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  !שלום רב

   הסבר על השימוש במערכת לשליחת הודעות קוליות

  על תפעול המערכת לשליחת הודעות קוליות סרטוני הדרכהבניתן לצפות ביוטיוב.   

  השימוש  ,הסבר קצר על השימוש במערכת ונשמח שתעשו בו שימוש חכם ויעיללהלן
   .לכם ערך מוסף בהתקשרות שלכם עם התלמידים וההורים ועוד במערכת זו יתן

  :לדוגמה

  וההורים עם תוכן מהמנהל לתלמידיםמוקלט מסר שבועי.  
 בעתות חירום מידיים הודעות ועדכונים.  
 הודעות להרשמה לאירועי המוסד ותזכורות שונות.  
 וההנהלה הודעות מיוחדות לצוות המורים. 
  במהלך השנה ובעיקר בחופשות לפעילויות שונותשלוחות שונות לפי הצורך ל לפתוח לאופציות נוספות מערכת זו ניתןאת, 

  ...שידורים חיים ועוד ועוד, יטמוסליקת אשראי אוטללהרשמות שונות עם אפשרות  ,יהווייצירת חידונים ומשחקי טר

  
  :מערכת שלכם במספר שלביםהשימוש בהסבר קצר על להלן 

  . 0ועברו לשלוחת הניהול בספרה חייגו למספר שקיבלתם ) הפעלה ראשונה וחד פעמית( .1
  4בשלוחה  עברו לשלוחת ניהול קמפייניםאחרי השארת הסיסמה  .2
כניסה לניהול מערכת "בלינק    www.yemot.co.ilמספרים לחיוג כנסו לאתר ימות המשיחלהעלאת רשימת  .3

 .התכנים
לכתובת מייל זו ישלחו (כולל כתובת מייל " הגדרות משתמש"בכניסתם הראשונה נא מלאו את פרטיכם בלשונית  .4

 .)מענה לקמפייניםהת "דוחו
" טען רשימת מספרים"- ו" רשימת התפוצה"ולאחר מכן " שיגור הודעות"לשונית  לע לחצולצירוף רשימת מספרים  .5

אם יש , באם יש לכם קובץ עם המספרים עשו העתק הדבק לתוך השדה הלבן ומייד יכנסו כל רשימת המספרים
ניתן לצרפם והם יופיעו כמו שהם ' כתובת וכו: שם : כגון ונפרדותלכם בקובץ המספרים עמודות מידע נוספות 

 .ח המענה לקמפיין"בדו
אם תרצו להעלות קובץ מוקלט , אם כבר הקלטתם את ההודעה לקמפיין תוכלו כעת להפעיל את הקמפיין  .6

  ."הודעות מוקלטות לקמפיין"-העלאה ב-ו" עריכה"-ו" בחירת קמפיין"מהמחשב תוכלו להעלותו בלחיצה על 
  :לדוגמהובצעו את השינויים שתרצו  העריכההגדרות שתרצו מתוך האפשרויות ב נא צפו .7

 .ניםלנמע לבצע כמה נסיונות חיוג -             
  .)בהודעה שתקליטו ציינו את בקשתכם לאישור( .1האם תרצו שיאשרו את קבלת ההודעה בהקשה על  -             
  יקליטו הודעה והיא תשלח למייל שלכם  1האם תרצו שבהקשה על  -             

 אופציות 3כעת תקבלו " הפעלה"-ו" בחירת קמפיין"להפעלת הקמפיין לחצו על ! כעת הקמפיין שלכם מוכן
  .)םתקינות ההגדרות שבחרתאת מומלץ לפני כל קמפיין כדי לבדוק ( .בדיקהקמפיין להפעיל   )1
 .להפעיל מיידית לכולם )2
 . שתבחרו מראש להפעיל בתזמון תאריך ושעה )3

ניתן לעשות קמפיינים " ברירת מחדל": כלקו היא מה שמוגדר  יוזמים שיחה בחזרהההודעה שתושמע בקו אם 
שמיעת את בשירות הלקוחות שלנו ניתן להגדיר . שונים עם רשימות תפוצה שונות והודעות שונות לפי הצורך

,  כמה קמפיינים וכמה רשימות תפוצה שונות יםרדכלומר שאם מוג ,ודעה לפי מספר טלפון הקיים ברשימההה
  ).השירות בתשלום( .ךפר ישמע את ההודעה אליה הוא משוייכשמחייגים לקו כל מס

ח מענה ישלח למייל "וכן דו" יחידות"ח המענה בלשונית "כעת תוכלו לצפות בדו? הקמפיין הופעל והסתיים )4
  .שהגדרתם במערכת

 ,ד דקה או חלק מדקהבאם ההודעה שלכם היא באורך של ע :היחידות עובד בצורה כזו בחיו: חיוב יחידות )5
באם ההודעה שלכם היא , אליה הוצאתם קמפיין לכל מספר הנמצא ברשימה 1המערכת מחייבת יחידה 

הודעה  :לדוגמה ,שימהלפי שניות ההודעה למספר הנמצא ברבאורך של יותר מדקה המערכת מחייבת 
 .דקה וחצי המערכת תחייב יחידה וחצי לכל מספר הנמצא ברשימה 1.30באורך 

  
  

  !מאחלים לכם בהצלחה
  לאתר ימות המשיח או חייגו אלינו ולשירותים נוספים והגדרות נוספות כנס

  

 


