
 

 !שלום רבסוכן / יועץ / משווק יקר, 

 22/11/2018תאריך  מ פיתוח חדש במערכת אלמגור החל בוצעברצוננו להביא לידיעתכם כי 

 : לכל סוגי היוזרים ללא עלות נוספת להלן השיפורים שנכנסו למערכת

  מערכת מילוי והחתמת לקוח מכל מקום

eAlmagor fill & sign everywher 

 . בעל דפדפן אינטרנטלכל מכשיר ו מותאם לסלולרי טפסים למילוי ע"י הלקוחשליחת  .1

 

 מעבר אוטומטי במעמד החתימה:שיפור ע נ ק י של חווית הלקוח  - החתמת לקוח מרחוק .2

  ו תמונה מהסלולרי כמו ת.ז. ועוד צילום א הוספתיכולת  טופס לטופס.מחתימה לחתימה ומ

 

או הורדת חתימות לא בחירת חתימות החובה בטופס  שליחה טופס לחתימת הלקוח תוך .3

 . (שהלקוח לא צריך לחתום עליהם מסעיפים לא רלוונטיים הסתרת חתימותונטיות )רלו

 

או קיט  טופסכל הלקוח מסיים לחתום על כאשר לבעל הרישיון אוטומטי באופן שליחת חיווי  .4

 .טפסים

 

לייבוא כל טופס/מסמך למערכת ולמקם עליו כעת תוכלו  -חתימות על טופס חיצוני למערכת .5

 !והפיכתו למסמך דיגיטלי עם חתימה מאובטחת שליחה כל חתימה שתבחרו לצורך

 (הורה/מנכ"ל ועוד.../אפוטרופוסמשנה/)חתימת לקוח/מעסיק/מבוטח 

למערכת  ניתן לשלוח ללקוח לינק לצירוף טפסים -אפשרות העלאת מסמכים ע"י הלקוח .6

    ת.ז./סטייטמנט/אישורי רופא ועוד...ן צילום וכג

  מהמחשב/סמארטפון/טאבלט.צילום ישיר בנוסף יכול הלקוח לצרף מסמך ע"י 

  :שהמערכת מספקת וניתן לבצע מהיום שירותים נוספים

עלות  . חצי שנתית  , או רבעונית ,קליטת קובצי פרודוקציה לכל סוכנות ברמה חודשית  .7

סוכנים, מעבר לזה העלות תקבע לפי גדלי הקבצים  5לסוכנות עד ₪  250כל קליטה 

 שנקלטים בכל קליטה . הקליטה מאפשרת עדכון של כל הלקוחות בתוכניות הקיימות. 

 

בעלות  –הגשת בקשות פישינג למסלקה וממשק אירועים  – B2Bחיבור ישיר למסלקה  .8

 לחודש.₪  25של 

 

 ליוזר  לשנה. ₪  100ניתן לרכוש יוזר להחתמה בלבד במחיר של  .9

 

חודשי שימוש )עד  13שלם לשנה מראש קבל  !!!30/11/2018 מבצע למצטרפים עד ה

 חינם .  SMSהודעות  1000( +  2019סוף 

 



 תיאור תהליך החתמה ומילוי לקוח מרחוק

 

 בניית קיט הטפסים לשליחה ללקוח .1

 המערכת מימין ניתן לבנות סטים מוגדרים מראש לצורך שליחה ללקוחבסרגל לחצני 

 
יש להגדיר תהליך ראשי ובתוכו את הקיטים הדרושים. בכל קיט יש לצרף את הטפסים 

 הרלוונטיים:

 

  לקובץ הדרכה  כאן לחץהסבר מפורט על אופן בניית הקיטים ל 

 

 בשלב הפקת הטפסים ללקוח, יש לבחור בקיט הרצוי ולהפיקו:

 
 

http://media.wix.com/ugd/c24ebe_4ce0b0058e7b45919450746eab7d660c.pdf


 
 יש לסמן את הטפסים להפקה על מנת שיופיע בלשונית "ניהול טפסים":

 
 

תהליך מילוי והחתמה מרחוק מיושם על כל טופס במערכת, ניתן לאתר לתשומת ליבכם! 

