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 כללי

 מה ניתן לעשות בעזרת סנזיי סמארט

 בעזרת סנזיי סמארט ניתן 

 לערוך, להוסיף ולצפות באנשי הקשר

 אנשי הקשר שלוהפולואפים פעילויות ב לערוך, להוסיף ולצפות

 מטלות והתזכורות שלנו להיוםב להוסיף ולצפותלערוך, 

 משימות לביצועלערוך, להוסיף ולצפות ב

 לטיפול קריאות שרותלערוך, להוסיף ולצפות ב

 עבודההשעות  ידווחלערוך, להוסיף ולצפות ב

 עון נוכחותלדווח כניסה ויציאה בש

 צעות מחירלערוך, להוסיף ולצפות בה

 וניות, קבלות ועודחשבהזמנות עבודה, להוסיף ולצפות ב

 

 

 התקנה

צריך להיכנס לחנות האפליקציות של גוגל או  SENZEY Smartלהתקנת 

 ולהתקין את האפליקציה ,SENZEY Smart  אפל לחפש את
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 האפליקציכניסה ל

 לאחר התקנת האפליקציה, נמצא את האייקון שנוצר ונפעיל אותה
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 ראשונית הגדרה

 בו נמלא את שם המערכת שלנו  בהפעלה ראשונית נקבל את המסך הבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקלידו את שם המערכת שלכם ,כפי שהיא 

 מופיעה בחלק העליון של התוכנה 

 (ראו צילום מסך למטה)

 SAVEולחצו על 
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 כניסה עם שם משתמש וסיסמא

, המערכת תעבור לעמוד הבא בו SAVEלאחר שנמלא את שם המערכת ונלחץ 

שלנו וכמובן נסמן "זכור אותי" במידה  שם המשתמש והסיסמהנזין את 

 ונרצה להישאר מחוברים בפעם הבאה שניכנס לאפליקציה

 

 לאחר שנלחץ על "כניסה" נעבור למסכי האפליקציה

 

 יומן

 אליו אנו מגיעים לרוב הוא היומן. הראשוןהמסך 

 שעון נוכחות.ומן המערכת תגיע למסך אחר, לרוב למי שאין הרשאות לי
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 תפריט ראשי 

 
 לחצו על אייקון זה :  לתפריט הראשיעל מנת להגיע 
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 לחצים באפליקציה

 : הוספה, חזרה אחורה, חיפוש ושמירה של םראו אייקונים של לחצני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senzey.com/
mailto:support@senzey.com


 

 

 

 תוכנה לניהול עסק|  הדרך להצלחת העסק –סנזיי 

www.senzey.com, support@senzey.com 

 לשוניות שונות

 :הלשוניות אותן ניתן למצוא באפליקציה כוללות

 

ובה  המסך הראשוניכבר פתוחה בחלק העליון של  - רשימת מטלות .1

היום. בעזרת הכפתור )+( הפתוחות לניתן למצוא את רשימת המטלות 

ניתן להוסיף מטלה חדשה. כפתור השמירה ממוקם בחלקו העליון של 

 הדף

 

 לשוניות 3מכיל  – אנשי קשר .2

 

 חיפוש, הוספה ועריכה של אנשי הקשר השונים - אנשי קשר 

 פעילות חדשהוהוספת  פעילויות קיימותחיפוש  – פעילויות 

 קיימות, אפ( -תזכורות )פולו חיפוש – תזכורות פולואפ

 הוספה ותזכורות לטיפול היום

 

 והוספת דיווחים חדשים י השעות שלנודיווח - דיווחי שעות .3

 

משמש כשעון נוכחות. ניתן ללחוץ על כניסה או  – שעון נוכחות .4

 יציאה בהתאם

 

כאן נימצא את דיווחי התקלות/קריאות שרות אשר  – דיווחי תקלות .5

אנו צריכים לטפל. נוכל להוסיף קריאה/תקלה חדשה, לענות, לשנות 

 סטטוס לקריאות קיימות או לחפש קריאה קיימת

 

 לשוניות 2מכיל  – – משימות עובד .6

 

 המשימות הפתוחות שתאריך הביצוע שלהם  – משימות של היום

 להיום

  המשימות הפתוחות שתאריך הביצוע  – ימים( 7 -)+משימות

 ימים קדימה 7ימים אחורה ועד  7שלהם 
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 לשוניות 6מכיל  – – חשבוניות ומסמכים .7

 

 הצעות מחיר 

 הזמנות עבודה 

 חשבוניות מס 

 חשבוניות מס קבלה 

 קבלות 

 חשבוניות עסקה 

 

של  הראשי כניסהיחזיר אותנו לעמוד ההתנתקות מהמערכת  – יציאה .8

 הזנת שם וסיסמא 
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 :הערות

 

  יתכן וחלק מהתפריט שראינו כאן לא יופיע לכם עקב רמת הרשאות

 ומודלים פעילים

 הדף תמיד ממוקם בחלקו העליון של כפתור השמירה 
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