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 ות התוכנהאוד

 1.0גרסה תוכנת פטרול 

 טכנאים בשטח, הגיע הזמן לעשות סדר! ואאם עד היום לא יכולת לפקח על שומרים 

כחלק ממערך מוצרים  ,ניהול סיורים ומאבטחיםל פטרולעוקץ מערכות מעמידה לרשותך מערכת 

ביומטריים  נוכחות שעוני, "אדם" תוכנת ניהול נוכחות", טריושכר "התוכנת את לניהול עובדים הכולל 

 בשטח, בקרות כניסה וניהול משאבי אנוש.במשרד ו, דיווחי נוכחות ופרויקטים לעובדים וסלולאריים

 מערכת פטרול כוללת:

  תוכנה אינטרנטית מאובטחתSSL  באתרwww.patrol.co.il  :גם(patrol.co.il) 

 כל מחשב בו מתבצעת קריאת נתוניםתוכנת תקשורת המותקנת ב 

  ערכת ידית סיור )קופסא המכילה ידית מתכת וסיליקון, נרתיק עור וכבל חיבורUSB  לקריאת

 נתונים מכל מחשב(

 כפתורי קירבה -כפתורי זיהוי בעלות זיהוי חד( חד ערכיPROXIMITY ) 

  מחזיק מפתחות(כ)עובד אפשרות לכפתור זיהוי 

  חוברת הדרכה בקובץPDF 

יוון שתוכנה זו הינה תוכנה המותקנת בענן ובשרת מאובטח, תיתכן לעיתים איטיות בקריאת מכ

נתונים, בדיוק כפי שאתרי אינטרנט עשויים להיות איטיים. הסיבות לכך מגוונות; תקשורת אינטרנט 

איטית, רוחב פס קטן, "נפילות" בצמתים שונים בתשתית או בספקי האינטרנט וכד'. אנו עושים את 

 מאוד יםמהיר יםיטב בכדי שבעיות אלה לא יהיו אצלנו. הקצנו גישה עם רוחב פס גדול מאוד, שרתהמ

 .  ותכלי ניהול המאתרים תקלו מנותח בזמן אמת web SQL, בעלי זיכרון רב

הוקצתה עבודה באינטרנט הינו זמן שהייה ללא הקלדת נתונים. לצרכי אבטחת מידע נוסף למאפיין 

גישה לתפריט תוציא אותך החוצה ניסיון במקרה של השהייה ארוכה, כל דקות.  01שהייה בת 

לקליטת שם משתמש וסיסמא. במידה ולא שמרת את הנתונים )ע"י לחצן "אשר"(, הנתונים לא 

 ישמרו.

כולנו עומדים לרשותך. נלווה  ,טכנאיםו אנו כאן בשבילך, מערך שירות מקצועי ואדיב, אנשי הדרכה

אינטרנט. כל אלה יסייעו לך הלימוד באמצעות בכיתות לימוד ומקצועיות ות מערך השתלמויאותך עם 

 התועלת מהמוצרים שרכשת.להפיק את מירב 

אחרון חביב )או אחרונה חביבה(, מדריך זה פונה אל הקורא/ת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. עמכן 

 הסליחה!

 תודה שנתת בנו אמון!

 עוקץ מערכות בע"מ

 173-229-5500טל. שירות 

 service@oketz.co.ilמייל:  

 www.patrol.co.ilאתר פטרול:   www.oketz.co.ilאתר עוקץ 

 

http://www.patrol.co.il/
mailto:service@oketz.co.il
http://www.oketz.co.il/
http://www.patrol.co.il/
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 מדריך מקוצר 

 SSL  : www.patrol.co.il ת אינטרנט מאובטחתוכנת פטרול הינה תוכנה המותקנת בשר

 

 מסך כניסה

שם משתמש: יש להקליד את שם המשתמש כפי שעוקץ הגדירה בפעם הראשונה. שם המשתמש 

 מורכב מכתובת מייל

 סיסמא: יש להקליד את הסיסמא שקיבלת ממנהל המערכת

 .לכניסה Log inלחץ על לחצן 

את סיסמתך לאותו מייל המשמש אותך כשם  במידה ושכחת את סיסמתך תוכל לבקש לשחזר

 המשתמש.

