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  מסך ראשי:

  

הכניסה לחץ על לחצן "כניסה/הרשמה" או לחילופין לחץ על "כניסה" בתפריט לקבל מסך אימות 
  הראשי.

  מסך אימות כניסה:

  

  לביצוע כניסה הכנס את:

 .כתובת הדוא"ל שאיתה ביצעת אקטיבציה לתוכנה 
 .סיסמה 
  ליד "אני לא רובוט". √סמן 

  



  :מסך אימות רישום
זדונית המנסה לבצע התחברות באופן באם יתקבל מסך אימות נוסף שמוודא שאינך תוכנה 

  אוטומטי ענה על השאלות כדוגמת המסך הבא:

  

 על השאלה ובסיום לחץ על "אמת". ות העונותלחץ על התמונ 
  .במידה וסימנת את במידה ושגית בתשובות תתקבל שאלה נוספת עם תמונות חדשות

 ליד  √כל התמונות העונות על השאלה נכונה יתקבל סימן 
 .רובוט""אני לא 

 ."לחץ על "כניסה 

 

  עבודה במערכת הניהול והבקרה
החברה מתוך רשימת החברות בהן אתה בחירת ללאחר ביצוע כניסה למערכת תתקבל אפשרות 

  .משתתף במערכת ניהול האיכות שלהן

  

  ..O.Kולחץ  ההרצוי חברהבחר ב

  

  



  :ראשיה התפריטמסך 

  

  להצגת הפרויקטים המשוייכים לחברה לחץ על:

 .תפריט ראשי 
 פרויקטים. 

  מתקבל המסך הבא:

  פרויקטים
  

  מסך פרויקטים:

  

  

  ואת הדירות תחת כל פרוייקט. ץ הפרויקטים המשוייכים לחברהמצד ימין ניתן לראות את ע

  לפתיחת פרויקט חדש יש ללחוץ על לחצן: "פרויקט חדש" ומתקבל המסך הבא:

  



   :מסך פרויקט חדש

  

  הלשוניות הבאות: 3 במסך הפרויקט החדש מופיעות

נבחר את סוג הפרויקט המבוקש  וכמו כן נזין מידע כללי על בלשונית זו מידע כללי:  . 1
כמו ו תיאור הפרויקט, ופרטים נוספים ,שם הפרויקט שיוך/מספר הפרויקטכדוגמת הפרויקט 

רשימת גורמים רלוונטית לפרויקט כמו מתכננים, יועצים, יזם, מפקח, מנהל עבודה, דייר כן 
  או כל מי שיש לו עניין ו/או זיקה לפרויקט.

  

   מסך מידע כללי:

  

ברגע שנבחר את סוג הפרויקט לשונית חישוב לוח הזמנים תהפוך ללשונית מבנה הפרויקט שבו יש 
  להזין פרמטרים חשובים המסייעים למערכת לבנות את לוח הזמנים של הפרויקט

  

  

  

  



  :  סוגי הפרויקט

  (צמודי קרקע)קבוצת בתים פרטיים 

  בית פרטי

  ) בניין רב קומות (בנייה רוויה

  

  תשתיות ופתוח (תו"פ)

  תו"פ –קבוצת פרויקטים 

  משרדים

  תעשייתי

  מוסדות חינוך

  מכון טיהןר שפכים -מט"ד

  נק' חשובה:

קבוצת פרויקט אב של פרויקטים כדוגמת -כשסוג הפרויקט הנבחר הינו קבוצה המכילה בתוכה תתי
יש לבנות תחילה את מבנה הפרויקט שתחתיו נמצאים הבתים הפרטיים עצמם אז בתים פרטיים 

פרויקט -נתוני המידע עבור כל תתהפרויקטים ורק לאחר מכן ניתן להזין את  -כולו הכולל את תתי
  ולאחר מכן לחשב את לוח הזמנים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  בנייה רוויה
  

מכלול הבדיקות הנדרשות לשם הזמנים ולוח על מנת להתחיל פרויקט חדש ולקבל את  . 2
  ".מבנה הפרויקטביצוע מעקב ופיקוח יש ללחוץ על לשונית "

    :לוח זמניםהזנת נתוני הפרויקט לחישוב מסך 

  

  בלחיצה על השדה "מספר הקומות" יפתח המסך הבא: 

  :קומות טיפוסיותמסך הזנת 

  

הדירות בכל קומה טיפוסית וכך המערכת במסך זה יש להזין את מספר הקומות הטיפוסיות ומספר 
  תחשב את מספר היח' הקיימות בפרויקט (דירות, משרדים, מדורים וכו').

