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  אתר הבית של המשרדכל ההתקנות מבוצעות דרך 
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  **חשוב ** 

יש  -   EXPLORERדפדפן עם יש לבצע בחיבור הראשוני –כעקרון 

 דפדפנים אחרים ולכן אפשר להתקין יכול שיהיו בעיות מחשבים ש

)ROMEHC ,FIRE FOX ולבצע את ההתקנה ) 'וכד .  

  ' שלב א

ההתקנה מבוצעת פעם אחת בלבד בעת  - התקנת תוכנת ההדפסות  

  )דף האחרוןפירוט לגבי השימושים ב( .ההתקנה הראשונית

 ולהתקין את תוכנת ההדפסותנס לקישור הבא באתר המשרד יש להיכ

  ) נמצא בחלק התחתון של עמוד הקישורים(

  



  

  .ולעקוב אחרי הוראות ההתקנה RUNיש להקיש על 

  

  
  



 .מקבלים את ההודעה הבאהבסיומה  -יש לעקוב אחרי הוראות ההתקנה 

 NEXT + FINISH  יש להקיש על 

  

   



  ' שלב ב

  " כניסה למערכת ניהול"יש להקיש על  – לשרתהחיבור התקנת 

  . חוזרים לאתר של איתי מנור

  

  

  

אם לא ( CONTIUNUEוכן יש ללחוץ על ומוצג המסך הבא במידה אם ו

 ) מופיע המסך הזה אז פשוט ממשיכים לשלב הבא

 

  



יש להתקין  –במידה ויש בעיית כניסה כללית ולא ניתן להיכנס 

ROMEHC  אוFIRE FOX  /MOZILA  להיכנס דרכולנסות ו!!  

  

  .לשרת" שער הכניסה"להמסך הבא הינו 

   LOGIN ולהקיש  על +) שם משתמש( USERיש להקיש  –' שלב א

  

  "מצורף בגוף האימייל "  - שם המשתמש הוא 

  

  סיסמאהקלדת  –' שלב ב

  

  "  מצורפת בגוף האימייל"   - הסיסמא היא 

  .  כניסה לשרתהנפתח חלון  –לאחר הקשת שם משתמש וסיסמא 

   "כניסת משתמשים לשרת"יש להקיש על 

 



  

  

  

יופיעו אחד " כניסת משתמשים לשרת"במידה ולאחר הלחיצה על 

המשמעות היא שבמחשב הנוכחי אין תוכנת משני החלונות הבאים 

JAVA – התוכנה נחוצה להפעלת המערכת.   

  

  

  



באתר של (מהקישור הבא במסך קישורים  FREE JAVAניתן להוריד 

 cpa.co.il/?page_id=7-http://www.mannor           ) איתי מנור

  

  

  .JAVAמגיעים למסך של התקנת 

 

  . JAVAש לעקוב אחר ההוראות בהתקנת י

הם  –'  בזמן ההתקנה יכול להיות שתתבקשו להתקין סרגלי כילים וכד

  . תתקינו –אם אתם רוצים  –לא נחוצים למערכת 

  

  . צריכים להגיע למסך הזה JAVAהתקנת ה בסוף 



  

  

כניסת "יש לחזור חזרה ולהקיש על  -כדי להתקדם בהתקנה 

נסגר או (לא פתוח של איתי מנור אם האתר  –" משתמשים לשרת

  . ולהקיש שוב – יש לחזור לכניסה למערכת ניהול –.. ) שסגרתם אותו

  .במסך הקטן CONTINUEאו להקיש אל  –

  

  



  

כל מיני חלונות " שיצוצו"יכול להיות  - JAVAהתקנת תוכנת במהלך 

  .ההקשורים להתקנ

על מנת שלא יופיעו שוב בחיבורים בכניסה לשרת  – ""Vיש לסמן בכולם 

  . בעתיד

  

  

  



  

  !!והחיבור לשרת מתבצע  – CONNECTיש להקיש על 

ר בפעם הבאה הוא ישירות לאחר הקשה על וביהחיבור החל מהח

  " לשרתמשתמשים חיבור "

  ' שלב ג

לאחר ההגעה לשרת יש להקיש את שם המשתמש והסיסמא כפי 

  ) כניסה לשרת(שמופיעה בגוף האימייל 

 .דה במערכת הינה ללא שינוי ממה שהיה עד היוםעבוה

 

  



  סבר לגבי הדפסות במערכת ה

עד ההדפסה ימאפשרת לבחור את ) 'שלב א(התקנת תוכנת ההדפסות 

  .בהתאם לצורך

המדפסות  כל רשימת צג תפריט ההדפסה  הכולל את בעת ההדפסה יו

  .במחשב שממנו מתחברים לשרתהמותקנת 

מחשב בהיא המדפסת המוגדרת כברירת מחדל  ברירת המחדלמדפסת 

   !)משנה לא  –נייח , נייד ( שממנו אתם מתחברים

  .כמובן שניתן להחליף את יעד ההדפסה לכל מדפסת שהיא

התוכנה  -   PRIMOPDF תוכנת חינם כגון ולהתקים להוריד מומלץ מאד 

לקובץ ואז ניתן לייצר כל מסמך שהצערכת מפיקה . תותקן כמדפסת נוספת

PDF ולשלוח ללקוחות .  

  .מדפסת השולחת את המסמך ישירות למייל –"  EMAIL"מדפסת 

  ) לפי הוראות החוק ושיקולי הלקוח.  (גם שלא להדפיס בכללכמובן שניתן 

 

אפשרות גמישות רבה בכל מה שקשור קיימות תוכנות נוספות המ

  . תלהדפסו

   ☺☺☺☺.. הכל בהתאם לצורכי הלקוח

  

  :במידה ויש בעיה כלשהיא נא ליצור קשר עם

במידה והבעיה קשורה למערכת ה  –שירות הלקוחות של קריאטיב  .1
MANAGER  159-9505019   
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