
 סוכן יקר,

! באמצעות הטופס תוכל לנהל את כל המורשים כלל גאה להציג את הטופס הממוחשב לקבלת הרשאות

  ך:השליטה בידיים של –למספרי הסוכן שלך 

 הרשאות לעובדים חדשים בקשת 

 רשאות לעובדים קיימיםעדכון ה 

 הרשאות לעובדים שעזבו  הסרת 

 רה.מעקב אחרי הבקשות שהעברת לטיפול החב ביצוע 

 

 מאובטח.  –פשוט, מהיר, קל ובעיקר 

 

לפתוח טפסים עבור עובדי הסוכנות. בסוכנויות מורשה עובד ה -מורשה הרשאות  בכל סוכנותלצורך כך הוגדר 

 שבהן לא הוגדר עובד סוכנות המטפל בהרשאות, הוגדר הסוכן.

 

על מנת להגן על המידע האישי שלך ושל לקוחותיך, ולאפשר לך שליטה מלאה על הגורמים הרשאים לצפות 

במידע זה, מורשה ההרשאות יכול לבקש הרשאות רק עבור מספרי הסוכן שבבעלות הסוכנות. במקרים בהם 

יש לפנות למורשה  יש שותפות עסקית )פיצול עמלות(, ונדרשת הרשאה למספרי סוכן שבבעלות סוכנות אחרת,

 ההרשאות בסוכנות האחרת.

 

 לנוחיותך, הוכן מדריך קצר המסביר על אופן השימוש במערכת.  

 .700-8866666 מרכז התמיכה ישמח לעמוד לשירותךשאלות נוספות אודות תפעול המערכת ל

 

 

 בברכה,

 מידע ואבטחת ביטחון מחלקת תמנהל - אביבית קוטלר

 כלל ביטוח
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 וניווט במערכתכניסה 

 כניסה למערכת

 לכניסה למערכת ניהול הרשאות:

 כנס לכללנט .1

 (התחתון של הדף י)בצד שמאל ניהול הרשאות סוכניםלחץ על  .1

גורם אחד הרשאי להיכנס למערכת ולנהל הרשאות.  -מורשה הרשאות בכל סוכנות מוגדר 

 המערכת מופיעה בכללנט למשתמשים מורשים בלבד. לבירור אנא פנה למרחב.
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 יפתח המסך הבא: .8

 

 

 תאור שם 

 / הרשאה למספר סוכן ז.ע"פ שם / תחיפוש עובד קיים  חיפוש משתמשים א

במסך זה מופיעים כל המשתמשים המורשים למספרי 

 הסוכן של הסוכנות, גם מסוכנויות אחרות

פתיחת בקשה עבור משתמש  ב

 חדש

 יצירת טופס חדש

 רשימת עובדים מורשים קיימים וביצוע פעולות תוצאות ג

 צפייה בבקשות שנוצרו במערכת ריכוז בקשות ד

 

  

 א

 ב

 ג

 ד
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 ניווט במערכת

ת. במסך הראשי, יופיע סרגל בקשות, המאפשר בהתאם למיקומך במערכסרגל הניווט ישתנה בזמן העבודה 

 לצפות בבקשות ע"פ סטטוס הטיפול / צפייה בכל הבקשות.

 

 בשאר המסכים, יופיע סרגל המערכת :

 פתיחת טופס חדשל –ש חדש מהקמת משת .א

 שנוצרו במערכתלצפייה בכל הבקשות  –ניהול בקשות  .ב

 לצפייה ברשימת העובדים וביצוע פעולות לעדכון ההרשאות –ניהול משתמשים  .ג
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 פתיחת טופס עבור עובד חדש

 דרכים: 1 -בניתן לפתוח טופס לעובד חדש 

 יצירת טופס חדש  .א

כאשר העובד החדש זקוק להרשאות זהות / דומות  –יצירת טופס המבוסס על הרשאות של עובד אחד  .ב

 לעובד קיים.

 

, ניתן לתת הרשאות אך ורק למספרי הסוכן שבבעלות הסוכנות. לקבלת הרשאות מטעמי אבטחת מידע

 עבור מספרי סוכן של סוכנויות אחרות עמן מתקיימים קשרים עסקיים, אנא פנה לסוכנויות הרלוונטיות. 

לתת הרשאה לעובד למספר סוכן שאינו בבעלות הסוכנות. עליך לפנות למנהל לא ניתן  –במילים אחרות 

 ההרשאות בסוכנות שבבעלותה מספרי הסוכן הרצויים, ולבקש שיפתח טופס עבור העובד בסוכנות שלך.

 

 יצירת טופס חדש

 פתיחת בקשה עבור משתמש חדש ליצירת טופס חדש לחץ על .1
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עליך למלא את פרטי העובד, ואת כתובת הדואר  דואר אלקטרוני', בו'פרטי עובד והגדרות יפתח מסך  .1

 קטרוני אליה ישלחו הודעות מהחברה.האל

 

 

 .המשךהקלד את הפרטים הבאים, ולחץ על  .8

 ז בדיוק כפי שמופיעים בתעודת הזהות..שם פרטי, שם משפחה ומספר ת פרטי עובד

בשלב זה מתבצע אימות נתונים מול משרד הפנים. במידה והפרטים שגויים,  

 לא תוכל להמשיך בתהליך.