 ץ "חשב" במסך הזנת נתוני הפרויקט" ובסיום הזנת נתוני הפרויקט יש ללחוO.Kבסיום יש ללחוץ "
  הזמנים לפי שלבים עיקריים יחושב באופן אוטומטי.לוח ו

  



  

  

  :פרויקט-לתת חישוב לוח הזמניםמסך הזנת נתונים ל

    
  :לוח זמנים לפי שלביםמסך 

  

  :סכימת לוח הזמנים לפי שלביםמסך 



  

וכל שלבי הבדיקות של המבנה ייבנו אוטומטית ע"י המערכת. וכמו כן עץ  בסיום יש ללחוץ על "שמור"
  הפרויקט ישתנה כך שתחת שם הפרויקט יהיו כל שלבי הבנייה

  פרויקט)-(תת צמודת קרקעבנייה 
באם הפרויקט יכלול תתי פרויקט יש לבנות תחילה כפי שצויין לעיל את עץ הפרויקט הכללי ולהיכנס 

  פרויקט ולהזין עבורו את נתוני הפרויקט לצורך חישוב לוח הזמנים. -לכל תת

             ואז ללחוץ על שמימין לשם הפרויקט    פרוייקט יש ללחוץ על הסימן -להוספת תת
  פרויקט"-"הוסף תת

   פרויקט:-הוספת תתמסך 

  

  

  

  

  

  

  

  



  פרויקט:-הזנת נתונים וחישוב לוח זמנים לתתמסך 

  

  יש למלא במסך זה מספר שדות: 

  ערך המציין את מורכבות המבנה והמערכת תתחשב בו לצוך חישוב לוח הזמנים. –מורכבות 
  הפרויקט וממנו יתחיל לוח הזמנים. -תאריך התחלה מתוכנן של תת –תאריך התחלה 
  כלונסאות או יסודות בודדים/רפסודה. –סוג הביסוס 
  הפרויקט וכמה מ"ר בנוי -שדה המאפשר להזין את מספר הקומות של תת –מספר הקומות

  יש לכל קומה.

  

  

  הפרויקט-ות של תתה מספר קומות יפתח מסך להזנת נתונים על הקומות השונדבלחיצה על ש

  הפרויקט:-הזנת נתוני הקומות של תתמסך 

  

+" ולחיצה על החץ לכיוון התחתון 0.00"–בלחיצה על החץ העליון תיפתח קומה מעל מפלס ה 
  ".O.K+". בסיום יש ללחוץ על "0.00" –תיפתח קומה מתחת מפלס ה 

והמערכת תחשב הפרויקט -במסך הזנת הנתונים של תתבסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על "חשב" 
תוך  פרויקט ובאופן אינטגרלי את לוח הזמנים של פרויקט האב-את לוח הזמנים של כל תת

  .התחשבות בימי חג/שבתון צפויים



  ושלד: לוח זמנים של שלבי הכנהמסך 

  

  

  תיקון לוח הזמנים יעשה בטבלא של ריכוז נתונים של הפרויקט –בבניה רוויה 

  יעשה ידנית בכל שלב  –בבניה פרטית , בית פרטי 

  

  

  :לוח זמנים של שלבי גמרמסך 

     
  לתרשים הגאנט לחץ על "סכימת לוח זמנים":

  

  

  

  

  

  



  

  ושלד: כנההלוח זמנים של שלבי ימת כסלשונית מסך 

  

  זמנים שלב גמר:סכימת לוח לשונית מסך 

  

  
  

הקבצים המשוייכים לפרויקט את כל  לאחר שמירת נתוני לוח הזמנים ניתן להעלות למערכת . 3
 .שרלוונטים לפרוייקט מסמכים שוניםמויות וכתבי כהיתרי בנייה מצולמים, כדוגמת תוכניות, 

 כל עוד לא הועלו קבצים למערכת ו/או בוצעו בדיקות כלשהן במערכת לאחר השמירה ניתן
  להיכנס ללשונית לוח הזמנים ולשנות את תאריכי ההתחלה והסיום של כל שלב ושלב.

