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1. הגדרות פרופיל וחשבון 



ברוכים הבאים לכוורת - מסך ראשי -

נתחיל בהגדרת חשבון. לחצו על חשבון בתפריט הימני.

ניווט ליומן

תפריט ימני

חיפוש בכלל המערכת

כניסה מהירה לאיזורים הראשיים



הגדרות החשבון

לחצו על הגדרות חשבון



הגדרות החשבון

מלאו את פרטי החברה בשדות הרלוונטים



הגדרות החשבון

לחצו על כפתור העדכון לשמירת הפרטים

לחצו עדכון



הגדרות החשבון

לחצו על התפריט הימני )המבורגר(



הגדרות החשבון

נמשיך לעדכון פרופיל אישי של המשתמש

לחצו על פרופיל



הגדרות פרופיל

נמשיך לעריכת הפרטים

לחצו על עריכה



הגדרות פרופיל

מלאו את הפרטים של כל משתמש בהתאם לצרכיו וצרכי החברה



הגדרות פרופיל

הגדירו ברירת מחדל להתראות של משימות / התקשרויות / פגישות



הגדרות פרופיל

סמנו בתיבות הסימון לפי צרכי המשתמש



הגדרות פרופיל

באיזה אופן היית רוצה לקבל את ההתראות השונות?



הגדרות פרופיל

לחצו עדכון



הגדרות פרופיל

לחצו על הלוגו לחזרה לדף הבית



2. לידים 



לידים

לרשימת הלידים 
שהגיעו מדפי 

הנחיתה השונים 
לחץ כאן



לידים

להפיכת ליד לכרטיס 
יש ללחוץ על "פעולות"



לידים

עברו ללשונית "צור כרטיס" 
לחצו על הכפתור



לידים



לידים

ניתן לסמן מספר לידים יחד 
כ"טופל" / ניתן להפוך מספר 
לידים לכרטיסים ולהקצות 

לנציגות/ים



3. פתיחת כרטיס חדש



פתיחת כרטיס חדש

לפתיחת כרטיס חדש לחצו על "הוספת כרטיס חדש״

לחצו כאן



פתיחת כרטיס חדש

מלאו את הפרטים הרלוונטים



פתיחת כרטיס חדש

דוגמא



פתיחת כרטיס חדש

דוגמא

בסיום לחצו על הוספה



פתיחת כרטיס חדש

עכשיו יפתחו לנו כל הטאבים הקשורים לכרטיס

בטאב המשימות נראה את כל 
המשימות הקשורות ללקוח

בטאב ההתקשרויות נראה את כל 
ההתקשרויות שהיו עם הלקוח



4. התקשרות חדשה 



התקשרות חדשה

 ליצירת התקשרות חדשה לחצו כאן.
 )לפעולות מהירות נוספות על הכרטיס 

יש ללחוץ על החץ הקטן(



התקשרות חדשה

הכנסת תוכן ההתקשרות, בסיום לחצו על כפתור ׳הוספה׳

קביעת סוג ההתקשרות



התקשרות חדשה

ליצירת משימת פולואפ בקשר לאותה 
התקשרות יש לסמן בצ'ק בוקס 

"להוסיף משימה?"



5. משימה חדשה



יצירת משימה

יצירת משימה חדשה הקשורה לכרטיס

לחצו כאן



יצירת משימה

ניתן לקבוע את תאריך היעד למשימה, להקצות לעובד אחר, צבע ועדיפות

חובה לכתוב כותרת



יצירת משימה

בחרו את התאריך הרצוי לביצוע המשימה



יצירת משימה

ניתן להקצות את המשימה לעובד אחר כאשר יוצר המשימה יכול לעקוב אחר ביצוע המשימה

הקצאה לעובד אחר



יצירת משימה

שמירת המשימהה

לחיצה על עדכון תשמור 
את המשימה במערכת  ניתן להוסיף עוקבים

למשימה



יצירת משימה

צ'אט בין העובדים שאליהם מוקצית המשימה. הצ'אט הוא עבור המשימה בלבד!

כתיבה בצ׳אט

יש ללחוץ על הטאב של הצ'אט



יצירת משימה

תזמון התראה על משימה

לחיצה על ה + תפתח אפשרויות, ניתן 
לקבוע כמה התראות שרוצים לכל משימה

יש ללחוץ על הטאב של ההתראות



יצירת משימה

קביעת סטטוס המשימה

בחירת הסטטוס "בוצעה" 
יוריד את המשימה מניהול המשימות 

אך לא תמחק אותה מהכרטיס.



