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שלךCorrigoPro Desktop-כניסה ל

.  CorrigoPro Desktop-נתחיל בסקירת האופן בו זורמת הזמנת עבודה ב

,  ל והסיסמה שלך"באמצעות כתובת הדואCorrigoPro Desktop-היכנס ל

.שהגדרת במהלך הרישום

'כניסה'לחץ על 

test@Corrigo.com

………..



איתור הזמנות עבודה

לחץ על  , לאחר הכניסה

.CorrigoProהאריח 



איתור הזמנות עבודה

,  שם תמצא את כל המידע לו אתה זקוק כדי לנהל את עבודתךCorrigoProפעולה זו תעביר אותך ללוח המחוונים של 

.שלךCru-קבלני המשנה וה, וחיבורים עם הלקוחותCruChatשיחות , כולל הזמנות עבודה

-מאפשרות לך לבצע חיפוש ומיון של שיחות הCruChatאפשרויות ברירת המחדל של מסנן שיחת , בחלק העליון

CruChat ניתן להוסיף לאפשרויות אלה קריטריוני סינון  . 'השלם עד'וכן ' מצב הזמנת עבודה', 'סטטוס'שלך לפי

.נוספים



איתור הזמנות עבודה

לחץ על , הכוללות הזמנות עבודה שעדיין לא התקבלוCruChatכדי למצוא שיחות 

'בהמתנה לקבלה'ולאחר מכן לחץ על ', מצב הזמנת עבודה'תפריט 

והזמנות עבודה CruChatמגוון רחב של אפשרויות סינון מקלות על המיון של שיחות 

-פעולה זו תציג את כל שיחות ה. כעת נחפש הזמנות עבודה הממתינות לקבלה

CruChatשלך הכוללות הזמנות עבודה שממתינות לקבלה



איתור הזמנות עבודה

חדשה שעוד לא נפתחה או  CruChatצהובות מציינות שיחת CruChatתיבות שיחת 

שיחה קיימת בעלת מידע חדש שעוד לא נקרא    

',  בהמתנה לקבלה'לאור קריטריון הסינון שלנו , היא נפתחה ונקראה אך, אם הסימון אפור

.היא כוללת הזמנת עבודה שעדיין לא התקבלה



הדפסת הזמנת עבודה

לחץ על הזמנת העבודה שברצונך להדפיס

לחץ על התיבה הנפתחת עבור תפריט פעולות

כדי להדפיס את הזמנת  ' תדפיס'לחץ על 

העבודה שנבחרה



בדיקה של הזמנת עבודה חדשה

כל פרטי הזמנת העבודה נכללים  

כאשר לכל  , CruChat-בתוך שיחת ה

פעולה נלווית חתימת זמן ותאריך

ניתן ללחוץ על טקסט המופיע בכתום  

בהזמנת העבודה

גלול לראש הזמנת  , כדי להתחיל

העבודה

כדי להציג  ' הודעה'לחץ על הקישור 

מידע הקשור להזמנת העבודה שהוזן  

ידי הלקוח-על



הודעה נלווית

ההודעה עשויה לכלול פרטי יצירת 

תיאור העבודה ופרטים , קשר

מנהלתיים

כדי לצאת מתיבת ההודעה ולשוב  

'סגור'להזמנת העבודה יש ללחוץ על 



איש קשר באתר ומיקום השירות

לאחר מכן מופיעים פרטי איש הקשר של הלקוח  

ל או טלפון"באתר עם קישור לחיץ לכתובת דוא

כולל הכתובת  , מתחת יופיע מיקום השירות

הפיזית וקישור למפה אינטראקטיבית

לחיצה על הקישור למפה יגרום לפתיחה של  

יישום המיפוי המקומי במחשב שלך כדי  

לאפשר לך לקבל הנחיות ניווט לאתר הלקוח



(SLA)תיאור הבעיה והסכם רמת השירות 

מתחת למיקום השירות תמצא את  

הבעיה המדווחת או את המשימה  

המבוקשת

עבור  ( SLA)הסכם רמת השירות 

הזמנת העבודה מופיע לאחר מכן