  
לעריכת לוח הזמנים יש ללחוץ על תחילה לבחור את שלב הבנייה אותו מעוניינים לערוך 

  .וללחוץ על סימן עיפרון העריכה שמימין לשלב בעץ הפרויקט ולבחור בלשונית לוח הזמנים
  
  
  
  
  
  
  



  :הזמניםעריכת לוח מסך 

  

לאחר לחיצה על סימן העיפרון לעריכה ייפתח מסך עדכון התאריכים שבו יש לעדכן את תאריכי 
או משך השלב ובסיום יש ללחוץ על "שמור" והמערכת תחשב באופן אוטומטי את לוח הזמנים  השלב

  מחדש בהתאם.

  :עדכון תאריכי שלבמסך 

  
  

  

  
להעלאת קבצים המשוייכים לפרויקט כגון: תכניות, דוחות, דפי מידע, סיכומי ישיבות או כל קובץ 

  "קבצים". –רלוונטי לפרויקט יש להיכנס ללחוץ על לשונית ה 

  

  

  

  



  

  מסך לשונית הקבצים:

  

בקבצים השמורים במערכת ניתן לצפות או ע"י לחיצה על שם הקובץ והוא יפתח באותו פורמט בו 
  .הורידו למחשב המשתמשהוא נשמר או ל

למחוק קובץ ע"י לחיצה  במסך זה ניתן להוסיף כל קובץ נוסף ע"י לחיצה על "הוסף קובץ" אוכמו כן 
או לחיצה על שם הקובץ לצפייה בו או  שבשורת הקובץ בטבלת הקבצים על צלמית "פח האשפה"

   .ענן למחשבשליד שם הקובץ להורדת הקובץ מה לחיצה על צלמית ההורדה 

                        לשם מעקב על שינויים שנעשו בפרויקט קיימת האפשרות בלחיצה על לחצן 
  ע"י מי בוצעו שינויים אלה.מתי ולראות בטבלה מסודרת את כל השינויים שבוצעו וכמו כן 

  :היסטוריית השינוייםמסך 

  

  

  

  

  

  



  

  בדיקות

  ראשי" ולאחריו על "בדיקות". לכניסה למערכת הבדיקות נלחץ על "תפריט

  :מסך אופן הכניסה למערך הבדיקות

 

מסכי הבדיקות הינם לב ליבה של מערכת ניהול והבקרה ובמסכי עבודה זו ננהל את כל מערכת 
  הבקרה והפיקוח.

וכל שלב ושלב במערך ולמדדי איכות מערכת הבדיקות בנוייה לפי שלבים של בדיקות בהתאם לתקן 
  המבנה מוגדר מראש במערכת.הבנייה של 

  בנייה רוויה

  .בבנייה רוויה ניתן להיכנס לכל שלבי הבנייה העיקריים תחת שם הפרויקט שבעץ הפרויקטים

 תקופת ההכנה, עפר ותשתיות, שלב ביסוסמורכב מהבדיקות הבאות: של בנייה רוויה עץ הבדיקות 
שהוזנו בבניית הפרויקט ושלב  קומות המבנה כפישתחתיו כל חניון וקומת העמודים, שלב שלד 

תחתיו כל קומות המבנה ותחת כל קומה מפורטות הדירות שבקומה כפי שהושנו עבודות הגמר 
  בשלב בניית הפרויקט.

ולביצוע מערך הבדיקות יש בדיקות של שלב כלשהו נלחץ על השלב המבוקש שבעץ מימין ללכניסה 
  שבחרנו.להיכנס בטבלת הבדיקות על השלב הרצוי של השלב 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :בחירת שלבי העבודהמסך 

  

  

ניתן להציג את רשימת הדירות לפי קומות ובמעבר מהיר ביניהן ע"י                     "בדיקות"בלשונית בבנייה רוויה 

  .לחיצה על 

  רשימת הדירות:מסך 

  

  צמודי קרקע

הפרויקט המבוקש בעץ -תתיש להיכנס אל (בית פרטי או קבוצת בתים פרטיים )בצמודי קרקע 
  הפרויקטים שמימין ומסך הבדיקות לפי שלבים יופיע משמאל.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  לפי שלבים: מסך בדיקות

  

  

ע"מ לבצע בדיקה עבור פרויקט מסויים לשלב בנייה מסויים נלחץ על השלב הרצוי ונקבל את בדיקות 
  התקן עבור אותו שלב.

