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ברוכים הבאים לימות המשיח!

 לפניכם מגוון אפשרויות הניתנות להקמה ולביצוע טכני במערכות ימות המשיח

על מנת להקל על הקורא במסמך זה, חילקנו את האפשרויות בין פרויקטים המתאימים לעסקים, לבין אלה שמותאמים במיוחד 
למוסדות חינוך. כמובן שניתן תמיד לשלב בכל קו תוכן מגוון אפשרויות שונות על מנת לקבל תוצאה מלאה לפי שלוחות שונות 

לפי בחירתכם.

שמיעת תכנים
האזנה למידע מוקלט. שיעורים, הרצאות, סיפורים, שירים, וכדו', עם אפשרות דילוג בתוך קובץ ובין קבצים, קבלת ניקוד על 

האזנה, קבצים יומיים מתחלפים ועוד.

הקלטת תכנים
הקלטת תוכן ע"י מאזין ו/או מנהל. אפשרויות נפוצות: העברה מיידית של ההקלטה לשלוחה אחרת, שליחת צינתוק עם אישור 

ההודעה, שליחת הקלטה למייל, ועוד.

שלוחות מרובות
אפשרות לשלוחות בתוך שלוחות. תפריטים, תתי-תפריטים, שלוחות דו-ספרתיות ועוד.

להוסיף  ניתן  הלאה.  וכן  אחת..',  הקישו  ראשון  נוסף:'ליום  תפריט  ההקשה  ולאחר  אחת'  הקישו  חנוכה  'לסדנאות  לדוגמא: 
הקלטה של הקורס עצמו ע"י המרצים, והאזנה לתוכן מאוחר יותר בקו.

זיהוי המתקשר
ניתן להגדיר ולבצע זיהוי על מאזין המתקשר למערכת, ע"פ מספר טלפון, מספר תעודת-זהות, קוד אישי ועוד. אפשרות להוסיף 

שם ונתונים נוספים למספר הזיהוי. הנתונים כולם ייקלטו בדו"חות שונים שהמערכת מנפיקה.

משחק טריוויה
 שעשועון טלפוני המלווה בניקוד על תשובות נכונות. שאלות בסגנון אמריקאי או נכון/לא נכון, שאלות מתחלפות ועוד.
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שידור חי
לבקשת  הצבעה  איתות  קבלת  המאזין,  של  השתקה  וביטול  השתקה  אפשרויות  מאזינים.  ואלפי  למאות  חי  שידור  הפעלת 
הצטרפות לשידור, השמעת קובץ קולי תוך כדי השידור, שליטה ע"י ממשק ממוחשב חדשני ונוח ועוד. ניתן להקליט את השידור, 

ומיד לאחר מכן ההקלטה עוברת אוטומטית לשלוחה רצויה במערכת.

מערכת רישום
הנרשמים  נתוני  ועוד.  הקשות  טווח  נרשמים,  לכמות  הגבלה  ליצור  ניתן  בהקשה.  ו/או  בהקלטה  מהמאזינים  נתונים  קבלת 

נשלחים למייל מיד עם ביצוע הרישום, ניתן לשלב את קבלת הנתונים עם אפשרות לסליקת אשראי מיידית. 

נתונים בהקשה - ההקשות נקלטות ונכנסות לטבלת הרישום. לדוגמא: הקשת מספר טלפון, תעודת זהות, ועוד.

נתונים בהקלטה - ההקלטות מזוהות, מתומללות לטקסט, ונכנסות לטבלת הרישום. לדוגמא: הקלטת שם, כתובת ועוד על ידי 
.STT מערכת המזהה דיבור

מערכת מכירות
ורכישת מוצרים. אפשרויות נפוצות: קטגוריות, סניפים, תמחור ע"פ משקל, בחירת משלוח, דוחות  חנות טלפונית להזמנת 

מסודרים ועוד. מלווה בממשק חדשני ונוח לתפעול החנות וההזמנות. 

סליקת אשראי
עיסקה  לאפשר  ניתן  כן  כמו  הסכום.  את  לבחור  למאזין  לתת  או  במכירה(  או  ברישום  )לדוגמא:  לגביה  סכום  לקבוע  ניתן   

בתשלומים, הוראת קבע, ועוד.