 דווקא ע"י יצירת קיטים.גם טפסים פרטנית ולאו 

 

 

ולעבור מטופס  ות רצוי ללחוץ על לחצן חתום ברצףכדי להכין את הטפסים במהיר

 . תלטופס אוטומטי

 

 

 (  fill & sign)  ע"י הלקוח והחתמה  עריכת טופס לצורך שליחה למילוי .2

ימלא  הלקוחללקוח טופס הצהרת בריאות על מנת ש יעבירבעל הרישיון  הבאהבדוגמה 

 :המסמךבעצמו את 

 יש לפתוח את הטופס ב"ערוך"

 
 

 

 

  



 יש ללחוץ על "שמור וחתום"

 
 

 מצד שמאל, יש ללחוץ על לחצן חדש "הגדרת טופס"

 
 וללחוץ בסיום על "שמור הגדרות" )חשוב!("הרשאת עריכת טופס מרחוק"  V-יש לסמן ב

 
 משמאל. X-השמירה יש ללחוץ לסגירת הטופס בבסיום 

 

 כעת יש לסמן את הטופס/ים לשליחה מרחוק ולשלוח כרגיל:

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 מקרוב :  אומסך שליחת מסמך לחתימה מרחוק 

 
 

לשליחה  ןאת הסימו הוספתם אם )  SMSהודעת באמצעות דוא"ל והלקוח יקבל את המסמך 

  ( ורכשתם חבילת הודעות מראש SMSב

 

 :הודעת דוא"ל שמקבל לקוח

 
 



 :שמקבל לקוח SMSהודעת 

 

 
 

 לחיצה על הלינק תפתח  לו מסך בסלולרי : 

 
ספרות אחרונות של ת.ז.  וקוד  6או  SMSעל הלקוח להקליד קוד כניסה שנשלח בהודעת 

 ספרות למניעת פריצה למערכת .  4" אבטחה בעל ה'"קפצ

 

 לאחר הקלדה נכונה של קוד כניסה ואבטחה  הלקוח יכנס למערכת מילוי והחתמת הטפסים :  

  "חתום ברצף":לחיצה על הוא כל שהוא צריך לבצע 

 

 
 



: הלקוח יכול לענות על הצהרת הבריאות ששלחנו מילוי והחתמה מתחיל אוטומטית תהליך 

 לו גם מטלפון נייד : 

 
 

לאחר מילוי הטופס עליו ללחוץ על כפתור שמור וחתום המופיע בסרגל העליון לצורך העברה 

 אוטומטית של הטופס לחתימות : 

 
 



, תהליך ההחתמה זה(לא ניתן לשנות שום שדה בטופס במצב הטופס  יעבור למצב חתימה )

וא אוטומטי כולל מעבר מטופס לטופס.  בסיום כל חתימה יש ללחוץ  על שמור והמשך ה

 למעבר לחתימה הבאה או לסיום החתימות בטופס ומעבר לטופס הבא  : 

 

 
 

  

 והגדרת חתימות חובה בטופס :  עריכת טופס לצורך שליחה להחתמה ע"י הלקוח .3

, כאשר ניתן להגדיר מראש טפסים לחתימהבדוגמה הבאה בעל הרישיון יעביר ללקוח סט 

ניתן להוריד את  -אילו חתימות יופיעו ללקוח )במידה ולא רוצים שיחתום בסעיף מסוים

  טופס ב"ערוך"כל יש לפתוח  :החתימה(

 
 יש ללחוץ על "שמור וחתום"

 
 יש ללחוץ על לחצן חדש "הגדרת טופס"

 



אם תרצו להשאיר את כל החתימות ה )ברירת מחדל(. החתימות מופיעות כחוב ראשוןשלב ב

 חובה איך צורך להיכנס להגדרות טופס.  

ק בוקס 'או אם הצ בחלון  Vניתן להוריד מכל החתימות יחד את חובה החתימה ע"י סימון 

 :מסומן כל החתימות הם חובה

 

כחובה )תוצג ללקוח( או אינה חובה  ניתן לסמן פרטנית בכל חתימה האם מוגדרת ,לחילופין

 :)לא תוצג ללקוח(

 

כנס יאם כל החתימות חובה איך צורך לה.  יש ללחוץ על "שמור הגדרות"התהליך בסיום 

 להגדות טופס . 

 

 משמאל. X-השמירה יש ללחוץ לסגירת הטופס ב לאחר

 

 

המסמך עם הלקוח יקבל את מרחוק ולהחתמה כעת יש לסמן את הטופס/ים לשליחה 

 .שסומנו בעת הגדרת הטופס בלבד החתימות הרלוונטיות בלבד



 דוגמה מסמך בעת הגדרת חתימות : 

 
 

המסמך  כפי שמתקבל אצל הלקוח ללא החתימה שהורדה וללא חתימות  של בעל רישיון 

אין צורך להוריד את הסימון היות ובעת משלוח  ללקוח מופיעות רק חתימות   –ואפוטרופוס 

 בד .שלו בל

 

  



 שליחת קישור לצירוף טופס ע"י הלקוח .4

כחלק מקיט הטפסים להחתמה יכולים להידרש גם טפסים שאמורים להיות מסופקים ע"י 

 הלקוח. כעת ניתן לשלוח ללקוח קישור לאותם טפסים על מנת שיצרף מרחוק.

