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הכנסת נתונים  , הקשר בין הכנסת נתונים און ליין
ח הסגן"באפליקציה ודו

כאשר חברים מכניסים פתקים באופן מקוון באתר או דרך האפליקציה נתונים אלו מתועדים  

זה מסייע לסגן , בנוסף. בכל מקום, החבר יכול לסקור את המידע שלו בכל עת. באופן אוטומטי

ר או למי שמכניס את הדוח מאחר והמידע כבר קיים שם וככה כמות הנתונים שיש להכניס  "היו

.  מצטמצמת

.מומלץ לצפות בסרטון הבא כדי ללמוד על הקשר בין הכנסת המידע על ידי החברים לדוח הסגן

https://youtu.be/GuFY8QLSIqQ

https://youtu.be/GuFY8QLSIqQ


באמצעות שם BNICONNECT-יש להתחבר ל. 1
המשתמש והסיסמא ולנווט לתפריט התפעול

יש להקליק על  

קבוצה < תפעול 

או

להקליק על הקישור  

בדף הבית

בתפריט הקיצורים  

של הקבוצה



יש לוודא ששם הקבוצה מופיע למעלה ולבחור את . 2
הפעולה הרצויה
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יש לוודא ששם הקבוצה מופיע למעלה ולבחור את . 3
הפעולה הרצויה
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האזור והקבוצה, את המדינהלודאיש 1.

יש להקליק על ניהול פגישות2.

ח סגן"יש להקליק על הכנסת דו3.



ח הסגן"מעבר על אורחים למתן קרדיט בדו. 4
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למרות  , יש לשים לב שהקרדיט על האורח ייושם על המפגש שבו הם השתתפו. אורחים שנוספו מאז דוח הסגן האחרון יוצגו לסקירה
.אם לא הוספו אורחים המערכת לא תיכנס למסך זה. שדוח הסגן כבר הוגש בעבר

כולל תאריך  , יש להקליק על שם האורח כדי להגיע למסך עריכת פרטי האורחים ולבצע תיקונים. שם האורח יוצג בעמודה זו1.
.מסך זה יופיע רק לבעלי הרשאות. הביקור

.השם של החבר שיקבל קרדיט עבור האורח בדוח הסגן יופיע בעמודה זו2.

.החבר שהכניס את האורח למערכת יופיע בעמודה זו3.

.קרדיט עבור הביקורינתןתאריך הביקור בקבוצה יקבע באיזה דוח סגן 4.

תמנע מתן  לאבחירה ב, תעדכן את הדוח של מועד הביקורכןבחירה ב. יש לבחור האם לתת קרדיט עבור האורח בדוח הסגן5.

.לא נתבקש לבצע אותה שוב, ברגע שבוצעה בחירה. קרדיט עבור האורח

ניתן ללחוץ על הקישור כדי לבדוק האם ניתן כבר קרדיט . ח לשבוע זה"ח הסגן תציג את הסטטוס של הדו"העמודה קישור לדו6.

.עבור האורח

תוצג שוב שאלה עם לקבל או לדחות אורחים נוספים בפעם  . כדי להגיע ישירות למסך הכנסת דוח סגןהמשךיש ללחוץ על 7.
.הבאה שיוזן דוח סגן



יש לבחור את התאריך כדי להתחיל את הכנסת  . 5
הנתונים

צפיהח הסגן לקבוצה כדי לעבור למצב "בדוצפיהיש להקליק על 1.

יש ללחוץ על לחצן הקודם כדי לחזור למסך הקודם2.

ניתן לבחור רק את היום  . ח סגן"יש להכניס את מועד המפגש כדי להכניס דו3.

.בשבוע שבו הקבוצה נפגשת

ח חדש"ח סגן כדי להכניס דו"יש ללחוץ על הכנסת דו4.
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ח"מסך הכנסת הדו

יש להכניס את התאריך של דוח הסגן אותו מכינים1.

ח"ח ביקורת תודות והפניות מראה את כל הפתקים און ליין שהוכנסו לקראת המפגש השבוע ונכנסו לדו"דו2.

ח הסגן כדי ליצור מסמך עבודה לפני הכנסת הנתונים למחשב"יש להשתמש בהדפס את דו3.

