון 

.  'וכוצרוף קובץ , האפשרויות של בחירת נמענים

בלחיצה על  

"  אל"אייקון 

ייפתח חלון  

בחירת  

נמענים

גוף ההודעה

נושא  

ההודעה



בחלון בחירת נמענים יש לבחור בתפריט הימני את רשימת הכתובות הכללית של  

.או לבחור את רשימת אנשי קשר שלכםAll Usersסים בשם "החברה למתנ

.ולחזור לחלון ההודעה–לאחר בחירת הנמנעים יש ללחוץ על שמור 

:בחירת נמענים להודעה



:צירוף קובץ להודעה

.  ייפתח חלון בו תהיה בחירה מאיפה לצרף את הקובץ" צרף"בלחיצה על אייקון 

תבחרו את מיקום ואת הקובץ בו ייפתח חלון חיפוש " מחשב"בלחיצה על אייקון 

.בסיום בחירת הקובץ תחזרו לחלון ההודעה. לצירוף



:שליחת ההודעה
יש ללחוץ על אייקון  , בחירת נמענים ההודעה מוכנה לשליחה, בסיום צירוף קובץ

" .שלח"



למוצרים נוספים כגון   לעבור ניתן " תפריט"בלחיצה על אייקון 

.Officeומוצרי  One Drive, "לוח שנה"

תפריט



:לוח שנה

.בתצוגת לוח שנה בתפריט הימני יש גישה ליומני נציגים

".חדש"ליצירת פגישה חדשה יש ללחוץ על 

יומנים של  
נציגים  

יופיעו כאן

ליצירת  
פגישה יש  
ללחוץ על  

"חדש"

תצוגת  
שבוע/חודש/יום



פגישה חדשה
, מיקום שעות, נושא: הפגישהבחלון שייפתח יש למלא את פרטי 

"  אנשים"להזמנת משתתפים נוספים יש לבחור אותם תחת הכותרת 

(ייפתח חלון ספר הכתובות לבחירת נמענים+ ה בלחיצה על )

בסיום הזמנת המשתתפים ומילוי כל השדות הרלוונטיים יש 

.לשמור את הפגישה



במייליצירת רשימת תפוצה 

.לרשימת אנשי קשר" אנשים"חוזרים דרך התפריט ל

"רשימת אנשי קשר"ובוחרים " חדש"בחלון שייפתח לוחצים על החץ ליד השדה 

,בחלון שייפתח מקלידים שם לרשימת תפוצה

מקלידים את כתובת המייל ולוחצים על " הוסף חברים"ובשדה 

Enter.

במידה והחברים נמצאים בספר הכתובות בהקלדת השם 

.ייפתח חלון חיפוש בספר כתובות

בסיום יש לשמור את רשימת התפוצה בלחיצה על לחצן  

.בראש החלון" שמור"



,בברכה

מחלקת התמיכה

אגף מחשוב ומערכות מידע