עוסק בדוגמה הבאה בעל הרישיון יעביר ללקוח קישור לצורך צירוף צילום ת.ז. ואישור 

 :מורשה

 יש ללחוץ לאיתור הטפסים דרך "צור מסמכים" ולאתר לפי הקריטריונים הבאים:

 
יש להפיק את הטפסים הדרושים, הטפסים יוצגו לבעל הרישיון בלשונית "ניהול טפסים" 

 בצורה הבאה:

 
 :שיתוף לצורכי החתמה בלבד חוץ על "שליחת תוצרים" יש לסמן ולל

 
 



 כעת הלקוח יכול ללחוץ על האטב לצורך צירוף המסמכים הדרושים.

 
 

 למערכת והוספת חתימות לצורך שליחהחיצוני שאינו במערכת  ייבוא טופס  .5

מסמך הדרוש לו ולהגדיר עליו חתימות לצורך שליחה  כלבעל הרישיון יכול לייבא למערכת 

 ללקוח.

 בדוגמה הבאה בעל הרישיון ייבא מסמך אישור לעצמאי ויבקש מהלקוח לחתום עליו:

 בלשונית "ניהול טפסים" יש ללחוץ על "יבוא מסמכים"

 
 לצורך הנגשה דיגיטלית V-ולסמן בבחלון שייפתח יש לייבא את הטופס הנדרש 

 

 

  



החתימה הרלוונטית ללחוץ על יצה על "יבא מסמך" הוא ייפתח, ועל בעל הרישיון לאחר לח

 לצורך מיקומה על גבי המסמך )ניתן להגדיר כמה חתימות(:

 

 
 בסיום יש ללחוץ על "שמור שינויים" ואז "סגור חלון"

 
לצורכי הטופס יופיע ברשימת הטפסים, יש לסמנו ולשלוח כרגיל ע"י לחיצה על "שיתוף 

 החתמה"

 

 .כולל החתימות שהוספנו הלקוח יקבל את המסמך פתוח לחתימתו

 

 

 קבלת חיווי אוטומטי בעת סיום החתמה .6

כאשר מסיים הלקוח לחתום על כל החתימות הנדרשות בטופס מסוים, במידה ויבצע סגירה 

על כל  חיווי בעל הרישיוןבמקביל ובאופן אוטומטי יישלח למייל  -או מעבר לטופס הבא

 שהלקוח סיים לחתום:

 



 יש לאתר הלקוח במערכת אלמגור ולראות את הטופס החתום בלשונית "ניהול טפסים".

 

 וקריאת דוא"ל המעקב שליח .7

כולל מעקב ופירוט  ,ללקוחות מתוך מערכת אלמגור שנשלחיםכל המיילים קיימת בקרה על 

של  IPפתיחת הטפסים וכתובות מלא של זמן השליחה, חיווי קריאת המייל ע"י הנמען, זמני 

הלקוחות מהן פתחו את הטפסים שיכולים להיות ראיה משפטית שהלקוח פתח וחתם על 

 .הטופס 

 ניתן לראות פרטנית ללקוח מסוים ע"י לחיצה על לשונית "מעקב דוא"ל":

 

 "דו"חות וניתוחים" בסרגל הכלים מימין:ניתן לראות על כל הלקוחות ביחד ע"י לחיצה על  

  

 .  Yael@newp.co.il להוספת  יוזר החתמות לסוכנות יש לפנות ליעל בדוא"ל  

 tomer@newp.co.il מסלקה יש לפנות לתומר  2B Bלהתממשקות של קליטת פרודוקציה או חיבור ל

 אנו מאחלים לכם המשך עבודה פורה ומהנה!

 .  072-2313757 –אום מראש יניתן לקבל הדרכה כל יום חמישי במשרדנו בת

 .   helpdesk@newp.co.il דוא"ל הרצוי לקבוע דרך 

 צוות אלמגור, בברכה 

mailto:Yael@newp.co.il
mailto:tomer@newp.co.il
mailto:helpdesk@newp.co.il

