עידן חדש מתחיל
שירות דיגיטלי לתושב
מערכת הCRM -
והאפליקציה
של כולנו

שדה נחמיה

"משהו מתחיל מתגלגל ברחובות
משהו אחר יורד במדרגות
משהו קורה ,תופס לו בזנב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו".....

מטרת האפליקציה
אגודה

מתוך ניתוח הצרכים הקיימים בישוב
וכחלק מקידום ושיפור מתן שירותים
מתקדמים לתושב בעידן הדיגיטל,
פותחה אפליקציה ידידותית וקלה
לשימוש.
מטרתה לשים את התושב במרכז ולספק
לו מגוון רחב של שירותים מוניציפליים
ואחרים ,לחסוך זמן יקר בכל הקשור
להתנהלות מול האגודה ,מול המועצה
ומול גורמים אחרים באופן מקצועי ,שקוף
ומהימן.

שירות
ווטרינרי

מועצה

הודעות
רלוונטיות
לתושב

מוקד
חירום

ארגוני
התנדבות

צח"י

אירועים
בישוב
ובסביבה

עסקים
מסביב

מסך הבית
מאפשר לך לדווח לנו על

ארגונים ופעילויות שהיית רוצה

בעיה/תקלה בנושאים שונים.

להתנדב בהם .השירות יהיה זמין בקרוב

מאפשר לך חיוג מקוצר לצוות

מאפשר לך לשלוח בקשות בנושאים

החירום היישובי.

שונים לאגודה ,למועצה וקישור
לשירותים ממשלתיים.

חיוג למוקד המועצה האזורית

כל מה שנמצא מסביבך בקיבוץ

גליל עליון.

מאפשר לך להצביע ולהשפיע על
אורחות החיים בישוב.

ובסביבה הקרובה.

לחצו באזור זה והיכנסו ללוח ההודעות
של האגודה

מציג את אירועי הישוב ,המועצה
ובעתיד את האירועים בסביבה הקרובה.

הרשמה
בכדי שהמערכת תדע לזהות אתכם

יש להירשם מיד לאחר הורדת האפליקציה.
איך עושים זאת?
לאחר הורדת האפליקציה ,לוחצים על אחד

הכפתורים .המערכת תבקש מכם להירשם.
בצעו את הרישום באופן מלא ועברו לשקף
הבא.
חשוב – בשדה הכתובת ,יש לציין שם
שכונה/רחוב ומספר בית במידה ואתם

יודעים אותו.

תחומי עניין
לאחר שנרשמתם יש לסמן את תחומי
העניין שלכם.
למה זה חשוב?

תחומי העניין שתבחרו יאפשרו לנו לשלוח
אליכם הודעות  /התראות מותאמות למה
שמעניין אתכם.
תוכלו בכל עת לחזור ,מצד שמאל למעלה
בלחיצה על ה-סימון הזה :

דרך

האזור האישי ולשנות את בחירת תחומי העניין.
זהו! הכול מוכן ואתם יכולים לצאת לדרך.
תהנו ממגוון שירותים אצלכם בנייד.

לרגל השקת האפליקציה קבלו
הטבה ייחודית ומתנה
הטבה ייחודית לתושבי שדה נחמיה
לקבלת קוד הקופון היכנסו
לכפתור -

ובחרו ב "הטבה בשבילך".

*תוקף ההטבה עד ה –  31/12/20בהצגת הקופון.

מתנה מיוחדת בשבילך.

לקבלת המתנה היכנסו לכפתור -
ובחרו בקטגוריה האחרונה
"שלח לי מתנה".

יש לגלול למטה ולבצע שליחה.

*תוקף המתנה עד ה –  31/10/20לחברי אגודה ,שוכרים ראשיים ומשניים.

משטח הטענה אלחוטי לנייד

להורדת האפליקציה
אנדרואיד

iOS
תוכלו לחזור למסך הבית ע"י
החלקה עם האצבע מימין לשמאל.

שימו לב

יש לאפשר להשתמש במיקומך
הנוכחי על מנת שנוכל לשלוח אליך
את השירות המבוקש .כמו כן ,יש
לאשר התראות לנייד על מנת
שתוכלו לעקוב אחר סטטוס
הבקשה שלך.

