
CorrigoProיצירת חיבור עם 

ניהול אריחים ויצירת חיבורים



:בערכת לימוד זו נעסוק בנושאים הבאים

CorrigoPro Desktop-כניסה ל•

אריח פרופיל החברה•

עריכת השירותים שלך•

'אזורים חכמים'•

CorrigoProאריח •

'שלנוCru-ה'•

•CruMembersו-CruLeads

'קבלני המשנה שלנו'•

'הלקוחות שלנו'•

CruChatשיחות •



שלךCorrigoPro Desktop-כניסה ל

-CorrigoPro Desktop-של דף הכניסה לURLכתובת 

https://login.corrigo.com/connect/login

CorrigoPro Desktop-היכנס ל

ל "באמצעות כתובת הדוא

והסיסמה שהגדרת במהלך 

הרישום

'כניסה'לחץ על 

test@Corrigo.com

……



CorrigoPro Desktopשלך

CorrigoPro Desktop-תגיע ל, לאחר הכניסה

CorrigoPro Desktopלחיצה על אחד האריחים תביא אותך למקטע ספציפי של 

(מנהל מערכת)' ADMIN'אריח החשבוניות מוצג רק עבור משתמשים מסוג 



אריח פרופיל החברה

כעת נביט באריח פרופיל החברה

לחץ על האריח כדי לגשת לפרופיל החברה



ניהול פרופיל החברה שלך

כדי לשמור ' שמור'לחץ על 

את ההגדרות והשינויים  

.שביצעת

כאן תוכל לערוך פרטים  

-אודות החברה שלך על

ידי הזנה ישירה של 

הנתונים בתאים 

.הרלוונטיים

בחר בלחצנים כדי  

להפעיל תכונות נוספות 

.ואת סטטוס העסק



ניהול פרופיל החברה שלך

חלון חדש ייפתח בו תוכל לערוך את  

,  ל"כתובת הדוא, מספרי הטלפון

הכתובת  , כתובת אתר האינטרנט

השירותים המוצעים ושעות  , הפיזית

.  הפעילות של החברה

פרטים אלה יהיו גלויים ללקוחות  

ל זו תופיע  "וכתובת דוא, המחוברים

עבור  שלךל כללית "ככתובת דוא

.לקוחות אלה

כדי להוסיף פרטים או לערוך את  

לחץ על סמל , פרטי החברה שלך

(.סניפים)' Branches'-ה

(רשמו)' SAVE'לחץ על 



עריכת השירותים שלך

, (סניפים)' Branches'במקטע 

תאפשר  ' שירותים'לחיצה על השדה 

לך לבחור את השירות או השירותים 

הספציפיים שהחברה שלך מציעה

יופיע תפריט נפתח

בחירות מפורטות של השירותים  

שתבצע יסייעו ללקוחות קיימים  

ופוטנציאליים למצוא אותך

Corrigo-ב



עריכת השירותים שלך

ידי -לאחר בחירת השירותים המוצעים על

(שמור)' SAVE'לחץ על, החברה

כדי להציג  ' שירותים'לחץ על חץ הפתיחה בשדה 

את השירותים הזמינים

השירותים יודגשו כשהעכבר עובר מעליהם

לחץ על שירות מודגש כדי להוסיפו לרשימת  

השירותים שלך

ידי לחיצה על סמל סל -ניתן להסיר שירותים על

המיחזור

הקפד לבחור רק את השירותים שהחברה שלך  

שכן לקוחות ישתמשו במידע זה בעת , מספקת

CorrigoProחיפוש ספקי שירותים ברשת 



בחירת האזורים החכמים שלך

בחירת הכיסוי הנכון עבור אזורים חכמים תבטיח שהחברה שלך תהיה גלויה

ללקוחות המחפשים את השירותים שאתה מספק באזורים הדרושים

אזורים חכמים הם אזורים  

גאוגרפיים מוגדרים מראש

הקפד לבחור את האזורים  

החכמים התואמים לאזורי  

השירות שלך

, (סניפים)' Branches'בכרטיסיית 

בחר את סמל העריכה עבור אזורים  

חכמים
פעולה זו תציג את מסך המידע של 

האזורים החכמים



בחירת האזורים החכמים שלך

האזור החכם הראשי שלך כלול במינוי שלך  

CorrigoProלרשת 

כדי  'הבא'לחץ על 

לפתוח את רשימת  

האזורים החכמים



בחירת האזורים החכמים שלך

מחוז או  , משמאל למדינהפלוסלחיצה על סמל ה

מאפשרת להציג פירוט של ערים ועיירות  , טריטוריה

ספציפיות בתוך האזור החכם

סמן את תיבות הסימון לצד כל  

שבהם אתה מספק שירותהאזורים

לאחר שבדקת כי האזורים החכמים תואמים  

'אני מסכים'לחץ על , לאזורי השירות שלך



CorrigoPro Desktop-חזרה ל

!השלמת את העדכון של פרופיל החברה, עם בחירת האזורים החכמים שלך

מכל אריח בלחיצה CorrigoPro Desktop-באפשרותך לשוב ל

על סמל הבית הכחול בחלק העליון של הדף



CorrigoProאריח 

,  משולחן העבודהCorrigoProכדי לגשת לפורטל 

CorrigoProלחץ על האריח של 



CorrigoProמסננים באריח 

לחץ על מסנן ספציפי כדי לבחור ולהציג הזמנות עבודה בעלות סטטוס זה 

בפורטל שולחן העבודה שלך  



לחיצה על המסנן תבחר ותציג את כל הזמנות העבודה בעלות סטטוס זה

Cru-הזמנות עבודה ו

לחץ על סמל הקסדה בסרגל הניווט, שלךCru-כדי להציג את ה



'שלנוCru-ה'

