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IMSהוראות שימוש באפליקציה 

כניסה ראשונית : 
•אופציה א:

קבלת הודעה ב-SMS וקישור להורדת האפליקציה. 
בתוכן ההודעה יופיע שם המשתמש (מספר הטלפון). 

יש להיכנס ל"איפוס סיסמה"
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לאחר לחיצה על "איפוס סיסמה" במסך הראשי  
יופיע מסך בו יש להזין את מספר הטלפון של  -

המשתמש ("שם המשתמש")
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הודעת SMS ומייל (במידה וקיים) ובו קוד  
אישור תשלח למספר הטלפון (או המייל) 

שהוזן
יש להזין את הקוד שהתקבל, להזין סיסמה 

חדשה  וללחוץ על "איפוס סיסמה"
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חזרה למסך הכניסה:
יש להזין את מספר הטלפון של המשתמש  

("שם המשתמש") והסיסמה 
שבחרתם ולבחור בשפה הרצויה



5

יש לאשר את תנאי השימוש
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ניתן לחפש רכב ע"י הקלדת מספר הרישוי -

או 000-00-000 XX-XXX-XX יש להזין "-" בין הספרות

פירוט הכליםהדף הראשי שיעלה הוא דף 

ניתן לגלול את הדף למעבר בין הרכבים-

ניתן לבצע סינון בהתאם לסטטוס הכלי-
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התראות אדומות
לחיצה על סימן הקריאה
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בלחיצה  על אחד 
הרכבים נקבל פירוט  



9

מראה את אחוז הזמן שהרכב היה מונע ללא 
תקופה נוכחית ותקופה קודמת.נסיעה 

מראה  חץ אדום 
על החמרה ביחס 

לתקופה  
.הקודמת

חץ אפור וכיוונו  
מראה על מגמה  

ללא קשר  
להחמרה או 

.שיפור

מראה  חץ ירוק 
על שיפור ביחס 

לתקופה הקודמת

מראה את שעות פעילות המנוע לתקופה  
שנבחרה  

מ שהכלי נסע בתקופה  "מראה את המרחק בק
שנבחרה

מ לליטר לתקופה  "מראה את תצרוכת הדלק בק
שנבחרה
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בחירת תאריכים למסלול
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לחיצה על הנורה       תפתח 
טיפ לשיפור הביצועים

שיפור – ירוק

לחיצה על המכלול תפתח 
פירוט האירועים

אחוזי שינוי ביחס 
לתקופה הקודמת

החמרה   – אדום
ביחס לתקופה 

הקודמת

יעילות- אירועים השומרים על מכלולי הרכב ותצרוכת הדלק
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מתייחס להתנהגות נהג בהאצות פניות /
בלימות / מהירות

בטיחות
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נוכל לקבל את כל המידע  על כלל הצי הצי שלי במסך 
כולל מיקומים  



14

התראות לבקשת לקוח

בשלב זה יש לבקש מהמוקד אלו התראות תרצו לקבל.

מסנן חלקיקים,   דליפות אוויר, צורך ברענון
מים במסנן הדלק ועוד...

בגרסא הבאה תינתן האפשרות להגדיר לבד
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התקשרות טלפונית

קישור ישיר למספר טלפון של:

- מוקד השירות של ממאיר כולל חילוץ וגרירה

- מוקד IMS להוספת כלים / שאלות ובירורים
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לחיצה על שם המשתמש תוביל למסך שינוי פרטיםהגדרות
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ניתן להכניס לוגו ולשנות מספר פרמטרים
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IMSבכל שאלה ובקשה ניתן לפנות למוקד 
074-7500996




