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פעולות במהלך הפגישה - המשך

אחרי הפגישה - תפעול ובקרה

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=riU8zy-wDzk
https://www.youtube.com/watch?v=riU8zy-wDzk
https://forms.gle/7FFMxJJmxnQ2MySL7
https://www.youtube.com/watch?v=C6DpCvm9h2Y
https://www.youtube.com/watch?v=_RNVvnHh7yk
https://www.youtube.com/watch?v=-VHO5mWhsWw
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-EqpHMZgE
https://www.youtube.com/watch?v=VfDGRMy1Tps
https://www.youtube.com/watch?v=VfDGRMy1Tps
https://forms.gle/mtVb7Z8QkuDmkAhh9
https://www.youtube.com/watch?v=7e9GVEBzTfw
https://www.youtube.com/watch?v=DsPeDRrOHvU
https://www.youtube.com/watch?v=Ao856VQlcvk
https://www.youtube.com/watch?v=qgXzMWItolU
https://www.youtube.com/watch?v=xsF4d1zhiJQ
https://forms.gle/ighSKfrA5cufKZaR6
https://www.youtube.com/watch?v=W4lxow8lXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=W4lxow8lXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=W4lxow8lXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=W4lxow8lXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=W4lxow8lXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=W4lxow8lXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=W4lxow8lXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=W4lxow8lXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=VEvwZXMzidA
https://forms.gle/6kHUtpGboCk2sSXBA
https://www.youtube.com/watch?v=bCCXAEmi9mI
https://www.youtube.com/watch?v=bCCXAEmi9mI
https://www.youtube.com/watch?v=bCCXAEmi9mI
https://www.youtube.com/watch?v=bCCXAEmi9mI
https://www.youtube.com/watch?v=VEvwZXMzidA
https://forms.gle/5FsqnD2RAs4LXXjK6
https://www.youtube.com/watch?v=D-kqO6r9xEw
https://www.youtube.com/watch?v=D-kqO6r9xEw
https://forms.gle/JxytncqMeQPoW6cz5
https://www.youtube.com/watch?v=u0yNPQipbUw
https://www.youtube.com/watch?v=32j0bik9Irg
https://forms.gle/LrxkD8ccHaewUYS69
https://www.youtube.com/watch?v=8j4v4MCPeYg
https://forms.gle/D8S6pjrqF6uWc9R9A
https://www.youtube.com/watch?v=ovNRizTxHKU
https://www.youtube.com/watch?v=ovNRizTxHKU
https://forms.gle/GxkKsi5eiSHFrxBL6
https://www.youtube.com/watch?v=nDKsrqB8jUs
https://forms.gle/zcRBpE1EPSsRHujG7
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ס ד:תגמהפ:יגהוכןג-גלפיגיצ:ןגוהו גמוצ:	 
פ:טיגמנויג-גפי:וטגסחבילסגושימושיםגבפועל	 

פ:טיות ס ד:ותגבנושאגאבטחתגמידע	 ג

ס ד:ותגדוא"ל ג

ס ד:ותגדוא"לגלחתימסגמ:חוקג)באמצעותגמייל(	 
ס ד:ותגדוא"לג-גלשליחתגמיילגליצ:ניםג)לניסולגתסליכים(	 
 	SMSגלמע:כתגGmailס ד:ותגאישו:גסתחב:ותגמ-ג
ס ד:תגכתובותגמיילגשלגסיצ:ניםג-גלשי ו:גמהמכיםגבמייל	 

ס ד:ותגלמהמךגסנמקס ג

אודותגסהוכן/סהוכנותג-גלטופהגבי:ו:גצ:כיםגפנהיוני	 
ס ד:תגהו ג:ישיוןגומקו:געמלס	 

די:ו געמלותגלפיגיצ:ןגוהו גמוצ:	 

 ילויגסשתתפותגבתוכניתגת מול	 
ס ד:תגקופותגפנהיוניותגלסשוואס	 
בנקגתשובותגלפיגיצ:ןגוהו גמוצ:	 
בנקגתשובותגלהעיףג"שיקוליםגעיק:יים"	 

ס ד:תגסטבותגוסנחות ג
ס ד:תגסטבותגדמיגניסול	 
ס ד:תגסטבותגכיהוייםגביטוחיים	 

info@sms0סגהגcoסilשירות תמיכה והדרכה: ימים: א - ה שעות: 8:30-17:00 | טלפוןרג077-5492686ג|גוואטהאפרג 051-5492686ג|גמיילרג

הגדרות מערכת

מה עושה הממשקממשקים

יצי:תגדוחותגלאיתו:גפוטנציאלגעהקיגושוויגלקוח	  

חתימה מרחוק
מע:כתגלייבואגכלגקובץגPDF,גס ד:תגשדות,גשליחסגלחתימסגמ:חוקגוניסולגלקוחות	  

ממשקים חיצוניים

https://www.sms2010.co.il
https://www.sms2010.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=8UfL2y7I_gw
https://www.youtube.com/watch?v=AiJ8f2oWqjo
https://www.youtube.com/watch?v=E9r52fbaJjw
https://www.youtube.com/watch?v=CoWkd4206Dg
https://www.youtube.com/watch?v=whcP_8e4vps
https://www.youtube.com/watch?v=96WW7Y9JdI8
https://www.youtube.com/watch?v=4hsvZ28_mYE
https://www.youtube.com/watch?v=bfjFlXkjPlo
https://www.youtube.com/watch?v=Ts7zDgiEma4
https://www.youtube.com/watch?v=mGi82fFsEWo
https://www.youtube.com/watch?v=rpz2jdYuUYU
https://www.youtube.com/watch?v=t1vVJ-Azo9w
https://www.youtube.com/watch?v=T9qrndnDbc8
https://www.sms2010.co.il/sms_academy.asp
mailto:info%40sms2010.co.il?subject=%D7%94%D7%A6%27%D7%A7%20%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%20%D7%A9%D7%9C%20SMS
https://www.youtube.com/watch?v=BObLA8KOeSE
https://www.youtube.com/watch?v=BObLA8KOeSE