הלקוח ידרג אותך על פי : שים לב

היכולת שלך לעמוד במסגרות הזמן 

הכלולות בהסכם רמת השירות



NTE :תקרת הוצאות

לאחר מכן מופיע סכום תקרת  

עבור הזמנת  ( NTE)ההוצאות 

העבודה

ידי  -תקרת ההוצאות נקבעת על

הלקוח עבור התיקון או השירות 

המבוקש

אם עליך לבקש הגדלה של תקרת  

'כאן'לחץ על הקישור , ההוצאות

'שלח הצעת מחיר'תופיע התיבה 



שליחת הצעת מחיר

הזן את סכום הצעת המחיר עבור  

השירות המבוקש ואת התיאור  

הרלוונטי המסביר את סכום  

הצעת המחיר

'שלח'לאחר מכן לחץ על 

הלקוח יקבל התראה על הבקשה  

להגדלת תקרת ההוצאות ותהיה  

לו אפשרות לקבל או לדחות את 

הצעת המחיר



הצעת מחיר שהתקבלה ותקרת הוצאות חדשה

הפרטים של הגדלת תקרת  

ההוצאות מתועדים בזמן אמת  

CruChat-בשיחת ה

הלקוח אישר את הצעת , בדוגמה זו

המחיר וסכום הצעת המחיר מוצג  

כעת כתקרת ההוצאות המעודכנת



קבלת הזמנת עבודה

בחלק התחתון של פרטי הזמנת העבודה  

תתבקש לקבל או  , CruChat-בשיחת ה

לדחות את הזמנת העבודה

כדי לקבל את הזמנת העבודה  ' לקבל'לחץ על 

כדי לדחות אותה' לדחות'או על 

-הפעולה תתועד עם חתימת זמן בשיחת ה

CruChat והלקוח יקבל התראה על קבלת או

דחיית הזמנת העבודה

תופיע פעולה זמינה , אם תקבל הזמנת עבודה

נוספת שתאפשר לך לדווח על תחילת עבודה



צירוף מסמך להזמנת עבודה

לחץ על הזמנת העבודה 

לחץ על  , לאחר כניסה להזמנת העבודה

התיבה הנפתחת בפינה הימנית עליונה

'שליחת קובץ'לחץ על 

יופיע חלון ניווט לספריית המסמכים 

במחשב שלך

לחץ על המסמך שברצונך לצרף להזמנת  

העבודה  



הקצאת הזמנת עבודה

ניתן , לאחר קבלת הזמנת עבודה

להקצות אותה לטכנאי בשטח או לקבלן  

משנה לצורך ביצוע העבודה

לחץ על התיבה הנפתחת בפינה 

הימנית עליונה של המסך

כדי  ' הסר משתתפים/הוסף'לחץ על 

או קבלן משנה  CruMemberלהקצות 

להזמנת העבודה



הקצאת הזמנת עבודה

וקבלני  CruMembersיוצגו 

ראה דוגמה  –משנה מחוברים 

מימין

שמות המוצגים באפור הם 

CruLeads  שנכללים אוטומטית

CruChat-בכל שיחות ה

לחץ , כדי להקצות עבודה

בתיבות הסימון שמימין לשם של  

-קבלן המשנה או של ה

CruMemberהרצוי

CruChat-הזן הודעה בשיחת ה

'שלח'ולחץ על 

משקפת את CruChat-שיחת ה

שנוסף ואת  CruMember-ה

הקצאת הזמנת העבודה

כעת הזמנת העבודה הוקצתה



דווח על תחילת עבודה כדי להפעיל את הזמנת העבודה

כאשר מקצים הזמנת עבודה  

או לקבלן  CruMember-ל

הם יתבקשו לדווח  , משנה

על תחילת עבודה כדי  

להפעיל את הזמנת העבודה

,  Desktop-אם אתה נמצא ב

דווח על 'לחץ על הכיתוב 

המוצג  ' תחילת עבודה

בכתום כדי להפעיל את  

הזמנת העבודה

CruChat-לשיחת ה

תתווסף הערה המציינת את  

מיקומו של האדם שדיווח על 

תחילת עבודה

המערכת מתחילה . הלקוח יוכל לדעת שהטכנאי היה בטווח מסוים מהאתר בעת דיווח על תחילת עבודה

