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חלק א'
הפצת התווים לעובדים



לאחר ביצוע ההזמנה מול נציג המכירות, ישלח למבצע ההזמנה 
מייל עם לינק וסיסמא ראשונית למערכת התווים. 

1

4עמוד 

לחצו על הלינק לכניסה
למערכת התווים



בכניסה למערכת התווים בשדה שם משתמש יש להקליד את מייל המשתמש 
והסיסמא כפי שנשלחה אליכם במייל. בכניסה הראשונית תדרשו לשנות סיסמה.



לאחר שלחצתם על ניהול הזמנה בסרגל הפעולות יוצג תיאור וסטאטוס ההזמנה שלכם.
לחצו על סימן      על מנת להיכנס אל מסך הפצת התווים.

לחצו על סימן  
על מנת להיכנס אל מסך 

הפצת התווים



מסך הפצת התווים

טענו רשימת אקסל עם שמות העובדים להם 
תרצו להפיץ את התווים, מספרי הטלפון שלהם 

וסכום כל תו. יש להשתמש בפורמט האקסל 
מתוך המערכת. 

בכותרת יצגו פרטי ההזמנה.
על מנת לערוך את ההזמנה עברו בין הלשוניות.

 במידה ותרצו להפיץ לעובדים בודדים 
)עד 10 עובדים(, תוכלו פשוט לבצע 

זאת בצורה מהירה וללא טעינת אקסל 



מסך הפצת התווים
בחרו את תאריך ושעת ההפצה.

ניתן לקבוע הפצה מידית או הפצה עתידית.



מסך הפצת התווים
הגדירו את נוסח ה-סמס שיקבל העובד עם לינק לברכת הארגון.

שימו לב כי באפשרותכם להגדיר כי העובד יקבל ב-סמס את שמו ואת ערך 
התו מקובץ האקסל על ידי בחירת הערך מהגלילה ושילובו במקום הרצוי בטקסט.



מסך הפצת התווים
הגדירו את נוסח ברכת הארגון.

ניתן לטעון את לוגו הארגון לדף הברכה.



מסך הפצת התווים
בדקו שהכל בסדר!

במסך זה תוכלו לראות תצוגה מקדימה של נוסח ה-סמס והברכה כפי שיקבלו העובדים
במידה ותרצו לשנות משהו, פשוט חזרו אל הלשונית הרלוונטית ושנו בהתאם.

באפשרותכם להקליד את מספר הסלולרי שלכם ולקבל לנייד שלכם הודעת הדמייה של ה- סמס עם לינק לברכה כפי שהעובדים יקבלו.
במידה והכל נראה תקין לחצו על כפתור סיום והפצה.



זהו!
העובדים יקבלו את התווים ישירות למכשיר 

הסלולר ביום ובשעה שבחרתם.

פשוט, נכון?!
ממש כמו שהבטחנו - ללא המתנה לשליח, 
ללא חלוקת מעטפות בארגון, ללא כאב ראש!

כל מה שאתם צריכים זה רק לבצע את ההזמנה 
מול נציג המכירות ומאותו הרגע אתם לא 

תלויים באף אחד.



שימו לב:
1. בביצוע ההזמנה מול נציג המכירות עליכם להעביר רק את סך ההזמנה. 

    חלוקת ההזמנה לערכים תתבצע על ידכם במערכת התווים.
2. מייל עם לינק למערכת התווים ישלח אליכם לאחר חתימה על טופס ההזמנה.

3. לאחר שתקבלו את מערכת התווים תוכלו להכין את ההזמנה ואת אימות הטלפונים.
4. שימו לב – רק לאחר ביצוע התשלום תוכלו להפיץ את ההזמנה! 

     את אימות הטלפונים תוכלו להפיץ גם לפני ביצוע התשלום.
5. את פרטי ההפצה ניתן לשנות עד למועד ההפצה.
6. הפצת התווים ניתנת רק למכשירי סלולר חכמים. 



חלק ב'
קבלת התו לסלולר של העובד ושימוש



 SMS בתאריך ובשעה שבחרתם, יקבל העובד
עם לינק המבשר על קבלת המתנה מהארגון.

כאשר ילחץ על הלינק בהודעה, יגיע לדף 
ברכת הארגון.

קבלת התו

עובד יקר...
שופרסל שמחה לברך אותך 

בברכת חג שמח
ולהעניק לך 400 ש"ח

חג שמח לך ולבני משפחתך

///.https/shufers-pdot 
shfersal.comqtrmin
9/Cn6e/DUmv8wAKnguP
pw

ילחץ על הלינק 
ויגיע לדף הברכה של הארגון



בדף הברכה של הארגון ילחץ העובד 
על כפתור הפעל תו ומשם יגיע ישרות 

לאפליקצית  של שופרסל         
במידה ואין לעובד את האפליקציה, הוא יגיע ישירות 

מהברכה אל חנות האפליקציות ויוריד את האפליקציה. 

