


מהיום גם העובדים שלך יכולים ליהנות מכרטיסי מתנה דיגיטליים באפליקציה

.ובאתר מותאם למובייל

מאפשרת לעובדים ליהנות מכרטיס מתנה  mygiftאפליקציית

ללא צורך בכרטיס מתנה פיזי בכל קנייה באחת מהרשתות, הניידבטלפון 

.המכבדות את הכרטיס

שבוצעומקבלי המתנה יכולים לברר את היתרה ולצפות בעסקאות 

.בכרטיס שלהם בקלות ובנוחות

לכם את פרק הזמן מהתשלום ועד לקבלתמקצרת  mygiftאפליקציית

הוקרות, עבור מתנות, הזמנת כרטיסי מתנה בחגים-ובכלל , כרטיסי המתנה

.תהפוך ממטלה להזמנה קצרה ואינטרנטית שזמינה בכל רגע, וימי הולדת





מילוי טופס הזמנה ידני

והעברת  הארגון על ידי 

התשלום למקס 

פתיחת ההזמנה במערכות

מקס

הקמת הכרטיסים  

והטענתם במערכות  

מקס

:ממקסאימייל קבלת 

אישור תשלום▪

מספר + לינק לעריכת ההזמנה ▪

הזמנה

:הארגוןידי ההזמנה על עריכת 

(טקסט)עיצוב הברכה ▪
GC-שיוך עובדים ל▪
(לא חובה)הפעלה קוד ▪

הגדרת תאריך  ▪

:מקבל הכרטיס

 SMSקבלת▪
באתר/באפליקציהGC-הפעלת ה▪

GC-מימוש ה▪

תהליך הנפקת 

דיגיטלי

,  סטטוס לאחר שליחת מסורנים

:הכולל

היזון חוזר1.

שיוך טלפונים  2.



עריכת ההזמנה

ההזמנה  הקלידו את מספר 
.ממקסבמסך הכניסה של עריכת ההזמנה כפי שמופיע באימייל אישור 

SMS-הקלידו את קוד האימות שקיבלתם ב
קוד  SMS-ההזמנה ובה תקבלו בבטופס הנייד שנרשם תשלח למספר ההודעה 

שימו לב כי לא מדובר במספר ההזמנה  . אימות שצריך להזין בשלב זה במסך מטה

.הראשוני

.הנמצא בתחתית המסך" בקשה לשליחה נוספת"לחצו על , אם לא קיבלתם את הקוד, שימו ▪

:ההזמנות של מקס במיילצרו קשר עם מוקד , במידה וגם לאחר הניסיון השני לא קיבלתם
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עריכת ההזמנה

.למסך הקדמה המתאר את שלבי העריכההזנת הקוד תוביל 

להתחלת העריכה'התחל'לחצו על 

פרטי "י לחיצה על "ניתן לצפות בפרטי ההזמנה שכפי שהתקבלו במקס ע, בנוסף

"הזמנה

סטטוס ההפצה

כניסה לפרטי  

ההזמנה

לא ניתנים  

לעריכה



עריכת ההזמנה

קוד הפעלה הגדרת 

.אבטחה מוגברתלשם 

בו  השלב 

נמצאיםאתם 

הגדרת 

נוסח הברכה

.הדמיית עיצוב הכרטיס כפי שיראה מקבל הכרטיס

.במסך זה השינויים שיבוצעו בנוסח הברכה והלוגו ייראו מיידית

:הברכהפרטי ערכו את 
.  עריכת טקסט הברכה1.

.הברכה מגיעה עם טקסט גנרי אותו אתם יכולים לערוך

הגדרת קוד הפעלה לשם אבטחה מוגברת2.

חובהאינההגדרת הקוד ▪

למסור את הקוד לעובדי  באחריותכם , במידה והגדרתם קוד,שימו ▪

הארגון

" שמירה והמשך"לחצו על 

.הבאלמעבר לשלב 



עריכת ההזמנה

:העובדיםרשימות טענו את 
.י התאמה לחבילה הרלוונטית"לכרטיס עשיוך העובד▪

על פי מספר הנייד  השיוך הכרטיס מתבצע . כל חבילהיש לטעון רשימה נפרדת עבור ▪

(.הנבדלות בערך הכרטיס)שמוזן בכל חבילה 

.ניתן לטעון את רשימת השמות ידנית או באמצעות קובץ אקסל▪

ולא לעבוד על קובץ אחר שקיים לכם )את קובץ האקסל יש להוריד מאתר עריכת הזמנה ▪

.אחרת הכרטיסים עלולים לא להישלח, (במחשב

בר התקדמות

.משקף כמה שמות הוזנו מתוך כלל ההזמנה

כניסה לטעינת הרשימות



עריכת ההזמנה

הקלדה ידנית
:עובדהבאים עבור כל הקלידו את הפרטים 

שם פרטי▪

שם משפחה▪
נייד כוללמספר טלפון ▪

:לדוגמא. מקף

050-5555555

כל השדות הינם חובה*

מעבר לטעינת  

קובץ אקסל

אקסלטעינה קובץ 

טלפון ניידמשפחהשםשם פרטי

.מהמערכתאת פורמט הקובץ הורידו 1.