 דקות.  01זמן המתנה לאחר חסימה הינו סיונות כושלים הינך נחסם. ינ 5שים לב: לאחר

עליך להתקשר למנהל המערכת או לשירות לקוחות במידה ולא הצלחת לשחזר את סיסמתך 

 !עוקץ לבירור ושחרור הגישה
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 ראשי תפריט

 ת מסכי העבודה בהתאם להרשאה.התפריט הראשי כולל א

 תפריט מנהל מערכת:

 

  כניסה לדוחות ועזרה בלבד.לתשומת ליבך! תפריט למנהל שאינו מנהל מערכת כולל 

 התפריט כולל את המסכים הבאים:

 שלךנתוני המערכת ו: דף כניסה למערכת פטרול. מציג את פרטי החברה דף הבית. 

 במערכת. כאן ניתן לנהל: : רישום פרטים ופריטים שהוגדרוטבלאות 

o  משתמשיםניהול 

o הקמת עובדים 

o )הצגת מלאי הנקודות שקיבלת )כפתורי קירבה 

o )הקמת אזורים )מתחם העשוי לכלול אתרי עבודה שונים 

o הקמת אתרי עבודה 

o )הקמת מסלולים )הגדרת תנועה מנקודה לנקודה 

o )'אירועים: הגדרת כפתור לסוגי אירוע שונים )פריצה, דליפת גז וכד 

 דוחות 

o  באמצעות סמלים  –רשימת דוחות: מעבר לתצוגה שונה של הדוחות 

o התראות על אירועים: הצגת אירועים בעת הסיורים 

o מבנה מסלול: הצגת המסלולים שהוגדרו 

o  דו"ח ביצוע מסלול: בחינה של הסיור בהתאם למסלול שנקבע 

o  דו"ח חריגות במסלול: הצגת הנתונים "הבעייתיים" בלבד 

o ת: כל הנתונים הגולמיים שנתקבלו מהמכשיריםדו"ח פעילו 

 חשבון משתמש 

o שינוי סיסמא 

o שאלת ביקורת 

 עזרה 

o אבחון מערכת 

o אודות התוכנה 

o אודות עוקץ מערכות 
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 מסך ראשי: פרטי חברה

 

 בכל כניסה תיתקל במסך ראשי ובו נתונים סטטיסטיים על המערכת:

מורשה אחר אינו יכול לצפות  ם הללו.להיכנס ולצפות בכל אחד מהפרמטריבלבד יכול  מנהל מערכת

 בכל הנתונים )ההגדרה מי מורשה מתבצעת בטבלאות /ניהול משתמשים(.

 להלן הסברים מקוצרים:

 מס' משתמשים מוגדרים במערכת: משתמשים המורשים להיכנס לתוכנה

 מס' עובדים מוגדרים במערכת: כל העובדים , בעלי התפקידים, שהוקמו בתוכנה

מתחם כללי. ניתן לבנות היררכיה של אזור פעילות, תחתיו לות: אזור פעילות הינו מס' אזורי פעי

 יוגדרו אתרי עבודה ובכל אזור עבודה יוגדרו נקודות )אתרים( בהם יש לעבור. 

 תחת כל אזור ניתן להקצות מספר אתרי עבודה. מס' אתרי עבודה שהוגדרו עבור החברה:

 הכולל את נקודות הביקורת שעל המאבטח לעבור  הגדרה של מסלולסה"כ מסלולים לדיווח: 

מותקנים בכל אתר. ניתן להגדיר כפתור  (ITAGS)סה"כ נקודות ביקורת )כפתורים(: כפתורי הביקורת 

 עבור עובד, נקודת ביקורת, כפתורים לאירועים מיוחדים וכד'. 

