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 םייהול משתמשעמוד נ. 1
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ניהול משתמשים
1

  מציגהניהול משתמשרטיסייה הכ
תםרם שיצתמשישת כל המא

2
 ם כוללים:שיתמפרטי המש

 שם המשתמש, החברה, דואר
 אלקטרוני, טלפון, וגישה אל

קציותאפלי

3
 ניהול המשתמשיםת רטיסייבכ

  אםיצירת משתמשו על לחצ
 ש,תמש חדור משכם ליצונרצב

תרשאוות הולהקצ



 ירת משתמש חדשיצ. 2
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2

פרטי קשר
1

2

 תראו ארבעה חלקיםבמסך זה 
 ו עליכם, בקשרמידע ליצירת לגבי 

 ון:כגשתמש, טי המלהזין את פר
 קוח, החברה, המדינה,מספר הל

 ם משפחה, דוארם פרטי, שש
 אלקטרוני, מספר הטלפון,

וסיסמה זמנית

 כדי להמשיךהבאלחצו על 



 ירת משתמש חדשיצ. 2
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הקצאת יישומים ותפקידים
1

  מציגםקידייישומים ותפהסעיף 
 ורודם שנוצר עבת המידע הקא

מידע ליצירת קשר

2
הקצאת הרשאות לחצו על 

 ומיםת ייש כדי להקצואחרות
  תמש ספציפיותפקידים למש

תכםרעל-פי בחי

3
 כדי להמשיךהבאלחצו על 



 ירת משתמש חדשיצ. 2
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הקצאת נתונים
1

 כםל מאפשר םהקצה נתוניהחלק 
 כםתונים שברצונת הנלבחור א

ש ספציפיתמת למשלהקצו

2
 ישויותונים: שני חלקי נתם ישנ

משפטיות ומיקומים

3
 כדי להמשיךהבאלחצו על 

 ם לחזור אחורהתכבאפשרו
 תלמסך הקודם על מנ

 ות / לערוךלהוסיף / לשנ
 תונים ימחקושהנת מבלי הקצאו



2. יצירת משתמש חדש 

1

2

סיכום
1

 ת המידע מציג אסיכוםהחלק 
תםהקודם שכבר הזנ

2
 תר א כדי ליצוהגשהלחצו על 

תמשהמש



 משיל משתפרופ. 3
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גישה ליישומים
1

 שתמש, לחצו עלרוך מרצונכם לעאם ב
שם המשתמש

2
 תופנו באופן אוטומטי לצפייהתם א

 תראו. בחלק העליון בפרופיל המשתמש
 קיד,שם, תפכגון: שתמש, רטי המאת פ

 קטרוני, חברה, מדינה,טלפון, דואר אל
קוחספר להעדפות שפה, ומ

3
 תת אוכלו לראותון תתחבחלק ה

 ר מציגה, אשגישה ליישומיםרטיסייה הכ
 תמששהמשתפקידים ם ואת הת היישוא

 ת לכםשרתצוגה זו מאפות. רארשאי ל
רוך את המידעלע

4
  כדי להוסיףקצאת הרשאההלחצו על 

תמש זהומים נוספים למשייש

5
 תתם אם סיימא

 ת פרופילעריכ
 המשתמש, לחצו

הגשהעל 



3. פרופיל משתמש 

מידע
1

2

1
 ת כל מציגה אמידעטיסייה הכר
 ומיםת והמיקת המשפטיוויוהיש

אשר למשתמש יש גישה אליהם

2
  כדיקצאת גישותהלחצו על 

תמש זהת מידע נוסף למשלהקצו



ברכות!
שתמשיםת ניהול מתם אשלמה
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