  הפרויקטים שלבי העבודה במסכי הבדיקות זהים לכל סוגי

  הבדיקות:מסך 

  

  מסך הבדיקות יש מספר שדות:

זהו שדה שבו מציינים את ההתחלה בפועל של השלב או לחילופין  –תאריך התחלה בפועל  . 1
 מקבל את ערך התאריך של תאריך הבדיקה הראשונה שנעשתה.

 יש להזין בעת סיום כל הפעיליות/בדיקות בשלב. –תאריך סיום בפועל  . 2
 אפשריות: 5לכל בדיקה יש  –שדות בדיקות האיכות והתקן  . 3

 הבדיקה טרם בוצעה/נבדקה –טרם נבדק   .א
 הביצוע אינו מתאים למדדי האיכות/תקן. –לא מתאים   .ב
 הביצוע מתאים למדדי האיכות/תקן. -*מתאים*   .ג
 הבדיקה אינה רלוונטית לפרויקט. –לא רלוונטי   .ד
 הבדיקה נעשתה ותוצאותיה טרם הגיעו (למשל: בדיקות בטון). –בהמתנה   .ה

 



המאפשר שליחת תוצאות הבדיקה לפי רשימת הגורמים   ליד כל בדיקה ישנו סמל מעטפה 
שהוזנה בתחילת הפרויקט וכמו כן לכל בדיקה ניתן להוסיף תיעוד תמונות והערות ע"י לחיצה על 

  .הוספת התמונות/הערותהפותח את חלון   –או לחצן ה   -לחצן ה 

הוספת תמונות:מסך 

  

  

בלחיצה על הוסף תמונה נפתח במחשב נייח הדפדפן וניתן להוסיף כל תמונה רלוונטית לבדיקה 
ולחילופין בסמארטפון יפתח חלון אפשרויות המאפשר למפקח להוסיף תמונה מצולמת מיידית או 

  תמונה ממערך הגלרייה הקיים.

ים בתמונה המוקטנת ניתן ללחוץ על התמונה עצמה והיא תפתח בחלון לבירור פרטים שאינם ברור
  מוגדל.

   



  בדיקות

  לכניסה למערכת הבדיקות נלחץ על "תפריט ראשי" ולאחריו על "בדיקות".

  :מסך אופן הכניסה למערך הבדיקות

 

  

מסכי הבדיקות הינם לב ליבה של מערכת ניהול והבקרה ובמסכי עבודה זו ננהל את כל מערכת 
  הבקרה והפיקוח.

בהתאם לתקן וכל שלב ושלב במערך של בדיקות מובנים  מערכת הבדיקות בנוייה לפי שלבים 
  הבנייה של המבנה מוגדר מראש במערכת.

  :מסך הבדיקות

  

מצד ימין ניתן לראות את עץ הפרויקטים ומצד שמאל את שלבי הבנייה המוגדרים מראש המחולקים 
  קטגוריות עיקריות: 3 –ל 

 תקופת ההכנה. . 1
 השלד. . 2
  הגמר. . 3

  



  

  

  

בנייה מסויים נלחץ על השלב הרצוי ונקבל את בדיקות ע"מ לבצע בדיקה עבור פרויקט מסויים לשלב 
  התקן עבור אותו שלב.

  לפי שלבים: מסך בדיקות

  

  

  להלן דוגמה עבור בדיקת שלב קורות היסוד של פרויקט נבחר.

במסך הנ"ל ניתן לראות את תאריכי ההתחלה וסיום בפועל של השלב הנבדק וכמו כן את תאריכי 
  המערכת ע"פ הנתונים שהוזנו מתחילת בניית נתוני הפרויקט.ההתחלה והסיום המחושבים ע"י 

כמו כן בטבלה מצויינים בדיקות התקן העיקריות שעל המפקח באתר לבצע ולהכיל את מסקנותיו 
  באם מתאימות לתקן או לאו.