אלי מציין את המספר הימני מציין את מספר הכפתורים )נקודות ביקורת( שנרכשו, המספר השמ

נוספות נא הכפתורים )נקודות ביקורת( הפנויים )שאינם משוייכים(. במידה ויש צורך בנקודות ביקורת 

 .173-229-5555פנה לחברת עוקץ מערכות בטל. 
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 כללי: מיון, חיפוש והצגת מידע במסכי העבודה

 בכל מסך עבודה כללי ההתנהגות זהים. 

 המסך מורכב משלושה חלקים:

 :יוןחלק על

 בחלק זה ניתן לראות את כותרת השדות ושדות פתוחים שנועדו לסינון או למיון.

הקלקה שניה תמיין את הנתונים למיון הקלק על הכותרת הקלקה אחת: צבע הכותרת ישתנה לכתום, 

 .(ascending or descending)בסדר עולה או יורד 

 ח את התוצאה )לדוגמא: שם אתר(לאיתור או סינון תוצאות: רשום מתחת לכותרת בשדה הפתו

. במידה ויפתח מסך בחירה, או עם לחצן שמאל של העכבר על סימן המשפך  ENTERוהקש 

)מכיל( ובאפשרויות אחרות. ניתן לבטל סינון ע"י מחיקה של הכתוב בשדה  CONTAINתוכל לבחור ב 

 .No FILTERאו ע"י לחיצה שוב ובחירה ב 

נים, כל נתון בשורה. ניתן להצביע עם העכבר וללחוץ הקלקה : במסך זה יוצגו הנתומסך אמצעי

 כפולה על השורה לעריכת המידע או ללחוץ על סימן התיקייה בצד שמאל.

לאחר הלחיצה בצד שמאל של השורה למחיקתה.   Xכמו כן ניתן, במקרים מסויימים, ללחוץ על 

 תישאל האם למחוק את המידע, יש להשיב אשר או בטל. 

 ת שמחיקה עלולה לגום נזק למידע, במידה וקיים מידע לגביה. חשוב לדע 

 מופיע בכל מסך המציג נתונים מאפשר את הפעולות הבאות: : הסרגל תחתון

הצד הימני )החיצים( מאפשר דפדוף קדימה ואחורה בין הנתונים, במידה והנתונים פרוסים ע"פ 

( וצד שמאל  51, 21, 01)בחירה בין מספר דפים. באמצע, ניתן לבחור את מספר השורות בתצוגה 

 מציג את מספר הדפים.
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 הקמת משתמשים ראשונים

 מנהל המערכת

עם קבלת פרטי הכניסה הראשונים למערכת פטרול ע"י נציג עוקץ מערכות, תוכל להיכנס למערכת 

 ולהגדיר משתמשים נוספים.

( כפי שביקשת וסיסמא יחודית פרטי הכניסה שקיבלת כוללים כתובת דואר אלקטרוני שלך )להלן מייל

 תווים.  6בת 

 תוכל לשנות את סיסמתך בתפריט חשבון משתמש < שינוי סיסמא

תוכל לבקש לשחזר את סיסמתך בעתיד ע"י שאלת ביקורת. לדוגמא "מהו שם הכלב שלי?" ותשובתך 

 תהא "בובי" וכד'.

כתובת המייל שלך, אך אם חלילה תאבד סיסמתך תוכל לבקש בכניסה לפטרול לשלוח את סיסמתך ל

 לפני כן תתבקש לענות על שאלת הביקורת.

 משתמשים נוספים

 ניתן להקים משתמשים נוספים בפטרול ולהקצות להם סיסמא יחודית.

 להקמת משתמשים עליך לבחור בתפריט טבלאות< ניהול משתמשים

 

 

 

 

 

 

 ספים.בתפריט תוצג כתובת המייל שלך, תאריך ההקמה, כניסה אחרונה ופרטים נו

 "משתמש חדש" ומלא את הפרטים בחלון שנפתח.להקמת משתמש חדש לחץ על 

תווים ושאלת ביקורת שהמשתמש  6יש להקפיד על מייל תקין, סיסמא בת 

 מכיר את תשובתה.

