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 ניסה למערכתכ .1

 כללי .1.1

 נזק,עבודה מלאה בטאבלטים, מקבלת רכב ועד אומדן החדש המאפשר ענן שירות מ.ר.מ מפעילה 

טכנולוגיה המאפשרת  GPRSאת בדיקת הרכב. באמצעות טכנולוגיית בוחן/שמאי במקום בו מבצע ה

שם  עםניתן יהיה להתחבר לאתר מרמ ומשם להיכנס למערכת ) הטאבלטיםגלישה באינטרנט דרך 

התהליך מתחיל בשידור נתוני התיק לשרת מייד עם  .ולהקים אומדנים מלאים משתמש וסיסמא( 

והכנת האומדן בהתאם לנתונים בהם נפתח התיק. )כולל קישור לקובץ הרכבים(  בטאבלטזיהויו פתיחתו, 

 , ניתן לייבא את נתוניו מהשרת אל תיק השמאות.בטאבלטלאחר גמר הכנת האומדן 

 כניסה  .1.2

 בטאבלט.   פליקציית הנדימייטהמערכת מתבצע ע"י לחיצה על אממשק לכניסה 

 מסך הפתיחה מחייב שם משתמש וסיסמא :
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 ": הוללחוץ על כפתור "כניס יש להקליד קוד משתמש וסיסמא

 המסך הראשי ייפתח.
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 תיקיםפתיחת  .2

 ראשימסך  .2.1

דרכו ניתן לפתוח אומדנים חדשים, לאתר אומדנים אחרונים שנפתחו או  של המערכת זהו המסך הראשי

 .אחר תיקים שנפתחו ועדיין לא ניסגרו לבצע חיפוש

אם קיים  )כולל זיהוי הרכבלשדה החיפושי יתווסף אוטומטית שויומספר הר ויניתן לצלם את לוחית הריש* 

 .(כבר במערכת, אחרת יוזן ידנית
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 הראשיפעולות במסך  .2.2

 חיפוש .2.2.1

 

אופציית החיפוש מאפשר לאתר תיק לפי מס' רכב, כאשר התוצאות יציגו את כל תיקי השמאות שנפתחו 

". או לחילופין במידה ונפתח אומדן ONLINEכתיקי  "תיק לאותו מספר רכב  במערכת השמאית ושסומנו 

הטאבלט. כאשר התיק הוא ממערכת השמאית, יופיע מספר התיק יופיע מימין למספר  -חדש דרך ה

הרכב. בנוסף המערכת תציג דרך כפתור "אופציות נוספות" אפשרויות רבות אחרות, כמו עדכון תיק קיים, 

 ון ועוד.הקמת אומדן נוסף, הקמת הזמנת תיק

 הגדרות אישיות .2.2.2

ות ברירת המחדל של המערכת, כגון שעת עבודה, הזמנות, רמסך הגדרות אישיות מאפשר לקבוע את הגד
  סוגי תחשיב, ותעריפים.
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 פתיחת תיק חדש .3

   ביצוע קבלת רכב לתיקון .1.1

לם היא גם אופציית ברירת המחדל של המערכת. נצ -השלב הראשון בכל תהליך , הוא ביצוע קבלת רכב

 את לוחית הזיהוי ונלחץ על "חיפוש" , לאחר איתור הרכב נלחץ "המשך".

 מסך פרטי רכב

 

 הרכב. משתמש –המערכת מזהה את כל פרטי הרכב )כולל מספר שילדה(. ניתן להוסיף את פרטי החייל 

 לוחית זיהוי ומחירון הרכב.
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 מסך נתוני קבלה לתיקון

 )יש לשים לב לשדות החובה( במסך זה יש להוסיף את הפרטים הבאים: 

 אינו שדה חובה –קוד קבלת הרכב 

 מעודכן אוטומטית –תאריך קבלה 

 שדה חובה!! –בוחן הרכב 

 אינו שדה חובה -מד מרחק 

 אינו שדה חובה -רמת דלק 

 אינו שדה חובה -קוד משבת מנוע

 מוסכי חוץ!!(במידה וזו תאונה )תאונות נפתחות רק מ –יש לבחור "תיקון נזק"  –סוג התיקון 

 במקרה של טיפול יש לבחור "טיפול שירות ואחזקה".                  

 שדה חובה!! –כלומר בחירת סוג הטיפול  –שרותים נדרשים 

 אינו שדה חובה. -מהות סוג התיקון  –תיקונים נדרשים 

 שדה אוטומטי!! –תמיד משרד הבטחון  –מבטח 

 שדה זה הוא אוטומטי והוא קרוי גם משרד הבוחן. –משרד שמאות 

 שאר השדות אינם רלוונטים!!
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 מסך תמונות
 

 , ולרשום הערות.במסך זה ניתן לצלם את הרכב בעת מעמד "קבלת הרכב" , לסמן פגיעות חיצוניות 
אותה בלחיצה על כפתור "צילום תמונה" תפתח את המצלמה, לאחר כל צילום אפשר לבחור להשתמש 

ונה או לבטלה.  לחיצה על  "המשך" תעלה אותה לטאבלט , בנוסף ניתן להגדיל כל תמונה )זום( ואף תמ
 לסמן פגיעות בתמונה המצולמת.

