
HandiMateמדריך שימוש 
)  ממשק לטאבלט(

כל הזכויות שמורות2020פברואר 



אומדניידעבודה עם 
)ממשק לטאבלט נייד(



כניסה
-י לחיצה על אפליקציית ה "כניסה לממשק המערכת מתבצע ע

HandiMate.

: מסך הפתיחה מחייב שם משתמש וסיסמא

)ממשק לטאבלט נייד(עבודה עם אומדנייד 



בשורת החיפוש ישנה אופציה או לצלם את לוחית  

"חיפוש"בסיום נלחץ , הרישוי או להקליד אותה

נוודא כי המערכת מזהה את דגם הרכב על פי קובץ  

או  הכנת אומדן ראשוני , רכבים של משרד הרישוי

שנעבוד על תיק קיים שנפתח מחברת הביטוח  

.התור עבודהבאמצעות 

)ממשק לטאבלט נייד(אומדנייד 



בלשונית תמונות לוחצים על כפתור צילום תמונה  

.ומצלמים את הרכב

ניתן להדגיש  . לאחר מכן לוחצים על סיום

.סימונים על התמונה המצולמת

תמונות



אומדן/ דרכי הכנת הצעת תיקון 

:אומדן נזק/ במערכת ההורייזן קיימות כמה אופציות להקמת הצעת תיקון 

.משאיות–לא תומך ברכב כבד , טון3.5פרטי ומסחרי עד , קטלוג מולטיקאט מלא–הקטלוג 

.רמות3-מוקדי נזק אשר מחולקת ל12מוכנות ל -תחשיב נזקים 

.הכנסת חלקים בצורה ידנית–הוספת חלק 

.הכנסת עבודות בצורה ידנית–הוספת עבודה 

.רשימת עבודות קבועות–עבודה מרשימה 

מעל  . לחלפי מעטפת ניתן ללחוץ על התמונה של החלק ברכב ולקבל את רשימת החלקים הנלווים. מבנה החיפוש בקטלוג מולטיקאט הנו פשוט

בנוסף קיימת אופציית  , או תצוגה של קיטים שהוקמו לדגם הרכב הנבחר, בלמים ועוד, מכני, לתמונה קיימים לחצנים לפתיחת הקטלוג לפי נושאים

ניתן להוסיף חלק ידני או עבודה ידנית בלחצנים המופיעים מטה, )חיפוש גוגל(י הקלדת שם החלק "איתור חלק ע

:לחיצה על שם החלק תפתח תפריט



דרכי הכנת אומדן

בחירה שלו תוסיף את החלק לבחירות במידה והמערכת נבחרה לעבוד  -החלפת החלק

.ה ושעתוני צביעה עם מחיר החלק הנבחר"עם שעתונים יילקחו שעתוני עבודה לפו

Voice:

:  ביצוע אומדן קולי עם אפשרויות נוספות כגון

).ראה הוראות הפעלה בהמשך(מיגון ועוד , טקסטים, מד מרחק

:בחירת עבודה לפי תחשיב נזקים

.תיקון קטן–תיקון קטן 

.תיקון בינוני–תיקון בינוני 

.תיקון גדול–תיקון גדול 

).  המערכת מחשבת את שעות העבודה הנדרשות ביחסיות לגודל החלק(

.בלבדה"פושעתוןבחירה לתחשיב עלות –בלבד ה"פו

.בחירת צביעה בלבד-צביעה בלבד

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

במידה הצורך המערכת תשאל  . המחירים לפי שיטת התחשיב שנבחרה קודם לכן

.ט חד ערכי"על מנת להגיע לתת הדגם הסופי ולמק, שאלות לגבי מודל הרכב



Voice - Esti
אפשרות לייצור אומדן באמצעות  -לחיצה על המיקרופון          -

.דיבור



דרכי הכנת אומדן
אפשרות להוסיף חלק -"           הוספת חלק"לחיצה על כפתור -

.ידנית

.אפשרות להוסיף עבודה ידנית-"          הוספת עבודה"-

.הוספת מלל חופשי-



דרכי הכנת אומדן

ישנה אופציה נוספת לסייע למשתמש לקבוע אומדן נזק  

מוקדי נזק אשר 12י תבניות נזק מוכנות ל "ע.מהיר

:רמות3-מחולקת ל

.בינונית וקשה, קלה

ל תרכיב אומדן נזק המורכב  "כל אחת מהן מהבחירות הנ

לאחר הבחירה האוטומטית  ). אוטומטי(מחלקים ועבודות 

ניתן לשנות את הבחירה האוטומטית להסיר או להוסיף או  

.לשנות



הצגת מחירים מתחרים

תציג את אפשרות השגת החלק  -"           אפשרויות חלק"לחיצה על 

:  פ היבואני השונים ומחיריהם "ע

חלקים תחליפים כל החלופות ממגוון יבואני הרכב , חלקים מקוריים

.  ויבואני החלפים האחרים המופיעים במערכת



-תצוגה מקדימה 
חתימה

נעבור בצד ימין לתצוגה מקדימה של טופס  

.ונלחץ על חתימה וסיום



תהליך הסתיים



פקודות קוליות

קטלוג
-------
]שם חלק[להחליף את / החלפה של / להחליף / החלפה / החלף 
]שם חלק[לתקן/ תקן / תיקון 

]שם חלק[תיקון גדול 
]שם חלק[תיקון בינוני 

]שם חלק[תיקון קטן
]שם חלק[ צביעה בלבד / צבע / צביעה 

]שם חלק[פירוק והרכבה / פרוק והרכבה 

עבודות
--------

צביעה / חוץ / הידראוליקה / מסגרות / מזגן / רפדות / זגגות / מכונאות / חשמל / פחחות / עבודות כללי 
בחינה ורישוי/ טיפולי אחזקה / פיברגלאסתיקוני / איטום וזיפות / תיקון שילדה / שיפוץ מזגן / כיוונים ומדידות 

]תאור[עבודה ידנית / הוסף עבודה 



פקודות קוליות
עבודות ללא חלק

--------------------

שטיפת מנוע

בדיקת דחיסה

החלפת גז מערכת מיזוג אויר

החלפת נוזל בלמים

ניקוז אויר מערכת בלמים

ניקוז אויר מערכת בלם אחורי

כיוון מערך קדמי

פרוק והרכבה-יחידת כוח והנע מושלמת 

)גזים3(בדיקת פליטה 

כיוון מערך אחורי

החלפת שמן מנוע

ניקוז אויר מערכת קירור

כחהחלפת שמן הגה 

כחניקוז אויר מערכת הגה 

החלפת שמן דיפרנציאל אחורי

תאום מרווח שסתומים

החלפת נוזל קירור

החלפת שמן תיבת הילוכים

החלפת שמן הידראולי

תאום מנוע

קדמידיפרנציאתהחלפת שמן 

תאום תזמון הצתה

איזון גלגל

ניקוז אויר מערכת הידראולית

ניקוז אויר מערכת בלם קדמי



פקודות קוליות

]שם מוקד[מוקד נזק / מוקד 

שדות במסמך

----------------

]מספר[מד מרחק / קילומטרז/ אודומטר

).כי אין שדה הערות ברוב המסמכים, לא עובד כרגע(סיום הערות/ סוף הערות ] מלל הערות[הערות 

]שם אביזר[אביזר 

]שם רכיב אבטחה[אבטחה / רכיב אבטחה 



פקודות קוליות

טקסטים

----------

סוף מלל/ סוף טקסט ] מלל[מלל מתחת פרטים/ מלל מתחת לפרטים / מלל / טקסט מתחת פרטים / טקסט מתחת לפרטים / טקסט 

סוף מלל/ סוף טקסט ] מלל[מלל בהתחלה/ מלל מעל הפרטים / מלל מעל פרטים / טקסט בהתחלה / טקסט מעל הפרטים / טקסט מעל פרטים 

סוף מלל/ סוף טקסט ] מלל[מלל מעל חתימה/ מלל מעל החתימה / טקסט מעל חתימה / טקסט מעל החתימה 

סוף מלל/ סוף טקסט ] מלל[מלל מעל הסיכום/ מלל מעל סיכום / טקסט מעל הסיכום / טקסט מעל סיכום 

סוף מלל/ סוף טקסט ] מלל[מלל בסוף/ מלל מתחת חתימה / מלל מתחת לחתימה / טקסט בסוף / טקסט מתחת חתימה / טקסט מתחת לחתימה 

סוף מלל/ סוף טקסט ] מלל[מלל מתחת סיכום/ מלל מתחת לסיכום / טקסט מתחת סיכום / טקסט מתחת לסיכום 
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