מבחנים
שאלון בסגנון אמריקאי עם קבלת ציון. אפשרות להשמעת הציון, פירוט התשובות הנכונות והשגויות, שליחת דו"ח המבחן 

במייל ועוד.
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הזמנת טפסים מקוונת
מסמכי  PDF מוזנים מראש לשלוחה ונשלחים לפקס ישירות מתוך המערכת. המאזין מזמין את הטופס למספר הפקס שלו ע"י 

הקשת המספר בשלוחה הייעודית.

הודעות קוליות
מערכת לשליחת הודעות קוליות מוקלטות, ע”פ רשימת תפוצה ואפשרות תזמון השליחה.

הרשמה לקבלת עדכונים לרשימות תפוצה
 כאשר יש תוכן או מידע חדש, ניתן לשלוח הודעה קולית בחיוג אוטומטי לרשימות תפוצה.

השארת הודעה במייל
ותאריך  נתונים כמו שעת  בצירוף  למייל,  ישירות אליכם  אישור ההודעה היא מגיעה  ומיד עם  קולית,  המאזין מקליט הודעה 

ההקלטה ומספר הטלפון שהקליט.

רישום נוכחות
שעון כניסה ויציאה, עם דו"חות מסודרים.

הגדרת זמן להפעלת שלוחה
הגבלת זמן )תאריך ושעה( ממתי ניתן להיכנס לשלוחה, ועד מתי.

ניתובי שיחות
מוזיקה  שמיעת  הוא..',  בתור  'מיקומך  בתור,  המתנה  מנגנון  נייח.  או  נייד  אחר,  טלפון  למספר  מהמערכת  השיחה  העברת 

בהמתנה ועוד.

דו"חות
אפשרות לקבל דו"חות מסוגים שונים: פרטי כניסה והאזנה בשלוחות, ניקוד, ניתובי שיחה שבוצעו ועוד.  

API
ניתן לחבר את המערכת הטלפונית לתוכנות קיימות באמצעות חיבור API, על מנת לבצע רישומים, תשלומים וכדו' בסנכרון 

מלא ישירות לתוכנה שלכם.

קיבולת שיחות
המערכת הטלפונית יכולה להחזיק אלפי מאזינים בו-זמנית, ללא תקלות וניתוקים.
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דקות האזנה
אפשרות לדעת בזמן אמת את כמות דקות ההאזנה במערכת מתחילת החודש, קבלת דו"ח סיכום מאזינים חודשי ועוד.

שבתות וחגים
המערכת הטלפונית ננעלת עם כניסת שבת קודש / החג ונפתחת בצאתם.

רישום וניהול קביעת תורים
בחירת תאריכים, קבלת תור אוטומטי לתור הקרוב ביותר, דו”חות מסודרים ועוד.

חלוקת פרקי תהילים, משניות, גמרא וקבלות טובות
עבור חלוקה המונית לתפילה לרפואה או לעילוי נשמה.

שימו לב כי ב”ה המערכות משתדרגות בכל יום. ניתן להתעדכן בפורום ההגדרות בכל מה שחדש, בכתובת:

/https://f2.freeivr.co.il 

איך מקימים מערכת ומגדירים שלוחות?
ישנן 2 אפשרויות:

1. הקמה עצמאית ללא עלות תמיכה טכנית

באמצעות אתר הניהול של ימות המשיח, בעזרת פורום ההגדרות והמשתמשים, וסרטוני ההדרכה באתר.

2. פתיחת ובניית מערכת ע"י נציג תמיכה טכני

ע"פ איפיון כתוב ומסוכם מראש: מספר ומבנה אפשרויות השלוחות, קריינות על ידי קריין מקצועי או קריינית לפי הצורך. ללקוח 
תהיה גישה מלאה לניהול המערכת דרך אתר ניהול, הכולל העלאת תכנים, ומעקב און ליין.