תוכל לראות את כל העובדים הפנימיים המחוברים והעובדים שהוזמנו' שלנוCru-ה'בדף 

CruMemberכדי להזמין 

עליך לבחור תחילה  , חדש

סניף חברה מהתפריט  

הנפתח

לאחר מכן יוצגו כרטיסים  

המייצגים את כל החברים  

הקיימים בענף זה



'שלנוCru-ה'

לחץ , חדשCruMemberכדי להזמין 

על התיבה הלבנה הגדולה עם סימן 

פלוסה

'Cruהזמן 'יופיע החלון 

הזן את מספר הטלפון הנייד של העובד

'הזמן'לחץ על 

אך  , CruMember-הנמען יוזמן כ, כברירת מחדל

CruLead-באפשרותך לבחור להזמין אותו כ

CruLead , שלרוב אדם בתפקיד ניהולי או סדרן

CruChat-יכול לראות את כל שיחות ה, עבודה

CruMember ,  שלרוב הוא טכנאי או איש שטח

חייב , שצריך להיכלל רק בשיחות ספציפיות

CruChatלהתווסף לשיחת 



'קבלני המשנה שלנו'

תציג את כל קבלני המשנה או  , הנראה כמו לחיצת יד, 'קבלני המשנה שלנו'לחיצה על סמל

השותפים העסקיים שהזמנת ואת אלה המחוברים

,  כדי להזמין קבלן משנה חדש

הקפד לבחור את הסניף המתאים

פעולה זו תגרום לפתיחה של החלון  

'הוסף קבלני משנה'

הזן את שם החברה של קבלן המשנה  

ואת מספר הטלפון הנייד שלו

'חפש'כעת לחץ על 

Corrigo-כדי לבדוק אם קבלן המשנה כבר מחובר לCorrigoProהזנת הנתונים תפעיל חיפוש במערכת 

לחץ על התיבה הלבנה הגדולה עם  

הכתוםפלוס סימן ה



הזמנת קבלני המשנה שלך: 'קבלני המשנה שלנו'

אם לא מצאת את החברה של קבלן  

'הזמן חברה'פשוט הקש על , המשנה
'הזמן קבלני משנה'יופיע החלון 

הזן את שם החברה של קבלן  

ל ואת  "את כתובת הדוא, המשנה

מספר הטלפון הנייד שלו

באפשרותך לשלוח הודעה מותאמת אישית  

לקבלן המשנה או לשלוח הזמנה ללא הודעה

כדי להזמין את קבלן  ' שלח הזמנה'לחץ על 

המשנה



'הלקוחות שלנו'

שבו תוכל לנהל  ' הלקוחות שלנו'חיצה עליו תביא אותך לדף ל. הסמל הבא הוא עיגול עם צללית

שהוזמנוולהציג את הלקוחות המחוברים והלקוחות

-כדי להזמין לקוח שלא רשום ל

Corrigoבחר תחילה  , להתחבר

את הסניף הנכון

לאחר מכן לחץ על התיבה הלבנה  

הכתוםפלוסהגדולה עם סימן ה

'הזמן לקוח'יופיע החלון 

'הזמן'את מספר הטלפון הנייד של הלקוח ולחץ על הזן



'הלקוחות שלנו'

באפשרותך להזמין את כל  , ידי כל מי שזקוק לספק שירות-נועדה לשימוש עלCorrigoPro-היות ש

הלקוחות שלך להתחבר אליך

הלקוח  , לאחר שתשלח את ההזמנה

יקבל הודעת טקסט עם הוראות על 

האופן שבו הוא יכול להתחבר אליך  

באמצעות האפליקציה לנייד

תוכל לראות תיבה חדשה  , בנוסף

ובה פרטי  ' הלקוחות שלנו'בדף 

'הוזמן'הלקוח והסטטוס 



CruChatשיחות 

CruChatקשור לשיחות , בצורת בועת דיבור, הסמל האחרון

שלך  CruChatשיחות החיפוש והסינון בדף , תוכל להשתמש באפשרויות הסניפים

לסנן אותן ולגשת אליהן, ובהזמנות העבודה שלךCruChat-כדי לעיין בשיחות ה



!  ברכות

CorrigoPro Desktopכעת באפשרותך לנווט ולנהל את כל האריחים בפורטל של 



שאלות
:באמצעות הטלפון או באינטרנטCorrigoצור קשר עם 

https://corrigopro.com/contactus/


