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זימון חדרי ישיבות

זימון החדרים השתנתהשיטת ❖

סים השונים כמשאב לזימון"להוסיף את החדרים במתנאפשרות ❖



זימון פגישה וזימון חדר לפגישה

זימון פגישה מרובת משתתפים וחדר ישיבות נעשה דרך יומן הפעילות❖

:על מנת ליצור פגישה וזימון חדר דיונים יש לבצע את הפעולות הבאות❖

מזמין הפגישה מסמן את טווח הזמן❖

בתאריך הרצוי

הקשה על מקש ימין❖

בחירת פעילות חדשה❖

מילוי פרטי הפגישה❖

"הזמן משתתפים"הקשה על ❖

-יתכן ויהיה שוני במראה החלונות 
זה תלוי בגרסת תוכנת האוטלוק  

(גרסת האופיס)המותקנת 



זימון פגישה וזימון חדר לפגישה

מזמינים את האנשים הרצויים לפגישה❖

בחלון שנפתח יש כמה אפשרויות לזימון חדר דיונים❖

"חדרים"הקלקה על ❖



זימון פגישה וזימון חדר לפגישה

נפתח חלון ובו כל החדרים הקיימים במערכת❖

:במטה החברה החדרים חולקו לפי הקומות❖

3מתחילים בספרה 3חדרים בקומה ❖

4מתחילים בספרה 4חדרים בקומה ❖

בכל חדר מצוינת כמות הקיבולת שלו❖

במטה4בקומה 2זימון חדר , למשל❖

:איש יראה במערכת12-שמתאים ל

שם חדר/ניתן לבצע חיפוש לחדר❖



זימון פגישה וזימון חדר לפגישה

זהה  ניתן לראות את הזמינות שלו באופן, כאשר חדר נבחר❖

המוזמנים לפגישה באמצעותמשתתפים לזימון

"מסייע התזמון"לחיצה על לחצן 

:מתקבלת תמונה של ציר זמן והזימונים הקיימים❖

המקומות הצבועים באפור כהה יותר הם המקומות בהם החדר זמין❖

בתמונה זו רואים שני חדרי דיונים ואת הפעילות המוזמנת כבר בהם❖



זימון פגישה וזימון חדר לפגישה

"שלח"על לחצן לאחר בחירת החדר והזמן המתאים לוחצים❖

תתקבל חזרה הודעה אוטומטית על דחיית הבקשה–כאשר החדר המוזמן תפוס ❖

תתקבל הודעה כי הבקשה התקבלה והיא מחכה –כאשר החדר המוזמן פנוי ❖

.ה/שלואשר מקבל הודעה לתיבת הדואר, לאישורם של אחראי החדר



רשימת חדרים ואחראי חדרי ישיבות במטה

דוא"ל של מנהל החדרשם אחראי טלפון אחראימיקום חדר כמות אנשיםשם החדרמקום

zehuyot@matnasim.org.ilמיכל פיינברג9188קומה 30863מטה

sarad@matnasim.org.ilשרה דוד9189קומה 31463מטה

oriana@matnasim.org.ilאוריאנה פירו9260קומה 31963מטה

hishtalvut@matnasim.org.ilמלי פטרן9208קומה 32263מטה

kehilas@matnasim.org.ilשימי פולק9199קומה 32683מטה

noa@matnasim.org.ilנועה דקל9158קומה 330263מטה

lmankal@matnasim.org.ilדקלה רובין9242קומה 342353מטה

sagite@matnasim.org.ilשגית אדרי9322קומה 34563מטה

kehilas@matnasim.org.ilשימי פולק9199קומה 346123מטה

gilrachr@matnasim.org.ilהילה קסטרו9243קומה 34963מטה

lmankal@matnasim.org.ilדקלה רובין9242קומה 402124מטה

ksafim@matnasim.org.ilאילנה אביטן9286קומה 40364מטה

kerenk@matnasim.org.ilקרן קלה9175קומה 40584מטה

lmankal@matnasim.org.ilדקלה רובין9242קומה 430124מטה

kehilad@matnasim.org.ilלילך קדוש9234קומה 45664מטה

merkaz@matnasim.org.ilדורית עטון9148קומה 459124מטה



סים לרשימת החדרים"הוספת חדרי מתנ

סים המעוניינים בכך יכולים להוסיף את החדרים הנמצאים אצלם לרשימת  "מתנ❖

:כפי שאפר לראות בתמונה, החדרים לשימוש לטובת פגישות וישיבות

,  לטובת פגישות, עובדי החברה יוכלו להזמין חדרים אלה בדומה לחדרים במטה❖

דיונים ופעילות החברה

דקלנועה : ס המעוניין בכך צריך לפנות ל"מתנ❖

mailto:noa@matnasim.org.il


מחלקת תמיכה

אגף מחשוב ומערכות מידע

מנהל דיגיטל