אז על מה צריך לשלם?
תחומים עיקריים שהינם בתשלום:

1. בניית ו/או תפעול המערכת ע"י נציג, קריינות במידה ונדרש. העלות נקבעת בעיקר ע"פ סוג השלוחות ומורכבות העבודה 
הנדרשת, ובקבלת הצעת מחיר מראש לפני תחילת בניית המערכת. 

2. רכישת חבילת דקות )'יחידות'( עבור השימוש בשיגור הודעות קוליות, צינטוקים, שימוש במנוע זיהוי ותמלול דיבור, ניתובי 
שיחה למענה אנושי, שליחת sms והזמנת טפסים לפקס. יש מחירון חבילות לרכישה מראש.

3. תכנות מיוחד של מודולים חדשים או שינויים, ותוספות בתכנותים הקיימים למודולים השונים.

4. הזמנת מספרים מיוחדים קלים לזכרון, ומספרי כוכבית או 1599.
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ימות המשיח | בתי ספר ומוסדות חינוך
 סוגי האפשרויות המותאמות לבתי הספר והמוסדות

 

האפשרויות הטכניות המתאימות לשימוש במערכות לבית הספר ומוסדות החינוך, נועדו להעשרת פעילות המוסד בכל ימות 
השנה ובעיקר בימי חופשות ובין הזמנים. ניתן ליצור שלוחות שונות לפי הכיתות ולפי הצורך בכל רגע נתון למידע ופעילות עבור 

ההורים ,התלמידים, המורים ועוד.

מרחב קולי לריכוזים חברתיים לפי כיתות, להאזנה לשיעורים מוקלטים או ו/גם שידורים חיים ע"י צוות המורים.  

שליחת הודעות קוליות ועדכונים בחופשות, או מועדים חריגים המצריכים הפסקת פעילות בית הספר כמו שלג, או מצבי חירום.

המערכת ניתנת להגדרה אישית ע"י צוות בית הספר, ובניהול נכון ניתן לקיים פעילויות רבות ומגוונות לתועלת התלמידים.

 

צבירת ניקוד אישי לכל תלמיד/ה המעודדת את השתתפות התלמיד/ה במבצעי בית הספר
   צבירת ניקוד אישי באפשרויות שונות:

• דיווח משימות יומי / שבועי / חודשי.

• משחקי טריוויה / שאלות נכון או לא נכון.

• הגדרת שאלות טריוויה בשאלות המתחלפות אוטומטית מידי יום, על פי קביעת תאריכי התחלה וסיום.

• זיהוי התלמידים על ידי קוד אישי / תעודת זהות / מספר טלפון.

• האזנה לסכום הניקוד העדכני שנצבר לכל תלמיד/ה.

• דו"ח פעולות על ביצועי התלמידים.

 
אפשרויות נוספות:

• העלאת תכנים מוקלטים יומיים / שבועיים / חודשיים. שירים, סיפורים  ועוד.

• השמעת ציוני התלמידים על פי מספר הטלפון או הקשת מספר זהות / קוד אישי.

• שליחת הודעות קוליות להורים עבור עדכונים שונים, ויצירת רשימות תפוצה לפי הכיתות. 

• מרחב קולי לצוות בית הספר ועדכונים ע"י ההנהלה.
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הפקות תוכן:
מנהל חיידר או ת"ת? מנהלת בית ספר? מפעילים פעילות בעירייה, במתנ"ס ומנהל קהילתי?

חברת ימות המשיח עם פרויקט "הפקות תוכן" , מרחב קולי מושקע וייחודי, עם מגוון פעילויות לכבוד שבת , 
חנוכה ופסח תכנית עשירה ומלאה בתוכן יהודי עשיר, חינוכי ומרתק לילדים התכנית כוללת: מערכת טלפונית 
מותאמת למסלולי גיל שונים עם שלוחות רבות ומגוונות כגון: סיפורים בביצוע מרתק, משחקי טריוויה מאתגרים 

הכולל מאגר מאות שאלות  עם צבירת ניקוד אישי ועוד!

כל התוכן מוכן להטמעה בכל מערכת טלפונית מבית ימות המשיח.

לבחירתכם:

ובקרוב תכניות נוסופת

 

תכנית חנוכה

תכנית פסח

תכנית הלכות שבת




