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דה:מטרת למי
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םישויהורדת ה .1

 kcar ToCEMEX G הורדת היישום
מחנות היישומים 1 2

1
 OReadymix Gום  את היישחפשו

 דההורולחצו על 

2
 תחילכדי לה הסכמהרו בבח

רדהבהו



התחברות .2

1

3

2

1
 CEMEX Goהיישום של ת תחו אפ

כםכשיר הנייד שלבמ

2
 שם המשתמשת הזינו א

כם שלסמהסיוה

3
תרותחבבחרו בה



2. התחברות

4

4
 ושתנאי השימת קראו א

קבלהו בובחר



5
6

2. התחברות

 עדכון יישום
 דכון חדש,ם מזהה עם היישוא

 הוא יציג חלון נפתח המזמין אתכם
חדשהסה הלעדכן לגר

5
 אםעדכון עכשיו : בחרו באזהרה

 שיות עכת זאתם רוצים לעשוא
 רוציםתם  אם אמאוחר יותראו, 

תם אחרת בפעת זאולעש

6
 תח חלון חדש: יפגרסה מיושנת

 ם,ת היישוכן אכם לעדרה להמו
 כדי להמשיךדכוןחרו בעב



יעמוד ראש .3

1

2

1
 ההזמנותת ת אכאן ניתן לראו

כחים הנו ביוסופקותהמ

2
 דמנותההזת כרטיסייה מציגה אה

 וםת בית מסופקות להיוורושאמ
ריםתר לפי אהנבח



י הזמנהטפר .4

2

1

3

6

5

4

חרו אתר עבודה, יופיעו כל ההזמנותחר שתבלא

1
תן לחפש: כאן ני לוח שנה

ם שוניםתאריכיות בהזמנ

2
פרטי הזמנה

3
פרטי מוצר

4
 שסופקוספרי שירותמ

5
תיםרו השיסטטוס

6
- מציג מידע על ההזמנה מידע

 רוט- מציג את פי מטענים
ורים להזמנהם הקשרבליהע

ם הערבלים- מיקו תצוגת מפה
תות נוספו- אופצי עוד

חשוב!
ו חלהת זופונקציונלי

על בטון



4. פרטי הזמנה
 ם לראות:סרגל גישה מהירה באפשרותכמתוך  דעובעת בחירה באפשרות 

8

10

9

11

7

12

7
 תם לראותככולבידו"ח הזמנה: 

ם שונים לגבי ההזמנהונינת

8
תכם לבצערו באפש משוב:

שינוי הזמנהבקשה ל

9
 ובולעקתעד תכם לשרו באפבעיות:

ם ההזמנה שלכםר בעיה עאח

10
 וליםתם יכ אקשר:צרו עמנו 

 ת שלוושר עם הצלהישאר בק
רדימיקס

11
תתפו אש שיתוף הזמנה: 

 שיםכם עם אנההזמנה של
תמשם מששאין לה

12
 תת לעשושרו: אפחוזרתהזמנה 

 רת מהאפליקציה,הזמנה חוז
 ונה שבוצעהלהזמנה האחר



שינוי תאריךלוח שנה .5

1

2

4

3

5

1
 זמנה, לחצות הראוכם לאם ברצונ
 היום,כדי לסנן לפיעל הסמל

 הימים7דם, ם קויום למחרת, יו
הבאים או טווח תאריכים

2
תהצגת ההזמנוהיום: 
כחייםריכים הנותאשל ה

3
 תהצגת ההזמנוהיום הבא: 

 תאריךם הבא מהת ליוכננוהמתו
שנבחר

4
 תהצגת ההזמנו דם:היום הקו

תאריך הנבחרתבצעו יום קודם לשה

5
 ת הצגת ההזמנום הבאים: הימי7

 ם הבאים הימי7- ת לוכננוהמת
רריך שנבחמהתא



שינוי תאריך

5. לוח שנה

 

6

6
 תההזמנות הצגם: טווח תאריכי

רריכים הנבחות בטווח התאהנמצא



םיימת אספקת משלוחרש .6

 כםתשרות הזמנה, באפר בחירלאח
  ערבליםשלרשימה מלאה לסקור 

 סופקו או ערבלים ממתינים,ש
ת הערבלום טעינכולל הזמן ומק



טיסטוס כרסט .7

1

2

1
תכדי לצפו מטען רו בבח

שלוטוס בסט

2
 תתן לדפדף בין הלשוניוני

ם"- "פרטי"סטטוס" 
  -  מציג מידע על שלביססטטו

ההזמנה
 - מציג מידע על פרטי פרטים

ההזמנה )שקף הבא(



7. סטטוס כרטיס

 

3

3
תכדי לצפו טיםפר רו בבח

תובכמובמוצר 



םיטענינון מס .8
1 2

1
המסנןרו בסמל בח

2
סנן)ים(המ ת בחרו א

כם להחילונרצשב



מפהגת תצו .9
2

1

1
תצוגת מפהרו בסמל בח

2
תכדי להציג א בדרך רו בח

רךם הערבלים שבדמיקו

חשוב!
 תית זמינהוהמפה החז

ת בטוןר אספקרק עבו



9. תצוגת מפה

 

