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 שליחת מסמכים באימייל

 

 כללי

המערכת מאפשרת לנו לשלוח מסמכים כגון הצעות מחיר, חשבוניות, קבלות ועוד באימייל 

 ישירות ללקוחות ללא צורך הדפסה

 :שאבנוצמן עשאלות החוזרות על ישנן 

 כיצד אני בודק שאכן המסמך חתום? האם המסמך חתום דיגיטלית ומוכר לצורכי מס? .1

 ברגע שאני שולח? העתק מקורי של המסמךמדוע אני לא מקבל  .2

 מדוע הלקוח מקבל העתק במקום מקור? .3

 מה עושים? ינם מקבלים את החשבונית?שאטוענים מדוע לפעמים לקוחות  .4

 הלקוח טוען שהמסמך לא נפתח. מה עושים? .5

 כיצד אוכל לשלוח מסמך מצורף במקום קישור למסמך? .6

 כיצד אדע מתי שלחתי את המסמך? .7

 ?את המסמךהלקוח ראה אם כיצד אדע  .8
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כיצד אני בודק שאכן  האם המסמך חתום דיגיטלית ומוכר לצורכי מס? .1

 המסמך חתום?

 .צורכי מסמידה והגדרנו לנו חתימה דיגיטלית, המסמך יהיה חתום דיגיטלית ומוכר לבכן, 

 נבצע את הבדיקה הבאה: שאכן הגדרנו חתימה דיגיטליתדא ועל מנת לו

 ניגש להגדרות מערכת < חשבוניות ומסמכים < שליחת מסמכים באימייל

 

 המערכת תעביר אותנו לעמוד הבא:

 

יחת גיבוי בעמוד זה נוודא שסימנו את התיבה לשליחת מסמכי מקור באימייל ושהזנו אימייל לשל

קשים לראשונה דה והתיבה לא מסומנת, נסמנה ונמלא את הנתונים המתבר חשבוניות. במימקו

 .מקור מסמכילצורך בניית החתימה ונזין אימייל לקבלת גיבוי 

 signature-http://senzey.com/digitalמומלץ לקרוא עוד בנושא בקישור הבא: 

  

http://senzey.com/digital-signature
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 ברגע שאני שולח? העתק מקורי של המסמךמדוע אני לא מקבל  .2

באימייל מייד לאחר שהלקוח המקור עתק בהנחה ובאמת שלחנו מסמך מקור באימייל, נקבל את 

 פתח את המסמך ולא עם שליחתו באימייל.

 : ותהער

י כאילו נשלח ע"שת כמהמער המקור, אנו נקבל אימיילמסמך ברגע שהלקוח יפתח את  .1

ך זה כהוכחה ובו מצ"ב המסמך המקורי. עלפי חוק אנו מחוייבים לשמור את מסמ קוחהל

 לחתימתו הדיגיטלית.

לקוח יפתח את המנגנון זה אינו פועל על הצעות מחיר. ולכן לא נקבל כזה אימייל כאשר  .2

 הצעת המחיר שנשלחה אליו.

 

 מדוע הלקוח מקבל העתק במקום מקור? .3

 :כיחותלהלן סיבות אפשריות לפי סדר ש

  (1לא הגדרנו חתימה דיגיטלית למסמכים )ראו תשובה לשאלה  .1

אייקון במידה ולחצנו על כלומר יצא בצד שלנו. כבר שלו ר מסמך שהמקושלחנו ללקוח  .2

 ךלפתיחת המסמטרם לאחר הפקת המסמך או שלחנו באימייל ופתחנו המדפסת בצד שלנו 

 .ע"י הלקוח

 "העתק בלבד"לשלוח  –ומן בשדה של "לשלוח מסמכים באימייל" בכרטיס הלקוח מס .3
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מה  ינם מקבלים את החשבונית?שאטוענים מדוע לפעמים לקוחות  .4

 עושים?