  אפשרויות לציון ערך הבדיקה: 5קיימות 

 הבדיקה לא נבדקה עדיין. – "טרם נבדק" . 1
 הבדיקה אינה מתאימה לדרישות התקן. –"לא מתאים"  . 2
 הבדיקה מתאימה לדרישות התקן. –"*מתאים*"  . 3
 הבדיקה הספציפית אינה רלוונטית לפרוייקט. –"לא רלוונטי"  . 4
 טרם התקבלה תשובה או מחכים לתוצאות בדיקה (לדוגמא: בדיקות  –"בהמתנה"  . 5

 בטון ממעבדה).                  

לכל שלב ניתן להוסיף תמונות מצולמות, ע"י שרות תיעוד כך שלאחר בחירת ערך הבדיקה יש אפ
הממחישות את הבדיקה שבוצעה בתוספת של הערה מתאימה לתמונה. "+",  –לחיצה על צלמית ה 

את התמונות ניתן לצלם מיידית מהשטח ע"י סמארטפון ולהעלות מיידית לשרת ושם הן מאוחסנות 
  מונות ממחשב נייח בזמן מאוחר יותר.ושמורות לעד, או לחילופין ניתן להעלות ת



הוספת תמונות:מסך 

  

  

נפתח במחשב נייח הדפדפן וניתן להוסיף כל תמונה רלוונטית לבדיקה  " הוסף תמונה"בלחיצה על 
ולחילופין בסמארטפון יפתח חלון אפשרויות המאפשר למפקח להוסיף תמונה מצולמת מיידית או 

  .במכשיר הנייד  תמונה ממערך הגלרייה הקיים

לבירור פרטים שאינם ברורים בתמונה המוקטנת ניתן ללחוץ על התמונה עצמה והיא תפתח בחלון *

  מוגדל.

  דו"ח ביקורת

לפי נושאים שמצא לנכון חופשי כלי חשוב במערך הבדיקות הינו האפשרות לבנות דוח ביקורת 
דוחות אלו נועדו בעיקר לתעד ליקויים ברי  בשלבי הבדיקה המובנים מראש.קיימים המפקח ואינם 

תיקון , הערות לבצוע או הערות קונסטרוקטור/אדריכל . דוחות אלו יש להפיק על בסיס יומי כאשר 
  לקראת סיום השלב יש למלא את דוחות השלבים. 

  להוספת דו"ח חדש נלחץ במסך בדיקות התקן על "להוסיף".

  מסך הוספת דו"ח ביקורת:

  

 במסך זה ניתן להוסיף דו"ח שינויים/ שינויי דיירים שאותם ביקש הדייר לשנות במבנה.כמו כן 



  

  מסך דו"ח ביקורת:

  

במסך זה יש להקליד את כתובת המייל של עורך הדו"ח ואת פרטיו, את תאריך הדו"ח, את האלמנט 
  הנבדק ואת הפרטים הכללים המבארים את פרטי הדו"ח.

  לדוח נלחץ על "להוסיף" ובשורה זו נוסיף את פרטי הבדיקה כמו:  יםע"מ להוסיף הערה/סעיף חדש

  תיאור כללי של האלמנט או הנושא הנבדק. –הנושא הנבדק 
  הערות המפקח לגבי ההוראות שיש לבצע על הנושא הנבדק –הנושאים לביצוע. 
  מה שהמפקח מצא באתר מתאים או לאו, דרוש תיקון או השלמה וכו".באם  –הערות 
  טרם נבדק", "מתאים", "לא מתאים" או "לא רלוונטי".נבחר ערך  –אישור" 

ממחישות את הנושא תמונות ה קיים בדו"ח הכלי החשוב המאפשר למפקח להוסיףכמו כן 
  הנבדק בדו"ח.