.י לחיצה על כותרת העמודה"שם משפחה ע/ב שם פרטי-ניתן למיין לפי הא. החברים רשומים אנכית4.

אנא שימו לב למקרא בדף הבא. ח הסגן"לכל חבר יש שורה אופקית בה ירשמו נתוני דו5.
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ח הסגן"מקרא לדו

נוכח=נ

חסר=ח

איחור=א

רפואי=ר

מחליף=מ

הפנייה מחבר לחבר-הפניה עצמית  =הפניה פנימית שנמסרה

הפניות של אנשים חיצוניים לקבוצה לחבר=הפניה חיצונית שנמסרה 

הפניה עצמית הפנייה מחבר לחבר =הפניה פנימית שהתקבלה

הפניות של אנשים חיצוניים לקבוצה מחבר=הפניה חיצונית שהתקבלה

(  BNIלא חברי )אורחים שביקרו בקבוצה פעם ראשונה = Iאורח פעם 

1-ל1פגישות = 1ל1

תודה על עסקה שנסגרה= תודות

ניקוד רשות= פעילויות בונוס



מסך הכנסת
המשך-ח "הדו
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ח הסגן במקום  "יש להכניס את נתוני דו1.
.המתאים עבור כל חבר

יש להשתמש בגלילה האנכית לצפייה  2.

כותרת העמודה  . בשורות נוספות
.נשארת נעולה במקום

יש להשתמש בגלילה האופקית לצפייה 3.
.בעמודות נוספות

יצטבר כ"הסה, עם הכנסת נתונים4.
.בתחתית הרשימה

יש להשתמש בחלק של ההערות  5.

ניתן  . להכניס מידע כללי לגבי המפגש
.תוים256להכניס עד 

כדי ח סגן"הגשת דויש ללחוץ על 6.
.ח"להגיש את הדו

סימון שלא התקיים  יש ללחוץ על 7.

ח ריק "ח כדו"כדי להגיש את הדומפגש

המציין שהקבוצה שלך לא נפגשה  
.this week.בשבוע זה

כדי שמירה כטיוטהיש ללחוץ על 8.

לשמור את ההתקדמות שלך ולסיים את  

ניתן להשתמש  . ח מאוחר יותר"הדו
.ח"ח סגן כדי לחזור אל הדו"בצפייה בדו

תבטל את  ח סגן"מחיקת דולחיצה על 9.

לא ניתן לבטל פעולה זו  . ח לחלוטין"הדו
.לאחר ביצועה



12ח הסגן מוכן"דו
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תהיה לך אפשרות  , ח"ברגע שיוגש הדו

.ח הסגן שהוכנס"לסקור את דו

ח סגן"הכנסת דויש ללחוץ על לחצן 1.

כדי לחזור למסך הכנסת הנתונים כדי 

.ח נוסף"להוסיף דו

כדי לחזור  הקודםיש ללחוץ על לחצן 2.

.למסך הקודם

פתח נעילת דוח  יש ללחוץ על לחצן 3.

. ח זה"כדי לערוך את המידע בדוסגן 

פתח נעילת  אם לחצן : לתשומת לב

יש להיעזר  , לא מופיעח סגן"דו

BNIבמשרד 



ח ביקורת תודות והפניות"דו

1

. ח הסגן"מספרים אלו נכנסים באופן אוטומטי לדו, כאשר החברים מכניסים פתקים און ליין

כדי לתאם בין  . פעילויות בונוס ואורחים, 1ל 1פגישות , תודות, דבר זה כולל הפניות

.ח הביקורת ולראות את פרטי הפתקים"הפתקים און ליין ופתקי הנייר ניתן להיכנס לדו



כל הפתקים שהוכנסו און ליין  , ח ביקורת תודות והפניות"לאחר לחיצה על דו

..למפגש זה יוצגו על המסך
.פותחת דוח זה באקסל או תוכנה דומהיצא ללא כותרותלחיצה על 1.
באקסל או תוכנה דומה(עם כותרות)ח זה "לחיצה על יצוא פותחת דו2.

.ח זה להדפסה"לחיצה על הדפס שולחת דו3.

סוג הפתק, אל, ח זה על פי מאת"ניתן למיין דו4.

.ח הסגן"תחזיר אותך למסך הכנסה או צפייה בדוסגירהלחיצה על 5.
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ח ביקורת תודות והפניות"דו