  :שלחנועם המסמך שאימייל הבמידה והלקוח טוען שלא מקבל מאיתנו את 

 אם האימיל הגיע אליו לדואר זבללבדוק הלקוח מנבקש  כבדיקה ראשונית .1

המערכת שולחת את המיילים ללקוחות מתוך השרת של סנזיי למרות שמוצגים כאילו  .2

הודעות שלעיתים חוסמים  י דואר מסויימיםשרתישנם האישי שלכם. נשלחו מהאימייל 

הדואר יוצא שלנו עם שרת לסנכרן את מומלץ . לכן מסוג זה מטעמי אבטחה וספאם אימייל

וגם יופיע ימייל האמיתי שלכם יצא באמת מחשבון האי ,כל אימייל שיוצא ונשלחכך סנזיי ו

כך שאימייל לא יגיע בירות להסרד תכך לכם בתיקיית הדואר יוצא בתוכנת הדואר שלכם. 

 . ליעדו

יט תחת הקטגוריה חפשו בתפר -  "דרות מערכתהג" מומלץ לקרוא עוד בנושא במדריך

  "הגדרות כלליות" < "הגדרות אימייל אישי"

בדיקה אם הבעיה באמת צורך ימייל אחרת לוח תיבת אאפשרות נוספת היא לבקש מהלק .3

 אחרתדואר  תכן מקבל לתיבאם ו בשרת הדואר שלו

פת שאפשר לעשות היא בעמוד השליחה, נשנה את אימייל הלקוח לאימייל שלנו בדיקה נוס .4

השני את האימייל שלנו ונשלח שוב. במידה ואנו נקבל את  האימייל או נוסיף בשדה

 האימייל, נדע שהאימייל יצא מהמערכת כמו שצריך והבעיה היא בצד המקבל.

 
 

http://senzey.com/file/CKFiles/system_settings.pdf
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 הלקוח טוען שהמסמך לא נפתח. מה עושים? .5

 

 :כיחותלפי סדר ש יבות אפשריותס

דרך הדפדפן בו הוא  PDFללקוח יש בעיה מקומית במחשב עם פתיחת קבצי יתכן ו .1

דפן אחר, מחשב אחר או לפתוח את המסמך מדפ ש מהלקוחלבקולנסות גולש. ניתן 

. לרוב בדיקה זו תפתור ובכך לוודא אם אכן הבעיה מקומיתשלו אפילו מהטלפון הנייד 

 את העיניין.

מסמך איזשהו פותח  הלקוחזו הפעם הראשונה בה במידה ושלחנו מסמך חתום דיגיטלי ו .2

למסך נוסף על מנת מסמך תעביר אותו קודם לחיצה על הדיגיטלי אשר נשלח מאיתנו, 

 לאשר קבלת מסמכים דיגיטלים. במידה ולא יאשר, לא יוכל לפתוח את המסמך.

 כיצד אוכל לשלוח מסמך מצורף במקום קישור למסמך? .6

 .חתום דיגיטליתמקור היה העתק ולא יך זה אך מסמבמקום קישור ניתן לשלוח מסמך מצורף 

, השליחהובעמוד  מסמך כקובץ מצורף, נלחץ על המעטפה לשליחת המסמךוח את העל מנת לשל

 "שליחה לפקס" התיבהנסמן את 

בו האימייל של הלקוח הוא  Mail To Faxבמקור, אפשרות זו נועדה לשלוח פקס דרך שרות 

נו יודע ומכיוון ששרות זה אי service.com-fax@097409696 קס, לדוגמא:בעצם מספר פ

  לעבוד עם מסמכים מקושרים, המערכת מצרפת קובץ לאימייל.

, המערכת פשוט תשלח אימייל רגיל עם קובץ Mail To Faxלנו את השרות של  במידה ואין

  מצורף.

 

mailto:fax-service.com@097409696
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 צה על התיבה, תוריד את שדה ההודעה ובכך תשלח רק קובץ מצורף לאימייל הלקוח.לחי

 

 

 כיצד אדע מתי שלחתי את המסמך? .7

 קוח.המעטפה, משמע שהמסמך נשלח באימייל ללאייקון ירוק על  Vמופיע במידה ו

 

 ראה גם את תאריך ושעת השליחה, אם נשים את העכבר על האייקון נכמו כן

 

 

 את המסמך?הלקוח ראה אם כיצד אדע  .8

נוכל לראות את מספר הפעמים שהמסמך נצפה  בעמודות האחרונות משמאל לשורת המסמכים

 ומתי נצפה בפעם האחרונה

 