קבלת התו

עובד יקר,
בפרוס השנה החדשה 

אני מאחל לך ולבני משפחתך
שנה טובה וחג שמח!

 
בברכה,

ישראל ישראלי
מנכ"ל

ילחץ על כפתור הפעל תו 
בדף הברכה ויגיע ישירות לאפליקציה



שימוש באפליקציה
לאחר שיפתח העובד את האפליקציה יגיע 

ישירות לעמוד התשלום.
כל מה שנותר הוא ללחוץ על כפתור התשלום 

בכל רשת אשר מכבדת את תו הזהב.



לאחר שלחץ העובד על כפתור התשלום, 
יגיע אל מסך התשלום.

יקריא את הקוד לקופאי/ת או פשוט 
יסרוק את הקוד בקופה

יקריא את הקוד לקופאי/ת

העובד נתקל בבעיה בקופה? 
יוכל ללחוץ על כפתור "הוראות 

לקופאי/ת" ולהראות את הוראות 
הפעלת התו בקופה

שימוש באפליקציה



קליק  התו מומש ו... 

מעוניינים לראות מה עוד אפשר 
לעשות באפליקציית  של שופרסל?

המשיכו במצגת...



התווים שלי
במסך זה יוכל העובד לראות את כל התווים 

שברשותו ולעקוב אחר יתרות התווים
והיסטוריית המימושים

כמו כן יוכל העובד לראות את פירוט הרשתות
בכל תו

עוד באפליקציה



העברת התו או חלק ממנו

במידה והעובד מעוניין להעביר את התו או חלק 
ממנו, הוא יוכל לעשות זאת על ידי לחיצה על   

בסרגל ולבחור את התו אותו הוא ירצה להעביר.
 יבחר מאנשי הקשר שלו למי להעביר ואפילו יוכל 

לצרף לו ברכה.

ילחץ על    בסרגל ויבחר 
את התו אותו ירצה להעביר

עוד באפליקציה



קנה גיפטקארד
רוצים לפנק מישהו בגיפטקארד סלולרי?
תוכלו לעשות זאת ישירות מהאפליקציה!

לחצו על  בסרגל ופנקו את מי שאתם רוצים

עוד באפליקציה



חלק ג'
דוחות

דוח היסטורית מסגרת הזמנה  
יציג את היסטוריית ההפצות והשינויים בהזמנה

דוח פרוט הפצות להזמנה  
יציג את כל העובדים שהופצו להם תווים ואת סטטוס התווים

דוח היסטוריית הפצות לעובד  
יציג את סטאטוס ההפצות לעובד מסויים

כל הדוחות ניתנים להורדה לאקסל *



דוח היסטורית מסגרת הזמנה
יציג את היסטוריית ההפצות והשינויים שבוצעו בהזמנה. 

יש לבחור את מספר ההזמנה. תוצג שורת סיכום להזמנה.
יש ללחוץ על החץ על מנת לראות את ההפצות והשינויים שבוצעו להזמנה. 

דוח היסטורית מסגרת הזמנה



מציג את כלל ההפצות שבוצעו לעובדים מאותה הזמנה ואת סטטוס 
התו )פעיל, חסום, מבוטל(

יש לבחור את מספר ההזמנה

דוח פירוט הפצות להזמנה

במידה ועובד טוען שלא קיבל 
סמס עם ברכת הארגון והפנייה 
לאפליקציית  של שופרסל, 

תוכלו להיכנס לדוח ולשלוח לעובד 
שוב את ההודעה



מציג את כל ההפצות שבוצעו לטלפון מסוים
יש להקליד את שם העובד או את מספר הטלפון שלו

דוח פירוט הפצות לעובד



חלק ד'
פעולות:

1. החלפת תו סלולרי בתו פלסטיק
2. פריקה וזיכוי יתרת ההזמנה

3. חסימה ושחרור תווים



פעולות
מאפשר לכם להחליף תו סלולרי שהופץ לעובד בתו פלסטיק 

או לפרוק תו סלולרי שהופץ לעובד ולהחזיר את היתרה להזמנה. 
כמו כן מאפשר לכם לחסום או לשחרר תווים באפליקציה של העובדים

בחרו בפעולה 
שברצונכם לבצע



פעולות

בחרו באיזה דרך תרצו לאתר 
את התו: לפי מספר טלפון, 
מספר תו או מספר הזמנה

במידה וברצונכם לבצע את הפעולה על 
יותר מ-10 תווים, יש לטעון קובץ אקסל 
עם נתונים על פי דרך האיתור שבחרתם

במידה וברצונכם לבצע את הפעולה על פחות 
מ-10 תווים, תוכלו פשוט להקליד את הנתונים 

על פי דרך האיתור שבחרתם

במידה ובחרתם בטעינת רשימת 
הערכים, יופיעו לכם רשימת התווים 

בהתאם לדרך האיתור שנבחרה, 
בחרו את התווים הרלוונטים לביצוע 

הפעולה.



