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אפליקציה להחלפות מונים
 4.6.35יש לוודא גרסה אחרונה , דרך אייקון        בלבדלגיספצוכניסה

אייקון  הישן לא רלוונטי

 כניסה למערכת מאייקוןGAZPACHO

משימות=  תפריט
בודדות=  דיווחים



אפליקציה להחלפות מונים

יש לשים לב שלא נשארו משימות פתוחות או משימות שטרם נשלחו

  לחיצה ארוכה על
כתובת הנכס  

Weazמפעיל 

  לחיצה ארוכה על
מיקום מד מפעיל  

Google Maps

 לחיצה קצרה על
מספר טלפון  
מפעיל שיחה



B.Oמשתמשי 
 שלשמה נועדבפורמט טעינה חשוב להפקיד להשתמש.

החלפות מונים
 צ.נ/ קריאות

יש להקפיד למלא בכל טעינה את הפרטים המדויקים לדוגמא:
 שם רשות
שם הישוב
 בהחלפות בודדות לבחור את הסיבה הנכונה, בטעינה של קובץ חשוב להקפיד לעדכן את הקוד הנכון–קוד תקלה!
 משמע התקנה חדשה0= מד ישן (–מספר מד* (

  ביטול משימה
 חדשה/ מומלץ לבטל רק משימות בסטטוס פתוחה
יש לוודא שהמשימות נמחקו מהנייד לפני הטעינה החדשה

פקטיביהקבלן יראה רק שדות הרכבה ללא פירוק 0הוספנו פיתוח חדש שבמעמד הטעינה אם מספר מד ישן יוגדר * 



B.Oמשתמשי 
 אין צורך לבצע את אותה הורדה כמה פעמים באותו היום, יצוא נשמרים ההורדות שביצעתם/ ייבוא –במסך ניהול.



)B.Oמשתמשי (הצלחת שלי 

 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(שימו לב שהורדה לאקסל פותחת קובץ בתחתית המסך(
 ובלי0לדוגמא מד עם (חשוב לדייק בפרטי החיפוש (

ממליצה לחפש לפי פרמטר אחד בכל פעם

לא נתונים שבוצעו באותו היום, ניתן לראות נתונים של יום קודם* 



)B.Oמשתמשי (הצלחת שלי 



החדש  המדחשוב לשים         שמספר -סריקת ברקוד 
.המדג "שמופיע ע' למסבסריקה זהה שהתקבל 

גוגל שתכלול אותיות/ להוריד מקלדת מיקרוסופט-מקלדת
LORAומספרים עבור מדי 

.                     יזוםבאופן מבצע מחיקה של הדיווחים שנשלחו , לשבוע לפחותאחת -היסטוריה מחיקת 

תזכורת לעבודה בשוטף/ ריענון 

. בסוף כל יום מומלץ לבצע משלוחי נתונים לשרת באופן ייזום-משלוח נתונים לשרת 

אין להשתמש עם אותו שם משתמש בשני מכשירים שונים* 
מומלץ לא להיכנס עם שני משתמשים שונים באותו מכשיר  * 



בהצלחה והמשך עבודה נעימה
ודפנהפטי
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