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ההזמנה שלך לרישום

-ל ובה הזמנה לרשום את החברה שלך ב"תקבל הודעת דוא
CorrigoPro .ל תישלח מהכתובת  "הודעת הדוא

connect@corrigo.com

כדי להתחיל את 'הירשם'לחץ על הקישור 
תהליך הרישום



CorrigoProהתחל להגדיר את חשבון 

אל תמלא  , קייםCorrigoProאם יש לך חשבון 

דבר בשדות של שם החברה והמיקוד כדי לוודא  

שהחשבון הקיים שלך יופיע בחיפוש

,  הזן את השם, CorrigoProלך עדיין חשבון איןאם 

המדינה והמיקוד של החברה שלך, מספר הטלפון
'חפש'לחץ על 



.  CorrigoProהמערכת תבצע חיפוש כדי לוודא שאין לך כבר חשבון 

תינתן לך האפשרות להיכנס אליו ולחבר את  , אם יש לך חשבון

.החשבון הקיים שלך עם הלקוח החדש שלך

כדי להמשיך' CorrigoPro-הצטרף ל'לחץ על , אם לא

CorrigoProהגדרת חשבון 



כעת יוצג המסך 
'CorrigoProצור חשבון '

ל שלך ואמת אותה"הזן את כתובת הדוא

'הירשם'לאחר מכן לחץ על

test@Corrigo.com

test@Corrigo.com

James Favreau

+14505550123

הזן את שמך ואת מספר הטלפון הנייד שלך

צור סיסמה ואמת אותה
..........
..........



CorrigoPro Desktop-כניסה ל

כדי להמשיך ברישום החשבון שלךCorrigoPro Desktopתנותב לדף הכניסה של 

ל שלך "הזן את כתובת הדוא

שאומתה

הזן סיסמה

'כניסה'לחץ על 



הזנת פרטי החברה שלך

ספק בדיקה

,  מוצרים ללא תחרות, שירות מעולה

.בכל פעם מחדש

10123456789

450-555-9876

450-555-0123

testcorrigo@testcorrigo.com

www.testcorrigosite.test.com/test

גלול מטה כדי להמשיך בהזנת  

פרטים בפרופיל החברה



הזנת פרטי החברה שלך

'המשך'לאחר מכן לחץ על 



בחר את האזורים החכמים שלך

.אזורים חכמים הם אזורים גיאוגרפיים מוגדרים מראש
הקפד לבחור את האזורים החכמים התואמים לאזורי השירות שלך

כדי לפתוח את רשימת  'הבא'לחץ על 

האזורים החכמים



בחירת האזורים החכמים שלך

תוצג בקשה לאישור בחירות  

האזורים החכמים שלך  

לאחר שבדקת כי האזורים החכמים תואמים לאזורי  

'אני מסכים'לחץ על , השירות שלך



אישור שם ומספר טלפון

זה השם שברצונך להציג ללקוחות שלך.  שלךCru-אשר או הזן את שם ה

CorrigoProתקבל הודעת טקסט ובה קישור להורדת האפליקציה לנייד של .  אשר או הזן את מספר הטלפון הנייד שלך

CorrigoProניתן להזין מספר טלפון קווי אם אינך מעוניין להשתמש באפליקציה לנייד של 

CorrigoPro-כדי להשלים את הרישום ל' CRU-הצטרף ל'לחץ על 



CorrigoPro-אישור והשלמה של הרישום ב

CorrigoPro Desktopשלך נוצר
כדי לבצע את שלבי הרישום האחרונים  CorrigoProעל האריח לחץ 



!ברכות

ואתה מוכן להתחיל לקבל  CorrigoPro-סיימת את הרישום ל

הזמנות עבודה

ידי סדרה של  -אפשרויות הניווט מיוצגות על

סמלים בראש הדף

שבצורת גלגל  ' הגדרות'נתחיל בלחיצה על הסמל 

שיניים

ממנו תוכל לגשת  CruChatזה דף הנחיתה של שיחות 

-ה', הגדרות לאו לנווט , ולהזמנות עבודהCruChatלשיחות 

Cruהלקוחות שלנו'-ו, 'קבלני המשנה שלנו', 'שלנו'



התראות: הגדרות
ל"תוכל להגדיר העדפות לקבלת התראות באמצעות הדוא'הגדרות'במקטע 

אם ברצונך לקבל התראות  

תוכל  , ל כשאינך מחובר"בדוא

לשנות את סוג ההתראות  

ידי לחיצה על -שברצונך לקבל על

המתגים שמימין

'שמור'לחץ על 

ל  "המערכת תיצור התראה בדוא

כדי להודיע לך , דקות60בכל 

על פרטי הזמנות עבודה חדשות  

שנשלחו אליך אך טרם נקראו

לאפשרויות  ' מתקדם'לחץ על 

.פיננסיות



הגדרות מתקדמות

ולאחר  , ידי לחיצה על המתגים מימין-בחר את ההגדרה הרצויה על

'שמור'מכן 



שאלות
:באמצעות הטלפון או באינטרנטCorrigoצור קשר עם 

https://corrigopro.com/contactus/