6. מכירה חדשה



מכירה חדשה

יצירת מכירה חדשה

 לפעולות מהירות נוספות על הכרטיס
יש ללחוץ על החץ הקטן

ליצירת מכירה חדשה
לחץ כאן



מכירה חדשה

 להוספת מוצרים יש ללחוץ על ה- + 
)ניתן להוסיף כמה מוצרים שרוצים(



מכירה חדשה

לבחירת מוצר מרשימת המוצרים יש 
ללקחוץ על ה + בקוביית "מק"ט"



מכירה חדשה

הוסיפו את המוצר הנבחר



מכירה חדשה



מכירה חדשה

לחצו על כפתור שמירה



מכירה חדשה

רדו לתחתית הדף



מכירה חדשה

פתח את ה + של מסמכי הרכישה



מכירה חדשה

בחר בסוג המסמך

לתשלום במזומן/
צ'ק יד ללחוץ על 
הטאב של העיפרון



מכירה חדשה

לחץ על +



מכירה חדשה

בחר בסוג התשלום 
ומלא את השדות 

הרלוונטיים



מכירה חדשה

לסיום לחץ שמירה, 
הפקה ושליחה



מכירה חדשה

וודא שביצעת 
פעולה נכונה ואשר



 7. ייבוא לידים/לקוחות
CSV מקובץ אקסל או   



יבוא לידים / לקוחות

CSV / ייבוא לידים/לקוחות מקובץ אקסל

לחצו כאן



יבוא לידים / לקוחות

בחרו את סוג הקובץ אותו תרצו לייבא



יבוא לידים / לקוחות

בחרו את הקובץ מתוך המחשב שלכם

הזינו את כתובת המייל אליו ישלח דוח הייבוא בסיום הפעולה

חשוב!
השאירו על ריצת 

בדיקה



יבוא לידים / לקוחות

בחרו את הקובץ מתוך המחשב שלכם



יבוא לידים / לקוחות

שם הקובץ שבחרתם לייבא יופיע כאן



יבוא לידים / לקוחות

התאמות נוספות )במידת הצורך(



יבוא לידים / לקוחות

בסיום לחצו ייבוא לקוחות

 מומלץ לבחור
׳הוספה רק על 
שדות חסרים׳



יבוא לידים / לקוחות

התאמת העמודות בקובץ שהעלינו לשדות שיש לנו בכרטיסי הלקוחות בכוורת



יבוא לידים / לקוחות

אחרי בדיקת הקובץ, ניתן להתחיל לייבא את הלקוחות למערכת

לאחר בדיקה,
לחצו על ׳התחלת ייבוא׳



8. קביעת פגישה



קביעת פגישה

לחיצה על תצוגה שבועית של היומן תפתח את היומן משם נקבע פגישות



קביעת פגישה

בחירת היום והשעה של הפגישה בעזרת סימון וגרירה של העכבר

דוגמא



קביעת פגישה

הכניסו את שם איש הקשר איתו תבצעו את הפגישה



קביעת פגישה

לחיצה על "הוספה" תכניס את שם איש הקשר ואת שם העובד לשדות המוזמנים לפגישה. 

לחצו להוספה

ניתן להוסיף עוד עובדים או אנשי 
קשר בלחיצה על השדה הרלוונטי.



קביעת פגישה

הכנסת כתובת הפגישה

כתובת



קביעת פגישה

שליחת הזמנה לפגישה

הזמנה מתוך 
תבנית מוכנה 
מראש, בחרו 
הזמנה לאירוע

במידה ותרצו לכתוב הודעה ייחודית 
לפגישה בחרו בהודעה למוזמנים

תוכלו לבחור באיזה אופן לשלוח את 
ההודעה, מייל או טלפון

יש ללחוץ על הטאב של שליחת הזמנה



קביעת פגישה

ניתן לשלוח תזכורת לפגישה לכל המוזמנים )עובדים ולקוחות(



קביעת פגישה

בחרו את האופן בה תרצו לקבל את התזכורת לפגישה/משימה

יש להוסיף V בקוביה
"ניתן לשלוח לכל המוזמנים"

במידת הצורך



קביעת פגישה

תצוגה ביומן 



קביעת פגישה

לקביעת הפגישה יש לחזור לטאב 
וללחוץ עדכון



03-9437303
]תמיכה טלפונית הינה בתשלום בלבד[