חלק ה'
אימות טלפונים



אימות טלפונים
במידה ויש ברשותכם את מספרי הטלפונים של העובדים וברצונכם לוודא כי הם עדכניים, מערכת "אימות טלפונים" 

תאפשר לכם לאמת את מספרי הטלפון לפני הפצת התווים.

ראשית, על מנת לוודא שמבצעי תהליך האימות הינם עובדי הארגון, תוכלו להגדיר עד 2 מאפייני הזדהות לאימות העובד. 
לאחר שהעובד הזדהה יהיה עליו להקליד את מספר הטלפון שלו. 

לאחר השלמת תהליך האימות על ידי העובדים, תקבלו טבלת אקסל המכילה את הטלפונים הסלולריים של העובדים כפי 
שאומתו על ידם. את טבלת הטלפונים המאומתים יש להעתיק לאקסל המיועד להפצת התווים ולטעון במערכת התווים.

עכשיו תוכלו להיות בטוחים שהטלפונים להם תפיצו את התווים מעודכנים.



אז איך זה עובד? פשוט!

שימו לב - בכניסה למערכת תוכלו להיעזר בסרטון הדרכה קצר

הגדירו את מסכי האימות שיראו העובדים )סיבת האימות, לוגו הארגון, פרטי הזדהות, וטלפון לבירורים( 
לאחר הגדרת המסכים, טענו למערכת את טבלת הטלפונים של העובדים הכוללת את פרטי ההזדהות שבחרתם

בחרו באיזו דרך תרצו להפיץ לעובדים את בקשת האימות )תוכלו לעשות זאת או בהודעת סמס או למייל של העובד(
כאשר יקבלו העובדים את הסמס או המייל, ילחצו על הלינק ויבצעו את תהליך האימות 

)ראשית יבצעו זיהוי ולאחר מכן יקלידו את מספר הטלפון שלהם(
לאחר שתחליטו לסיים את תהליך האימות, תקבלו את טבלת האקסל עם הטלפונים שאומתו ע"י העובדים

עכשיו כל שנותר לכם הוא להטעין את הטלפונים המאומתים במסך הפצת התווים ולהפיץ את התווים לעובדים ביום 
ובשעה שמתאים לכם. תוכלו להיות בטוחים שהעובדים קיבלו את התווים לטלפונים שלהם!



חלק ו'
ניהול ההזמנה והמשתמשים



במידה וברצונכם לפצל את ההזמנה לתתי הזמנות ולאפשר לנציגים
נוספים להפיץ, תוכלו לעשות זאת על ידי מספר פעולות פשוטות:

1. הגדרת משתמש להפצה מתת הזמנה
לחצו על ניהול משתמשים בסרגל הפעולות ולאחר מכן לחצו על כפתור "הוספת משתמש"

הגדירו את המשתמש שברצונכם לאפשר לו להפיץ מתת ההזמנה

הגידו 



2. יצירת תת הזנה
לאחר שהגדרתם את המשתמש במערכת, חזרו למסך ניהול הזמנה ולחצו על



לחצו על כפתור "יצירת תת הזמנה חדשה"



והגדירו את תת ההזמנה - שם ההזמנה, סכום המוקצה להזמנה ונציג המורשה להפיץ



בשלב זה תוצג לכם תת הזמנה שפתחתם.
במקביל ישלח מייל עם לינק למערכת התווים לנציג הארגוני שהגדרתם

אל דאגה - הנציג הארגוני יוכל להפיץ רק מתת ההזמנה שהוגדרה עבורו.
שימו לב:

בכל שלב תוכלו להיכנס לתתי ההזמנות בלחיצה על  בשורת ההזמנה הרלוונטית ולנהל את תקציב תת ההזמנה.
כמו כן, במידה והגדרתם בפרופיל המשתמש שלכם קבלת התראה על הפצה, תוכלו להגדיר את סכום קבלת ההתראה.



אותם התווים האהובים עכשיו גם בסמארטפון!
לפרטים והזמנות חייגו: 1-800-692-692


