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כניסה למערכת ניהול השירות ופתיחת פניה
לכניסה למערכת לחצו לחיצה כפולה על קיצור הדרך שעל שולחן העבודה:

במידה ולא מופיע לכם קיצור דרך זה על שולחן העבודה אנא פתחו קריאה בלינק הבא:
) - http://hdesk.jafi.org.ilבפתיחת הקריאה יש לציין בנוסף שאין לכם אייקון על שולחן העבודה(
במסך זה ניתן לפתוח פניה במרכז התמיכה .כמו כן ,ניתן לעקוב אחרי היסטורית הטיפול בפניות
שלך ,לצפות במאגרי מידע שונים ולשנות הגדרות כגון שפה ואזור זמן.
שים לב :ניתן גם לפתוח קריאה באמצעות אפליקציה שנקראת  Sysaidעבור טלפונים חכמים )ניתנת
להורדה ב App store-עבור מכשירי אפל ו Play store -עבור מכשירי אנדרואיד(
בהגדרת המערכת )בטלפונים החכמים( יש להזין את הנתונים הבאים:
שדה הhttp://hdesk.jafi.org.il : URL-
שם משתמש וסיסמה לרשת הארגונית
בלחיצה על קיצור הדרך בשולחן העבודה ייפתח המסך הבא :

לפתיחת פניה חדשה יש ללחוץ על "הגש/י בקשת שירות" .

לפניכם מסך פתיחת פנייה:

לפתיחת פנייה עליכם להזין את השדות הבאים:
יש לבחור את הקטגוריה המתאימה – בחירת הקטגוריה המתאימה מאד חשובה – אנא נסו לדייק
בבחירה עד כמה שניתן.
יש לרשום את "נושא" הפנייה  -בשדה זה יש לרשום משפט תמציתי המתאר את נושא הפניה.
לדוגמה  ":מסך שחור".
בשדה "תיאור" יש למלא את תיאור הפניה באופן מפורט ככל האפשר )שדה חובה(
כדי לספק עבורכם שירות מהיר ויעיל אנא וודאו כי פרטי התקשרות עמכם עדכניים .תוכלו לעדכן את
פרטיכם במקום המתאים לכך )שדה הטלפון במשרד הינו שדה חובה(
שימו לב :הפרטים שתשנו יהיו תקפים רק עבור קריאה זו ,יש לפנות לפורטל שירות עצמי או למשאבי
אנוש בכדי לעדכן את הפרטים באופן קבוע.
לצירוף תצלום המסך  ,יש לסמן ב V -ליד "שלח תמונת מסך".
במידה וישנם קבצים הרלוונטיים לפניה ,ניתן לצרפם באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף/י" בשדה
"קבצים מצורפים".
בסיום הזנת הפרטים הנדרשים לחצו על "שלח" ,לשליחת הפנייה לצוות הס"ל..

צפייה בפניות קיימות
אם ברצונכם לצפות ,לעדכן ,או לסגור פניה אשר פתחתם ,יש ללחוץ על :

בדף זה ניתן לצפות בפניות הפתוחות ולסגור פניות שאינן נחוצות יותר.

כדי לראות פרטים נוספים ולעדכן את הפניה יש ללחוץ על הפניה אשר ברצונכם לצפות בה .יוצג
בפניכם המסך הבא שמכיל את נתוני הפניה:

בנוסף ניתנת אפשרות להוסיף קבצים נוספים לפניה )על פי בקשת נציג התמיכה או ביוזמתכם(
באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף" ובחירת הקבצים הרצויים.
כדי לסגור פניה פתוחה ,סמנו את "סגור את הפניה " ולאחר מכן ללחוץ על "שלח".

צפיה במאגרי מידע
אם ברצונכם לצפות במאגרי מידע יש ללחוץ על:

הצפייה במאגרי מידע מאפשרת למשתמשים לקבל מידע הקשור לקריאה שברצונם לפתוח.
לדוגמה :ברצונכם לפתוח קריאה הקשורה להתקנה כלשהיא ,במאגר המידע יהיה מאמר המנחה
כיצד לבצע את ההתקנה .כמובן שמאגר המידע יגדל במשך הזמן וניתן יהיה להיעזר בו בתחומים
נוספים.