ניתן להוסיף  ,ע"מ למנוע זיופים או שינויי דוחות לאחר שנערכו לדוח קיים 
בדיקות ו/או תמונות או הערות אך לא ניתן לערוך סעיפים כתובים ממנו ו/או 

יש להתייחס בזהירות משנה בשעת הכנת הדו"ח ולוודא  .למחוק תמונות 
היטב שהתמונות הנכונות ו/או ההערות הנכונות אכן מתאימים לדוח המבוצע 

  לפני ביצוע השמירה של כל שלב ושלב בדוח.

ח יתווסף שם עורך הדו"ח וכמו כן ניתן להוסיף חתימה ידנית במחשב נייח (עם העכבר) לכל דו"
  ובסמארטפון. 

, הדוח "ננעל" ולא ניתן ושמירתו לאחר חתימה על הדוח
  לשנות ו/או לערוך את הדוח כלל!!!

ת אברקע המערכת בונה בו בזמן לאחר ביצוע השמירה של הדו"ח נחזור אל מסך הבדיקות ו
   .PDFהדו"ח כקובץ בפורמט 

  

  יפתח הדו"ח  PDF""-בלחיצה על צלמית ה

  



  :PDFמט רמסך דו"ח ביקורת בפו

  

  

  

  

  

לחיצה על צלמית ה"מעטפה" תפתח לנו את רשימת הגורמים המשוייכים לפרויקט וניתן לשלוח 
שמו של הגורם, כך שהפצת  דלי √את הדו"ח במיידי לכל מי שהדו"ח רלוונטי אליו ע"י סימון 

  הדוח מגיעה מיידית לכל גורם מהשטח.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  שימת הגורמים:רמסך 

  

  מופיע ליד שמם." √"בלחיצה על "שלח" יישלח הדו"ח לכל הגורמים שנבחרו והסימן 

כלי חשוב במעקב אחר בנייה בהתאם לתוכניות (המהווה אפשרות נוספת שקיימת במערכת 
האפשרות להזין את שינויי הדיירים ולבדוק שאכן הבדיקה מתבצעת בהתאם לשינויים הינה )

  אלו.

  

  שינויי הדיירים:טבלת מסך 

  

  

  בלחיצה על "להוסיף" נוסיף דו"ח שינויי דיירים חדש.

  

  

  

  

  מסך הוספת דו"ח שינויי דיירים חדש:



  

  

את תאריך הדו"ח ואת הפרטים במסך זה יש להקליד את כתובת המייל של עורך הדו"ח ואת פרטיו, 
  הכללים המבארים את פרטי השינויי.

  בשדה הנושא לשינויי יש למלא את השינויי המבוקש ובאם צריך יש למלא את השדות הנוספים.

כמו כן קיים בדו"ח הכלי החשוב המאפשר למפקח להוסיף תמונות הממחישות את הנושא ההמצריך 
  ינויים.שינויי בדו"ח כדוגמת צילום תוכנית הש

כאשר הדו"ח נערך במחשב נייח יתווסף שמו של עורך הדו"ח ליד שדה החתימה וכמו כן ניתן לחתום 
  בכתיבה על מסך סמארטפון וחתימה זו תתוסף לדו"ח.

  בסיום יש ללחוץ על "שמור".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ותדוח

  לכניסה למערכת הדוחות נלחץ על "תפריט ראשי" ולאחריו על "דוחות".



  :ותדוחהכניסה למערך המסך 

  

  מסכי הדוחות הם בעצם הכלי המסייע בידי המפקח להפיק דוחות לפי בחירתו.

  :ותדוחה הפקתמסך 

  

  סוגים עבור הפרויקט הנבחר: 4ניתן להפיק דוחות לפי 

 דו"ח בדיקות. . 1
 דו"ח ביקורת. . 2
 דו"ח שינויים/שינויי דיירים. . 3
 דו"ח רישום כלונסאות. . 4

  : הדו"ח ניתן לבחור את השלב עבור הדו"ח המבוקשלאחר בחירת סוג 

  דוח זה בכל רגע נתון מצביע על הליקויים שלא תוקנו-.אי התאמות בלבד –דו"ח סיכונים 
  אחד משלבי הבנייה המובנים מראש.כל דו"ח לפי 

  .".O.K"יש ללחוץ  הדו"ח הרצוי ע"מ להפיק את

  :התאמות-אי בדיקות דוחמסך 



  