לעקוב אחר הזמנים כדי שהלקוח וספק השירות ידעו כמה זמן נדרש להשלמת המשימה



השהיה זמנית של הזמנת עבודה

לעתים יש צורך להשהות  

למשל  , זמנית הזמנת עבודה

כאשר הטכנאי יוצא  

להפסקה או עוזב את האתר 

כאשר מדובר  )בסוף היום 

(בפרויקט בן מספר ימים

לחץ על הקישור הכתום  

'השהה'

תתווסף הערה לציון השהית הזמנת העבודהCruChat-לשיחת ה

'דווח על תחילת עבודה'עליו ללחוץ שוב על , כאשר הטכנאי מוכן להתחיל שוב בעבודה



דווח על סיום עבודה והשלמה של הזמנת העבודה

לחץ על הקישור הכתום  , עם השלמת העבודה

'דווח על סיום עבודה'

ובו עליך  ' השלם הזמנת עבודה'יפתח החלון י

מפורטות לגבי העבודה שבוצעהלהזין הערות



קטגוריית תיקון וקוד תיקון

רשימת  ידי פתיחת -על' קטגוריית תיקון'בחר , לאחר הזנת ההערות

הקטגוריות



קטגוריית תיקון וקוד תיקון

'קוד תיקון'לאחר מכן עליך להוסיף 

'השלם'לחץ על , לבסוף



אימות ודירוג ביצוע העבודה

כאשר הטכנאי דיווח על סיום עבודה והזמנת  

הלקוח יקבל התראה בהתאם, העבודה הושלמה

לקוחות יכולים לדרג את העבודה במהלך אימות  

,  יחד עם הערות כלשהן, והדירוג יופיע, הביצוע

CruChat-בהודעת האימות בשיחת ה

אם הלקוח כלל את שלב האימות כדרישה  

תוכל לחייב את  , בתהליך הזמנת העבודה

הלקוח רק לאחר שהשלים את אימות העבודה 

והזנת הדירוג



CruChatקישור לשיחת 

ל  "באמצעות דואCruChatכדי לשתף שיחת 

לחץ על התיבה הנפתחת  , או הודעת טקסט

,  CruChat-בפינה הימנית עליונה של חלון ה

שתף קישור לשיחת 'ואז לחץ על 

CRUCHAT

-המערכת תיצור קישור אקטיבי לשיחת ה

CruChat ,  שאותו תוכל להעתיק ולהדביק

ל או הודעת טקסט"בהודעת דוא

ולכן לחיצה  , (חי)זהו קישור אקטיבי , כאמור

אם –עליו תציג תמיד את השיחה העדכנית 

פתח שוב את הקישור כדי  , השיחה ממשיכה

להציג את התוכן המעודכן

CruChatעוצמה לארכוב שיחות -זהו כלי רב

או שמירת הפניות להזמנות עבודה או פרטים  

ספציפיים



פעולות ומסננים

כדי להציג שיחות  CorrigoProלחץ על האריח 

CruChat

לחץ על התיבה הכתומה כדי להציג את  

האפשרויות



פעולות ומסננים

חץ הפתיחה שליד האפשרות  לחץ על

'  פעולות גורפות': הרצויה

לבחירה תחת תוצג רשימה של הקטגוריות 

האפשרות שנבחרה



קבלה גורפת: פעולות ומסננים

המערכת מסננת הזמנות עבודה לפי

'בהמתנה לקבלה'סטטוס 

סמן את התיבה ליד הזמנת העבודה 

'בהמתנה לקבלה'הראשונה שבמצב 

לאחר מכן לחץ על

עם CruChat-בחר את כל שיחות ה'