( :כל השדות הינם חובה)כרטיס עליו להזין את הפרטים הבאים עבור כל מקבל בקובץ 2.

".טען קובץ"עליו לחזור למסך הטעינה וללחוץ על , סיום ההקלדהעם 3.



עריכת ההזמנה

:השליחהמועד בחרו את 
(ערב/צהריים/בוקר)שעות וטווח יש לבחור תאריך ▪

"שמירה וסיום"בסיום לחצו על ▪

:  ניתן לעקוב אחר הפצת הכרטיסים, שליחת המסרוניםלאחר 

מעקב אחר ההפצהלשם " סטטוס הפצת כרטיסים"היכנסו למסך 

:עריכת הזמנה
" בעריכת הזמנה"הזמנה ולערוך ניתן לחזור , פרטיםולא סיימת לעדכן במידה 



עריכת ההזמנה

:במסך הסטטוס שלושה מצבים

giftcard-והפעיל את הSMS-מעיד שהעובד קיבל את ה
במצב זה הכרטיס כבר בידי העובד ולא ניתן למשוך אותו חזרה

. הפעלהSMSיתכן והכרטיס לא הופעל מכיוון שהעובד לא קיבל 

.  לבדוק שמספר הטלפון שמוזן לעובד הוא נכוןמומלץ 

.לעריכת רשומת העובד במידת הצורך" אייקון העיפרון"לחצו על 
"SMSשליחה נוספת של "ניתן ללחוץ לצד הטלפון של העובד 

.בתהליך העריכה לאף עובדשוייכוכרטיסים אשר לא 

.  העיפרון לבצעו שיוך של העובד הרצוי" אייקון"לחצו על 

:ניתן

(ב"וכיצסטטוס , שם, לפי חבילה)למיין עמודות 1.

לחפש לפי שם או מספר טלפון2.



פתרון תקלות בנוגע למערכת הזמנות –דיגיטלי 

למעסיק

הפתרוןהתקלה

הזמנה שקיבלנו במייל הזדהינו עם מספר 

קיבלנו קוד לנייד ולא 

SMSמקבל הכרטיס לא קיבל ▪

נסו שוב▪

:למוקד מכירות במיילפנו ▪
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בדקו במסך סטטוס ההפצה כי מספר הטלפון  ▪

שהזנתם לעובד הוא המספר הנכון ותקנו  

.במידה וצריך

וודאו כי הטלפון של העובד אליו אתם מנסים  ▪

.  שלא יכול לקבל " )כשר"לשלוח הוא לא טלפון 

(שיכול לקבל כרטיס דיגיטליסמארטפוןכלומר 
:פנו למוקד מכירות במייל▪

Giftcard_bo@max.co.il

התקבלה הודעה בכניסה לאתר עריכת  ▪
לצערנו אירעה שגיאה בדף  "הזמנה

"המבוקש

:למוקד מכירות במיילפנו ▪

Giftcard_bo@max.co.il

נזכרתי שאני צריך עוד כרטיס אבל  ▪

המלאי שיש לי בהזמנה נגמר
יש לפנות למוקד המכירות ולבצע הזמנה  ▪

.לא ניתן להוסיף על הזמנה קיימת. חדשה

שלחנו  , בחרנו לשים קוד הפעלה▪

היכן ניתן  , ללקוחות אך שכחנו מה הקוד

לראות אותו

לאחר שליחת  , באתר עריכת הזמנה▪

בעמוד סטאטוס הזמנה מוצג   , הכרטיסים 

קוד ההפעלה

אני מנסה לטעון את קובץ הכרטיסים  ▪

באתר אך מתקבלת הודעה שגיאה  

הספרה / שהמספרים לא תקינים

במספר הטלפון לא מופיעה  0הראשונה 

בקובץ

יש לוודא שהפורמט בו הכנסתם את מספר ▪

:  דהיינו, לאחר הקידומתכולל מקף הטלפון 

050-555555  .

יש לוודא שכל המספר מופיע בתא של  ▪

0מספר נייד לרבות הספרה הראשונה 

יש לפנות למוקד  , במידה והכנסתם תקין▪
:מכירות במייל
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/  פתרון תקלות מקבל הכרטיס-דיגיטלי 

MYGIFTעובד באפליקציית 

לא עובדתהאפלקיציה▪

הפתרוןהתקלה

ואמור להיות₪ 0מראה לי יתרה כרטיס ▪

בו כסף טעון  

לאפלקיציההתקבלה הודעה בכניסה ▪

"לצערנו אירעה שגיאה בדף המבוקש"

03-6178888פנו למוקד שירות לקוחות בטלפון ▪

-03פנו למוקד שירות לקוחות בטלפון ▪

6178888

נסו שוב▪

פנו למוקד שירות  , במידה ועדיין לא עובד▪

03-6178888לקוחות בטלפון 