 כל תמונה מסונכרנת ישירות לשמאית! 
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 דוגמא :

 

 מסך תכולת רכב

נליים . לחיצה על כפתור "סעיפים אופציו1221בטופס  גבמסך זה יש לסמן את תכולת הרכב כנהו
 מוסתרים" תציג את הרשימה המלאה.
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 מסך פרטי הדו"ח

המכיל את  PDFבמסך זה ניתן לראות את סיכום הדו"ח כולל תמונות, הדו"ח מועבר ישירות כקובץ 
 למסך תמונות. -אית משתכולת הרכב והחתימות הדיגיטליות , למערכת ה
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 אופציות נוספות במסך זה:

 יג בדו"ח.לו נתונים להציא –אפשרויות 
 ניתן להוסיף טקסטים במקומות ספציפיים בדו"ח. –טקסטים 
 טלית:גיחתימת הבוחן והמוסך בצורה די –חתימות 

 

 

 .PDFהדפסת הדו"ח בפורמט  –הדפסה 
 גורמים נוספים והמשך מעבר לביצוע אומדן הרכב.שיתוף הדו"ח ל –סיום 
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 רכבל ביצוע אומדן .1.2

 משנה את המסכים מימין ופותח אפשרויות נוספות בניהול התיקרכב" למעבר למסמך "ביצוע אומדן 
 .מולטיקט -הכוללות את קטלוג מרמ 

 מסך פרטי הבדיקה

ובעקבות כך הפרטים הושלמו אוטומטית, כאן ניתן לבחור  מסך זה הוא המשכו של מסך "נתוני בדיקה"
תיקון . בנוסף לשנות את את שם הבוחן, את מספר ההזמנה )הסדר( , לשנות נתונים כמו מוסך, וסוג 

 וצבע(. שעתון עבודהשיטת חישוב הסדרי הנחות ונתוני האומדן)מע"מ ושעת עבודה( , התיק  ,והסכם )
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 כניסה לקטלוג 1.2.1

הכנת האומדן מתבצעת כמו בשמאית, ניתן להכניס חלקים מקטלוג המולטיקט, להוסיף עבודות לפי 

 רה ידנית, ועבודות מתפריט עבודת קבועות.שעתון מרמ, להוסיף חלקים ועבודות בצו

 

דומה מאוד למקורי, גם כאן ניתן ללחוץ על התמונה ולקבל את רשימת החלקים הרלוונטים. הקטלוג כאן 

 יש חלוקה לפי נושאים, וקיטים, בנוסף ישנה אופציית חיפוש, הוספת חלק ידנית ועבודה ידנית.

 ט הרגיל( :לחיצה על החלק תפתח תפריט )בשונה מהמולטיק
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 מקורי ותחליפי. –תציג את מחירי החלק השונים  -החלפת החלק

 תחשיב תיקון לפי מינימום. –תיקון קטן 

 בינוני. ןתחשיב תיקו –תיקון בינוני 

 תחשיב תיקון מקסימלי.  –תיקון גדול 

 תחשיב פו"ה ללא תיקון. –פו"ה בלבד 

 וצביעה בלבד.

 סי לגודל החלק.* תחשיבי התיקונים מבוססים באופן יח

לאחר בחירת החלקים יש ללחוץ על כפתור "תחשיב" , המערכת תחשב את עלויות המחירים לפי שיטת 

התחשיב שנבחרה קודם לכן. במידה הצורך המערכת תשאל שאלות לגבי מודל הרכב, על מנת להגיע 

 לתת הדגם הסופי ולמק"ט חד חד ערכי.
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ור ל"אפשרויות חלק " ולבחור מחיר אחר, או להציג את כלל * לאחר קבלת מחירי החלקים ניתן תמיד לחז

 רשימת המחירים בשוק. )מחירי ברוטו לצרכן(

 

 

 הוספת חלק ידני 1.2.2

 לחיצה על כפתור "הוספת חלק" תפתח את המסך הבא:

 

נכניס את תיאור החלק ואת המק"ט )במידה ויש( ניתן לבצע בדיקת מחירים ואף לקבוע את סוג החלק, 
 ".סיוםם נלחץ "לסיו
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 קיטים 1.2.1
 

 תחת לשונית "קיטים" ניתן לבחור טיפול מתוך רשימת הקיטים המובנת במערכת.
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 עבודה מרשימה )עבודות קבועות( 1.2.1

 והן זהות לרשימה בשמאית ובהורייזן. "תחת מסך "עדכון אומדן תרשימת העבודות הקבועות נמצאו
 

 

 הוספת עבודה )עבודה ידנית( 1.2.4 

 לחיצה על כפתור "הוספת עבודה" תפתח את המסך הבא: 
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 תחשיב אומדן 1.2.6
 

 הצגת החלפים שנבחרו אוטומטית והתיקונים הנדרשים)לא כולל שעתונים, אלו יוצגו בהצעה הכוללת(

 

 

 

 מסך עדכון אומדן .1.1
 

מעבר לשימוש ב"עבודות מרשימה", אין שום צורך לעבוד מול מסך זה, הוא מיועד 

 מסך לתצוגה בלבד אין חובה לעבור דרכו. בלבד !!!לשמאים 
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 מסך פרטי הדו"ח .1.4

מציג את כל תחשיב הרכב כולל חלקים ,עבודות וצבע. הגדרות  "לסיכום התיק ונתוניו מסך "פרטי הדו"ח
 הרכב, תמונות, חתימות, וסה"כ הנזק.
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 הן:אפשרויות מסך זה 
 

 לו נתונים להציג בדו"ח.יא –אפשרויות 
 ניתן להוסיף טקסטים במקומות ספציפיים בדו"ח. –טקסטים 
 טלית:גיחתימת הבוחן והמוסך בצורה די –חתימות 
 .PDFהדפסת הדו"ח בפורמט  –הדפסה 

 רכב.לשיתוף הדו"ח לגורמים נוספים והמשך מעבר לביצוע אומדן  –סיום 

מערכת טומטית לסונכרן אוים את התהליך. )התיק ילחיצה על כפתור "סיום "וחזרה למסך הראשי תסי*
 (.F5לחיצה על  ע"י  שמאיתה
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