 תפקיד העובד בסוכנות תפקיד

 המכיל סיסמה וקוד לכניסה לכללנט SMSמספר הטלפון הנייד אליו יתקבל בעתיד  טלפון נייד

ין לקבל הודעות מהחברה, בחר במידה ולעובד קיימת תיבת דואר אליה הוא מעוני דואר אלקטרוני

 ב'כתובת דוא"ל עובד של ספק חיצוני', והקלד את הכתובת.

במידה והעובד מעוניין לפתוח תיבת דואר חדשה בכלל, בחר ב'פתיחת תיבת 

 דואר בכלל', והקלד את שם העובד ושם הסוכנות באנגלית.
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המצריכות הרשאות מיוחדות,  אלקטרוני עליך לבחור הודעות דואר  ', בומסך בחירת סוגי הודעות'יפתח  .4

 אשר ישלחו לעובד מהחברה )הודעות כלליות אינן מצריכות הרשאות מיוחדות(

 .המשךבחר את ההודעות הרצויות )או השאר ריק(, ולחץ על 

 ההודעות שנבחרו ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שהוגדרה בשלב הקודם.

   



 
 

0 
 

עליך לבחור את מספרי הסוכן אליהם העובד יהיה מורשה  'בחירת מספרי סוכן', בויפתח מסך  .5

 קבלת הודעות לדואר האלקטרוני.ל מערכות החברה, וכןל

חיים תאפשר לעובד לצפות בנתוני הפוליסות / הלקוחות של סוכן  8705לדוגמא, בחירת מספר סוכן 

 פר זה.במסך הקודם( הקשורות למס נבחרובשאילתות כלל חיים, וכן לקבל הודעות )ש 8075

 

 .המשך, ולחץ על בחר את מספרי הסוכן הרצויים .8

 במידה ואין ברצונך שהעובד יקבל הודעה מסויימת עבור מספר סוכן מסויים, ניתן להסיר אותה.

 8075לדוגמא, על מנת למנוע מהעובד לקבל הודעה מסוג 'הודעות אישיות לסוכן' עבור מספר סוכן 

 .V -כלל, ניתן להסיר את ה -בחיים 
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המערכות אליהן העובד יהיה מורשה, בהתאם  עליך לבחור את ', בובחירת מערכות'יפתח מסך  .0

 למספרי הסוכן המורשים )נבחרו במסך הקודם(.

(, שאילתות כלל, שאילתות בריאות ודו"ח סוקר מתווספות באופן Infobayמערכת העברת קבצים )

 אוטומטי. 

 המשךסמן כן / לא עבור כל אחת מהמערכות, ולחץ על  .6
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 מרכז את פרטי הבקשה.'אישור וסיום', ה יפתח מסך .7

.שלח בקשהלסיום ושליחת הבקשה לטיפול, לחץ על 

 

 תתקבל הודעה המכילה את מספר הבקשה. בשלב זה, הבקשה הועברה להמשך טיפול במרחב. .17

 עם סיסמת הכניסה לכללנט. SMS אליךלאחר אישור וטיפול בבקשה ישלח  .11

 הכניסה לכללנט ולמערכות החברה תתאפשר למחרת.
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 יצירת טופס המבוסס על הרשאות של עובד אחד 

על מנת להקל על פתיחת טופס לעובד חדש כאשר נדרשות הרשאות זהות לעובד קיים, ניתן ליצור טופס חדש 

 המכיל הגדרות זהות לעובד קיים.

 הרשאותכנס למערכת ניהול  .1

 .' שכפול משתמשלחץ על אייקון 'בקשה ל .1

 ניר שדמי: –לעובד קיים לפתיחת טופס לעובד חדש עם הרשאות זהות  ,דוגמאל

 

 עדכן.השאיר / ל, אותן ניתן ליפתח טופס חדש עם הגדרות והרשאות זהות לעובד שבחרת .8

 .(4-7חדש )עמוד תהליך זהה לפתיחת טופס ההמשך  .4
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 עדכון הרשאות 

 ניתן לבצע:באמצעות המערכת 

 שעזב. הסרת כל ההרשאות לעובד – סגירת משתמש 

 בכל  מסויימים יםהסרת הרשאה לצפייה בנתונים של מספר –מסויימיםמספרי סוכן הרשאה ל הסרת

 המערכות ולכל סוגי ההודעות.