'הלקוחות

דה פעולה זו תבחר את כל הזמנות העבו

הממתינות לקבלה



קבלה גורפת: פעולות ומסננים

הזמנות עבודה41

.המערכת תשאל אם ברצונך לקבל את הזמנות העבודה שנבחרו

.  'כן'לחץ על 

תתבצע קבלה המונית  , במקרה זה

הזמנות עבודה2של 



יצוא: פעולות ומסננים

מאפשרת למשתמש  ' יצוא'הפונקציה 

לייצא נתוני הזמנות עבודה בפורמט  

Excel אוCSV

משתמשים יכולים לייצא את כל  

הזמנות העבודה בפעולה אחת  

כדי לייצא הזמנות עבודה במצב 

',  מצב הזמנת עבודה'לחץ על , מסוים

ים שברצונך לייצא/סמן את הסטטוס

אם מצב הזמנת העבודה הוא  : דוגמה

הייצוא  ', הזמנות עבודה שהתקבלו'

יכלול רק הזמנות עבודה שהתקבלו  



פרטי משתמש נייד  : פעולות ומסננים

המערכת תציג מידע לגבי  

המשתמשים המחוברים 

ממכשיר נייד



מסננים: פעולות ומסננים

מאפשרת  ' מסננים נוספים'לחיצה על 

למשתמש להוסיף מסננים אשר יכולים  

לספק פרטים נוספים על הזמנות  

העבודה שנבחרו

המשתמש הוסיף את המסנן , במקרה שלנו

' דחייה עד/קבלה'את המסנן ', לקוחות'

'סוג'והמסנן 

באופן זה המשתמש יכול לבחור הזמנות  

עבודה על סמך מידע נוסף שמוסיפים  

המסננים

הכתום ליד כל מסנן כדי  X-לחץ על ה

להסירו



דיווח עצמי  : טבלת נתונים שניתנת לייצוא

לחץ על סמל טבלת הנתונים  

כדי לפתוח אותה

ניתן להגדיר את התצורה של 

טבלת הנתונים כך שתתאים  

לצרכים שלך

ניתן לשמור את הטבלה ולשתף  

אותה עם משתמשים אחרים



קטגוריות נתונים לבחירה: טבלת נתונים

החלק את הסרגל בתחתית הטבלה לימין עד הסוף

הנקודות בפינה הימנית של הטבלה3לחץ על 

כדי להציג את קטגוריות הנתונים לבחירה( עמודות)' Columns'לחץ על 

קטגוריות נתונים לבחירה31ישנן 



שיתוף של טבלאות נתונים/ שמירה : טבלת נתונים

אם  ' משותף'יש לסמן את התיבה 

המשתמש מעוניין לשתף את 

טבלת הנתונים עם משתמשים  

אחרים

לחץ על חץ הפתיחה כדי  

לשמור או לאתר טבלה



מתקדם/ התראות : הגדרות

ניתן להציג או להסתיר  

התראות למשתמש באמצעות  

המתג שמימין לכל התראה

ההתראות מוגדרות לכל  

משתמש בנפרד

לחץ על סמל ההגדרות  

כדי להציג התראות



מתקדם: הגדרות

ישנה אפשרות להציג מידע פיננסי

ניתן להציג או להסתיר אפשרויות באמצעות המתג שמימין לכל אפשרות

תפעיל אותה עבור כל חשבונות  ' אסוף חתימות הלקוח'הפעלת הפונקציה 

הלקוחות

כדי לשמור את כל השינויים' שמור'לחץ על 

לחץ על סמל ההגדרות  

'מתקדם'לחץ על 



שאלות
:באמצעות הטלפון או באינטרנטCorrigoצור קשר עם 

https://corrigopro.com/contactus/


