
SMSחתימה מרחוק באמצעות מערכת 



הזנת פרטי לקוח

הזנת פרטי לקוח  

בעמוד הראשי



הזנת פרטי לקוח לכרטיס לקוח

,  הזנת פרטי לקוח נוספים

לאחר הקלקה על לשונית 

"פרטי לקוח נוספים"



הוספת מבוטחים נוספים

בפרטי לקוח" יישויות"מזינים 

לשים לב לכל הלשוניות 

למילוי בטופס



מאגר הטפסים

מקליקים על מאגר  

"  תיק לקוח"בטספים

כדי לבחור טפסים



בחירת טופס מתוך המאגר

במאגר הטפסים קיימים  

.כל המסמכים של החברה

ראו לשוניות

י  "ניתן לבחור כמה טפסים ע

ק בוקס'סימון הטופס בצ

בחר "לאחר מיכן הקלקה על 

כדי לצרף אותם" טפסים



בחירת מוצר מתיק לקוח

לסמן את המוצר המבוקש

לאחר מיכן ללחוץ

"ל''בדואשליחה /חתימה מרחוק/ טפסים-המשך "



בחירת פעולות למוצר

:  לסמן את הפעולה המבוקשת

חוברות/טפסים/הנמקה

"חתימה מרחוק"לאחר מיכן ללחוץ 



מילוי הטופס

לחיצה על שם מהמסך  

טוען את המסמך

חובה למלא את כל  

הטופס מושלם ולסמן  

מי צריך לחתום



הגדרת חתימות בכל נקודת חתימה

חובה לסמן

מי צריך לחתום



בחירת סבב חתימות

חובה למלא את שם המסמך

כאן ניתן לסמן את סדר  

.שליחת החותמים

צריך לתת סיסמה לכל  

תחנה לפתיחת המסמך
(ניתן להשתמש באותה סיסמה)

ניתן לשלוח או באמצעות  

.אסאמהמייל או באס 

סיום "לבסוף להקליק על 

לשליחה" קביעת תחנות

♥שים לב
לאחר שליחת הטופס לא יהיה  

ניתן לשחזר סיסמה לנעילת  

המסמך בסוף התהליך



אישור שליחה



קבלת הודעה לחתימה במייל

לאחר ששלחנו כך הלקוח  

יראה את המייל או ההודעה  

בטלפון הסלולרי

לחץ כאן  

לפתיחת המסמך



הזנת סיסמה לכניסה למסמך

נדרש למסור ללקוח  

את הסיסמא שבחרנו



(כל חתימה בנפרד)לחיצה לחתימה ומעבר לחתימות הבאות 

כדי לחתום יש ללחוץ על  

"לחץ לחתימה הבאה"



מעסיקאוסוכן אובת הזוג /בןאוחתימת הלקוח 



סיום חתימה ושליחה חזרה לגורם השולח

לאחר כל החתימות יופיע 

"ושלח חזרה–סיים "כפתור 



קבלת אישור במייל על ביצוע חתימה

לאחר סיום התהליך ישלח 

אישור השלמת חתימה



או הורדת המסמך החתום/מעבר למעקב טופסי חתימה ו

לאחר שכולם חתמו הטופס יהיה  

".מעקב טופסי חתימה"ב

.ניתן לראות בכל שלב היכן הטופס נמצא



הורדת הטופס החתום לאחר חתימת כל הגורמים

לוחצים על חתום ונעול לאחר שכולם  

.ZIPחתמו ואז ירד קובץ 

,במחשב WinRARבמידה ולא מותקן 

ניתן ללחוץ על האייקון כאן

סטטוס חותם

download

http://www.rarlab.com/rar/wrar540.exe


פתיחת המסמך לאחר הורדה והזנת הסיסמה

מקישים את הסיסמה  

שהזנו במערכת



ורשימת החתמותחתום ונעולPDFקובץ 



SMSתהליך החתימה מרחוק באמצעות הודעת 



תו תקן



077-5492686
info@sms2010.co.il

!תודה רבה


