
 של הקבוצה לתפעוליש לנווט 

 

 

 

 ים בתפריט הקיצורים יש לדלג על הצעד הבאשימו לב:כאשר משתמש

 

  

לחוץ על יש ל

 תפעול < קבוצה

 פיןלחלו

צורים בתפריט הקי

של הקבוצה יש 

ללחוץ על ניהול 

 חברים



 

 חרה הקבוצה הנכונה ולבחור את הפעולה הרצויהשנביש לודא 

 

 

 מדינה, אזור ובחירת קבוצה ודאויש ל .1

 יש ללחוץ על ניהול חברויות .2

 יש ללחוץ על ניהול חברים .3
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 מסך חיפוש ניהול חברים

 

 

נוכחיים וחברים חברים  –קבוצה הרשומות של כל חברי הויות יעזור לכם למצוא את פוש חברחי
תוצאות מירביות אנו מציעים להכניס כמה שעזבו. לרשימה מלאה יש להשאיר את החיפוש ריק. ל

למצוא חברים שהוכנסו עם שגיאות  ניתן יהיהאם יוכנסו מעט פרטים שפחות פרטים בחיפוש. 
 .וכו'ו יוסי, יוסף התוצאות שיתקבלו יהי סאם תחפשו יוכתיב או בווריאציות על שמם. לדוגמא, 

ודא את בחירת הקבוצה. ניתן לחפש על פי קבוצות בודדות או כל הקבוצות שיש לכם ויש ל .1
 גישה אליהן.

 מסך הקודם.לחוץ על הלחצן אחורה כדי לחזור ליש ל .2

 דות החיפושיש להכניס שם ו/או שם חברה בש .3

, חבר ף, עזבמושהה, איחור, פג תוק פעיל, –וש של סוג סטטוס מסוים יש לבחור סטטוס לחיפ .4
כדי לחפש את כל סוגי  השארת הבחירה ב"בחר ססטוס" .טלובמדוש בהמתנה ובהמתנה, חי

 הסטטוס.

אמורים לחדש עד למצוא חברים ש כדי" תשלום על חידוש עד מועדיש לבחור תאריך לשדה " .5
 ד מסוים.מוע

 יש ללחוץ על חפש/י חברים כדי להתחיל את החיפוש .6

 יש ללחוץ על לחצן האתחול כדי לנקות את החיפוש ולהתחיל חיפוש חדש. .7

 ש ללחוץ על הכנסת חבר חדש במידה ורוצים להכניס חבר חדש.י .8
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 מסך תוצאות החיפוש

 

  

 יש ללחוץ על

עריכת  הקישור

חבר עבור החבר 

שאותו ברצונך 

 לערוך



 עריכת פרופיל החבר

 

 

  

הטאב  יש ללחוץ על

 פרטי חברות



 טאב פרטי החברות

 

 

  

לחצן על יש ללחוץ 

שנמצא ליד ינוי הש

תחום העיסוק 

 סיווגוה



 מסך שינוי תחום העיסוק והסיווג

 

 מהרשימה הנפתחת יש לבחור תום עיסוק שונה )קטגוריה ראשית( .1

 תחתמהרשימה הנפ יש לבחור סיווג )קטגוריה משנית( .2

 מדותהמועיש להכניס תיאור מוצר/שירות כפי שהוכנס בטופס הגשת  .3

 לשמור את השינוייםלחצן העדכון כדי יש ללחוץ על  .4
 יש ללחוץ על הלחצן סגירה כדי לחזור למסך הקודם .5
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