, הערותקבצים,  הוסף בתיבת הסימון של √יש לסמן  הערות/עם התמונות ע"מ להפיק את הדו"ח

  .PDFולקבלו כקובץ בפורמט  וללחוץ על  PDFתמונות ב

  דוח בדיקות לפי שלבים:מסך 

  

בתיבת הסימון של הוסף קבצים, הערות,  √ע"מ להפיק את הדו"ח עם התמונות/הערות יש לסמן 

  .PDFולקבלו כקובץ בפורמט  וללחוץ על  PDFתמונות ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :התאמות-אי דוח ביקורתמסך 

  

לשליחת  .PDFוהדו"ח יפתח כקובץ בפורמט  "PDF" –על צלמית ה  לצפייה בדו"ח הביקורת יש ללחוץ
  נרצה לשלוח את הדוח. םהדו"ח יש ללחוץ על צלמית המעטפה ותפתח רשימת הגורמים אליה

  דוח ביקורת לפי שלבים:מסך 

  

לשליחת  .PDFוהדו"ח יפתח כקובץ בפורמט  "PDF" –לצפייה בדו"ח הביקורת יש ללחוץ על צלמית ה 
  הדו"ח יש ללחוץ על צלמית המעטפה ותפתח רשימת הגורמים אליהם נרצה לשלוח את הדוח.

 דוח שינויים/שינויי דיירים:מסך 

  

  



לשליחת  .PDFוהדו"ח יפתח כקובץ בפורמט  "PDF" –לצפייה בדו"ח הביקורת יש ללחוץ על צלמית ה 
  הדו"ח יש ללחוץ על צלמית המעטפה ותפתח רשימת הגורמים אליהם נרצה לשלוח את הדוח.

  דוח רישום כלונסאות:מסך 

  

 .PDFוהדו"ח יפתח כקובץ בפורמט  "PDF" –לצפייה בדו"ח רישום הכלונסאות יש ללחוץ על צלמית ה 
ית המעטפה ותפתח רשימת הגורמים אליהם נרצה לשלוח את לשליחת הדו"ח יש ללחוץ על צלמ

  הדוח.

  

  

  

  

  

  

  

  

  דוח רישום כלונסאות: פלט מסך            

                                     



  

  הסטטוס

  של הפרויקט ניתן להיכנס דרך תפריט ה"סטטוס". בסטטוס העבודותלצפייה 

  לחץ על "סטטוס". ולאחריוסטטוס" לחץ על תפריט ראשי לכניסה לתפריט ה"

 

 :סטטוסמסך הכניסה ל

  

  .של פרויקט האב הנסמן בעץ הפרויקטים את הפרויקט הרצוי לצפייה בסטטוסלצפייה 

  

  

  

  

  

  :קטגוריות עיקריות 2-מחולק ל הסטטוס

ביחס בפרויקט האב של כל תת פרויקט  הסטטוסלפי תאריכים שבו ניתן לראות את  סטטוס . 1
 ללוח השנה.

  :לפי תאריכים אבשל פרויקט  סטטוסמסך 



  

  ביחס ללוח השנה. מסמן את מה שבוצע בפועל –הצבע החום 

  .ביחס לתאריך הסיום התכנוני מסמן את מה שטרם בוצע –הצבע הצהוב 

קיות באחוזים של מה שבוצע בעלייה עם סמן העכבר על התרשים ניתן לראות את החלכמו כן 
  ם בוצע.ומה שטר

כל שלב ושלב פרויקט האב בסטטוס העבודות של בו ניתן לראות את  –לפי שלבים  סטטוס . 2
 .פרויקט-עבור כל תת

  :שלביםמסך סטטוס של פרויקט האב לפי 

  

  מסמן שהשלב טרם החל. –הבהב צהצבע ה

  מסמן שהשלב הסתיים. –הצבע החום 

  מסמן שהשלב לא בוצע. –הצבע הורדרד 

  מסמן שלב החל וטרם הסתיים. –האפור  הצבע

כמו כן בעלייה עם סמן העכבר על הצבע האפור ניתן לראות את החלקיות באחוזים של השלב 
  שבוצע.