3

3
 ת כדי להציג אבאתרבחרו 

 ודהר העבתרבלים הנמצאים באהע

 לחצו על הערבל
וסףת מידע נוראכדי ל



ם הזמנהסיכו .01

 די להציג את דו“ח ההזמנה בחרוכ
מתוך גישה מהירהעודבסמל 

1

2

1
תכדי לראולחצו על הסמל

ת המידע על ההזמנהא

2
רטי ההזמנהת פתציג אבחירה זו 



10. סיכום הזמנה

3

4
3

דו"ח הזמנהו בבחר

4
 מדדי ההזמנהתתציג אבחירה זו 

חשוב!
 תמסך זה חל רק על אספק

בטון בלבד



מנו קשרצרו ע .11

ניתן למצוא  סעיף סרגל כליםב
 סיוע או לבקשאת האפשרות לקבל 

קבלת שיחה

2

1

1
 ורכדי ליצקשר צרו עמנו ו בבחר

Readymix GOקשר עם מוקד 

2
 ר,כשירו גישה לחייגן המאש

 תפנהו ת זולחיצה על אפשר
 ת עםכם לשיחה טלפוניתא

Readymix GOמוקד 
0017:- 0007:ות שעוקד זמין ב* המ



םייינובקשת ש .21
זמין למשתמשים מורשים

 מתוךדעובעת בחירה באפשרות 
 ם לראות:סרגל גישה מהירה באפשרותכ

2

1

1
שינוי הזמנהבחרו בסמל 

2
 ר בקשה לשינוי הזמנה,לאח

 שלחת הבקשה ויהמפעל יבדוק א
תום לזמינוו דחיה בהתאר אאישו

חשוב!
 תאופציה זו חלה על אספק

בטון בלבד



משוב .31

1

1

1
 כם להעניק משובותבאפשר
תשירובסיום ה



יתוף הזמנהש .41
ם לשתף הזמנה, בחרואם ברצונכ

מתוך סרגל גישה מהירהעודבסמל 

2

3

1

1
שיתוף הזמנהו על לחצ

2
 תשרורו את האפבח

 וחשלכדי לם רוצים שאת
את ההזמנה

3
 ולחצוו את המידע מלא
תףכדי לש שליחה על 

את ההזמנה

 ת בהזמנהתן לצפוני
תמששרת מללא יצי



יהבע .51

 באפשרות כדי לדווח על בעיה, בחרו 
מתוך סרגל גישה מהירהעוד 3

1

21
 תרוו באפשבחר

דיווח על בעיה

2
 דיווח על בעיהלחצו על 

וח חדשכדי להתחיל דיו

3
 ם לעקוב אחרתכרובאפש

 תות אושא ולראנ
שלוטוס הסט



ייל שלהפרופ .61

1

21
רופיל שלירו בסמל הפבח

ווניםוח המחתוך למ

2
כלו:תוכאן מ

תתראות השביו לה• להפעיל א
ושתנאי השימת • לקרוא א

תרטיוודעת הפת הת א• לראו
ריםוצות י• זכוי

• יציאה



יהול התראותנ .71

2

3
1

1
 תשרורו באפרופיל שלי בחבפ

התראות

2
הרשאת התראותלחצו על 

3
 כםונרצת שבוראת ההתנהלו א
לקבל:

ת יום לפניורתזכ• 
• שינויים

ם הזמנהכו• סי



הזמנה בודדת .81

 אם ברצונכם לאמת בקשת הזמנה אבל
 אין לכם משתמש כדי לגשת ליישום,

בצעו את הפעולות הבאות:

1
3

2

1
סה להזמנה בודדתכנילחצו על 

2
ספר הלקוח,מ ת ו אמלא

. כמו כן, מלאו מספר ההזמנה
 ריךתאת הת המידע אודוא

תחילה ההזמנהשבו ה

3
התחברותו על לחצ



פרטי הזמנה
דע הכלליההזמנה תציג את המי

5

4

18. הזמנה בודדת

4
 ת- כדי לראו ס ההזמנהסטטו
 וץ עלשל כל ערבל נא ללחמידע 

רלוונטיהשלב ה

5
 של כלטטוס ת הסות אכדי לרא

 מתיבותת ערבל, לחצו על אח
המטענים



7

6

18. הזמנה בודדת

דפדפו כדי לראות
מידע נוסף

6
מפהת רורו באפשבח

7
 ת מציגה אבדרךכרטיסייה ה

 רךשנמצאים בדרבלים הע
ודהר העבתלא



8

18. הזמנה בודדת

8
 ת מציגה אבאתרטיסייה הכר

 תרם באתים הנמצאיוהשיר
ריקהרים פודה ועובהעב

 לחצו על הערבל
וסףת מידע נוראכדי ל



10

18. הזמנה בודדת

9

9
 מציגה סטטוסכרטיסיית ה

ת שלבי ההזמנהא

10
 מציגה כרטיסיית הפרטים

רם הנהג ומפרט המוצת שא



11

18. הזמנה בודדת

11
תכםרובאפשת הסמלבאמצעו
 תנאי השימוש,ת ת אגם לראו

הצהרת הפרטיות וזכויות היוצרים



ברכות!
רואיד"אנד -ת "מעקב ם אסיימת
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