 למספרי סוכן, הודעות ומערכות.הרשאות  הוספת / הסרת -עדכון הרשאות 

 / כתובת דואר אלקטרוני לעובד קיים יש לפנות למרחב. SMSעדכון מספר טלפון לקבלת ל 

 

 הסרת כל ההרשאות לעובד שעזב - סגירת משתמש

 להסרת כל ההרשאות הקיימות לעובד:

 הרשאותניהול כנס למערכת  .1

 בשורת 'סגירת משתמש' ולחץ על שמור: Vסמן  .1

 

 .בקשה שלחלסיום ושליחת הבקשה לטיפול, לחץ על  .8

 

 שהתהליך הסתיים בהצלחה, בשלב זה הבקשה הועברה לטיפול המרחב. תתקבל הודעה .4
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 הסרת הרשאה למספר סוכן מסויים

 להסרת הרשאה עבור מספרי סוכן מסויימים:

 כנס למערכת ניהול הרשאות .1

 בשורת העובד הרצוי. 'מספרי סוכן'המספר המופיע בעמודת לחץ על  .1

 

 :שמוראת המספר שברצונך להסיר, ולחץ על  סמןיפתח חלון ובו מספרי הסוכן המורשים היום.  .8
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 :שלח בקשהלסיום ושליחת הבקשה לטיפול, לחץ על  .4

 

 שהתהליך הסתיים בהצלחה, בשלב זה הבקשה הועברה לטיפול המרחב. תתקבל הודעה .5
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 סוכן, הודעות ומערכותהוספת / הסרת הרשאות למספרי  -עדכון הרשאות לעובד קיים

 לעדכון הרשאות לעובד קיים:

 כנס למערכת ניהול הרשאות .1

לחץ על אייקון 'בקשה לעדכון':  .1

 

 ההרשאות הקיימות לעובד שבחרת אותן ניתן לעדכן.יפתח טופס עם  .8

 (4-7חדש )עמוד המשך התהליך זהה לפתיחת טופס  .4
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 מצב בקשות

 הטיפול:סטטוס הבקשה במערכת מתעדכן בהתאם לשלב 

אישור )מתן הרשאות( / דחיה )אי מתן  טיפול בבקשה )בדיקה במרחב(  קבלת בקשה )קליטה במערכת( 

 הרשאות(

 לצפייה בבקשות:

 כנס למערכת ניהול הרשאות .1

 צפייה בריכוז הבקשותה הרצוי. לצפייה בכל הבקשות לחץ על לחץ על סוג הבקש .1

 

 יפתח מסך 'ניהול בקשות' ובו הפרטים הבאים: .8

 מספר הבקשה במערכת 

  חדש )הרשאות לעובד חדש( / עדכון )עדכון הרשאות לעובד קיים( / הסרה  –סוג הבקשה

 )הסרת הרשאות לעובד קיים(

  (, בטיפול נקלט במערכתאושר )ההרשאות ניתנו(, התקבל ) –מצב הטיפול בבקשה  –סטטוס

 .(אושרו(, נדחה )ההרשאות לא החל טיפול במרחב)

 סטטוס הטיפול אנא פנה למרחב.לבירור אודות 
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 ניתן לבצע סינון של רשימת הבקשות, באמצעות חיפוש לפי סטטוס / ת.ז / שם פרטי ושם משפחה .4
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 בעיות נפוצותשאלות ו

 

 , כיצד ניתן לעדכן?עובד בסוכנות החליף טלפון נייד .1

בעתיד יהיה , במערכתבמקרה של עדכון טלפון נייד עליך לפנות למרחב על מנת שיעדכנו את הפרטים 

 .ניתן לעדכן באופן עצמאי במערכת

 , כיצד ניתן לעדכן?עובד בסוכנות החליף כתובת דואר אלקטרוני .2

בעתיד יהיה , במקרה של עדכון טלפון נייד עליך לפנות למרחב על מנת שיעדכנו את הפרטים במערכת

 .ניתן לעדכן באופן עצמאי במערכת

 לכללנט?סיסמה את הקבל עובד חדש יאיך  .3

  סיסמת העובד לכללנט.עם  SMS יפול בבקשה וקבלת ההרשאות, ישלח אליךלאחר הט

 . מדוע?הטופס אושר, אך העובד עדיין אינו מצליח להיכנס לכללנט / למערכות בכללנט .4

על מנת שההרשאות יתעדכנו בכל המערכות יש להמתין לעיבוד לילי, כלומר למחרת היום שבו אושר 

 הטופס.

 משתמשים? ניהולמה רואים משתמשים לא מוכרים במסך ל .1

מופיעים עובדים מסוכנויות אחרות, המורשים למספרי הסוכן שבבעלות הסוכנות שלך. אתה  במסך

 הגורם היחידי הרשאי להוסיף / להסיר הראשות למספרי הסוכן שבבעלות הסוכנות שלך.

 תקיים קשר עסקי?כיצד מקבלים הרשאה למספרי סוכן של סוכנות אחרת, עמה מ .6

 עליך לפנות למנהל ההרשאות בסוכנות הרצויה, על מנת שיפתח עבורך טופס.

 ברצוני לעדכן את מנהל ההרשאות בסוכנות .1

 .אנא פנה למרחב

 ברצוני לברר לגבי הטיפול בבקשה שהגשתי .8

 .למרחבאנא פנה 

 אני זקוק לעזרה בתפעול המערכת .9

 700-8866666אנא פנה לתמיכה הטכנית 

 


