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מסופוניםמערכת לניהול 

יום עיון קבלנים
05.01.21
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ו'הגיספצכניסה לאפליקציית החלפות מונים מתבצעת דרך האייקון של •
! לא מתעדכנת) כניסה נפרדת" (הישנה"הגרסה •

יפהמכולם להיפרד ממנה אבקש 

אפליקציה להחלפת מונים

המהותייםהשינויים 
באופן כניסה למערכת •
ויזואלישינוי •

חסרונות
שינוי הרגלי עבודה•
שמירה תוצאות חיפוש והצגת  •

)בגרסה הקרוב(סטטוס 

יתרונות
כל ההחלפות  , נוחות עבודה•

דרך אייקון אחד) בודדות/ משימות (
עדכונים והתאמות בשוטף  •
הפרמטרים מאפשרים גמישות  •

קונפיגורציה  
!  אין שינוי בשיטת העבודה•
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היכרות קצרה

למערכת מאייקון כניסה 
GAZPACHO

משימות מוצגות לפי  משימות
סטאטוס
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תצוגה לפי סטאטוס
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תצוגת משימה

לחיצה ארוכה על  
כתובת הנכס  

Wazeמפעיל 

לחיצה ארוכה על  
מיקום מד מפעיל  

Google Maps
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תצוגת משימה

יש לשים לב שלא נשארו משימות פתוחות או משימות שטרם נשלחו
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החלפת בודדות
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נועדלהשתמש בפורמט טעינה שלשמה להקפיד חשוב 
החלפות מונים•
צ.נ/ קריאות •

:לדוגמא, המדויקיםאת הפרטים טעינה יש להקפיד למלא בכל 
רשות  שם •
הישובשם •
קוד תקלה•

ביטול משימה  
חדשה/ לבטל רק משימות בסטטוס פתוחה מומלץ •
לפני הטעינה החדשהמהמסופוןיש לוודא שהמשימות נמחקו •

B.Oמשתמשי 
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:לפי הפרמטרים הבאים" הצלחת שלי"הוספנו אופציית חיפוש 
מספר מד ישן•
מספר מד חדש•
זיהוי מים•
מחלקה•

להוריד לאקסל/ ניתן להציג על המסך 
)צד שמאל(לב שהורדה לאקסל פותחת קובץ בתחתית המסך שימו •
כל פעםממליצה לחפש לפי פרמטר אחד ) ובלי0מד עם (לדייק בפרטי החיפוש חשוב •

)B.Oמשתמשי (הצלחת שלי 
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)B.Oמשתמשי (הצלחת שלי 



11

יזוםבסוף כל יום מומלץ לבצע משלוחי נתונים לשרת באופן -משלוח נתונים לשרת 

יזום  מבצע מחיקה של הדיווחים שנשלחו באופן , לשבוע לפחותאחת -מחיקת היסטוריה 

בסריקה זהה  החדש שהתקבל המדלשים         שמספר חשוב -סריקת ברקוד 
המדג "שמופיע ע' למס

לעבודה בשוטףתזכורת /ריענון

להשתמש עם אותו שם משתמש בשני מכשירים שוניםאין *

לא להיכנס עם שני משתמשים שונים באותו מכשיר  מומלץ *



בהצלחה והמשך  

עבודה נעימה

ודפנהפטי
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