  של סטטוס הפרויקט. PDFניתן לייצר קובץ בפורמט   -בלחיצה על לחצן ה 

  

  .מימין הפרויקט המבוקש בעץ הפרויקטים-פרויקט יש ללחוץ על תת-של כל תת לסטטוסלכניסה 

  פרויקט:-תתשל  סטטוסמסך 



  שלב השלד:

  

  

  

  שלב הגמר:

  

 
  הצבע האדום מצביע על התאריך הנוכחי. . 1
שחושב של כל שלב בנייה  תוכנןותאריך הסיום המ התחלהמסמן על תאריך ה כחולהצבע ה . 2

  .פרויקט-ע"פ הנתונים שהוזנו עבור כל תת
של כל שלב בנייה  ת תאריך הסיום בפועלוא מסמן את תאריך ההתחלה בפועל חוםצבע הה . 3

  .ואת החלקיות באחוזים מתוך השלב עבודה שבוצעה
נעשו עבור טרם חלקיות הבדיקות שואת תאריך ההתחלה בפועל מסמן את  צהבהבהצבע ה . 4

 .הבנייהכל שלב ושלב בעבודות 

  

  

  התכתבות

לחץ על  " לחץ על תפריט ראשי ולאחריולכניסה לתפריט ה"התכתבותבחר בעץ בפרויקט הרצוי ו
  ".התכתבות"

 :התכתבותמסך הכניסה ל



  

  

  לאחר כניסה יופיע מסך ניהול הדואר וההתכתבות:

  :נכנס רדואמסך 

  

  .משמאל לשורהש  לצפייה בדואר הנכנס יש ללחוץ על רשומת הדואר או על סמל העין

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  



  :דואר נכנסהודעת מסך 

  

והקובץ המצורף  לצפייה בקובץ המצורף ניתן ללחוץ על הקישור בתחתית המסך 
  לדואר ייפתח.

כדי להשיב לשולח או להעביר את  או על  כמו כן ניתן ללחוץ על 
  הודעת הדואר לגורם אחר מהפרוייקט.

  לצפייה בדואר היוצא יש ללחוץ על לשונית דואר יוצא.

  :דואר יוצאמסך 

  

  ניתן לראות את רשימת הנמענים אליהם נשלחה ההודעה. בטבלת ההודעות

  שמשמאל לשורה. הודעות שנשלחו יש ללחוץ רשומת הדואר או על סמל העין בלצפייה 

ובמידה  כמו כן ניתן להעביר או להשיב לשולח ע"י לחיצה על אחד מהחצים שמשמאל להודעה 

  שמשמאל להודעה. ומעוניינים למחוק את ההודעה ניתן ללחוץ על סמל פח האשפה 

  :יוצאדואר הודעת מסך 

  

  ניתן לתפעל את ההודעה באותו אופן של הודעת דואר נכנס שצויין לעיל.



חתך ההודעות המוצגות הינו ע"פ הערכים המוזנים בשדות החיפוש שבראש מסך ההתכתבות וניתן 
לבצע חיפוש ע"פ כל ערך מוזן בשדה זה או אחר ע"י הזנת ערכים בשדות ולחיצה על זכוכית 

  .המגדלת 

  

  כתיבת הודעה חדשה:

  המערכת מאפשרת ליצור הודעת דואר חדשה מתוך המערכת.

ויפתח מסך הודעת דואר  במסך ההתכתבות יש ללחוץ על לחצן כתוב הודעה 
  חדשה.

  :הודעת דואר חדשהמסך 

  

יש למלא את שדות ההודעה החדשה ובלחיצה העל "הוסף" ניתן להוסיף את הנמענים מרשימת 
  הגורמים המשוייכים לפרויקט ובלחיצה על "שלח" ההודעה תישלח אל הנמענים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 הספריה שלי

  להיכנס לספריית התקנים לחץ במסך הראשי על "הספריה שלי"

  כניסה לספריה שלי:מסך 

  

  

נים הקישורים אל תקנים חשובים שיכולים ובו מצוי לאחר הכניסה ייפתח מסך הקישורים השימושיים
למפקח באתר ולאחר לחיצה על הקישור המבוקש שהועלה מראש ייפתח קובץ התקן דית מיילסייע 
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  הקישורים השימושיים שלי:מסך 

  

  

  