 

 " לסיום שלב ראשון.צור משתמשבתום מילוי הפרטים יש ללחוץ על לחצן "

, ניתן להגדיר את בשלב יותר  מאוחר, עם הקמת אזורים אתרי עבודה

 המשתמש לצפיה רק של נתונים עליהם הוא אחראי. 
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  תפריטי התוכנה

 .לפי סדר בפרק זה נעבור על תפריטי התוכנה ועל השימושים בכל תפריט

 דף בית

 דף הכניסה הראשי. בדף זה מוצגות שתי קוביות: פרטי החברה וסטטיסטיקה.

ה כפי שהגדרת עם רכישת מערכת פטרול. תוכל : חברת עוקץ הקימה עבורך את החברפרטי החברה

 לשנות את הפרטים במסך זה. 

 הפרטים המוצגים: ח.פ. , שם החברה, עיר, כתובת, איש קשר וטלפון.

 ח.פ. ושם החברה, יתר השדות אינם שדות חובה.השדות החשובים הינם 

 נא שמור את הנתונים לאחר כל שינוי.

 וכל לשנות את פרטי המסך הזה.משתמש שאינו מוגדר כמנהל מערכת לא י

 :סטטיסטיקה

במסך זה יוצגו נתונים סטטיסטיים לגבי החברה שלך. מנהל מערכת יכול ללחוץ על הקישור ולהיכנס 

לכל אחד מההגדרות באמצעות מסך זה לשם נוחות. כל הקישורים מופיעים גם בתפריט למעלה. 

 ט ותפריט.הסברים על המסכים השונים יוסברו בהמשך, לגבי כל תפרי

 משתמש שאינו מנהל מערכת לא יוכל להגיע לנתונים הללו.

. לחיצה על הקישור תעביר : משתמשים המורשים להיכנס לתוכנהמס' משתמשים מוגדרים במערכת

 אותך למסך המאפשר הקמה או מחיקה של משתמשים נוספים או עריכת פרטיהם.

. ממסך זה ניתן להקים עובדים נוספים. כנה: כל העובדים שהוקמו בתומס' עובדים מוגדרים במערכת

 לקוחות יוכלו לבחור שלא להקים עובדים, במידה וזה אינו חשוב לצרכי דוחות. 

: אזור פעילות הינו מתחם כללי. ניתן לבנות היררכיה של אזור פעילות, תחתיו מס' אזורי פעילות

 יש לעבור.  יוגדרו אתרי עבודה ובכל אזור עבודה יוגדרו נקודות )אתרים( בהם

 )כדוגמא: כללי(אחד גם אם אין בחברתך חלוקה כזו , חובה להקים אזור פעילות 

תחת כל אזור ניתן להקצות מספר אתרי עבודה. גם אם אין  :מס' אתרי עבודה שהוגדרו עבור החברה

 חלוקה כזו בחברה, חובה להקים לפחות אתר עבודה אחד )כדוגמא: כללי(.

 דרה של מסלול הכולל את נקודות הביקורת שעל המאבטח לעבור : הגסה"כ מסלולים לדיווח

ים השונים בהתאם מותקנים באתר (ITAGS): כפתורי הביקורת סה"כ נקודות ביקורת )כפתורים(

 . ניתן להגדיר כפתור עבור עובד, נקודת ביקורת, כפתורים לאירועים מיוחדים וכד'. לדרישה

קודות ביקורת( שנרכשו, המספר השמאלי מציין את המספר הימני מציין את מספר הכפתורים )נ

(. במידה ויש צורך בנקודות ביקורת טרם הוגדרו או הותקנוהכפתורים )נקודות ביקורת( הפנויים )ש

 .173-229-5555נוספות נא פנה לחברת עוקץ מערכות בטל. 
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 טבלאות

 ניהול משתמשים

 .6מ' ראה פרק "הקמת משתמשים נוספים" בעלהקמת משתמשים חדשים 

 עם העכבר בקוביה שבמסך. Vבתפריט זה ניתן לשייך משתמש לקבוצת מנהלי מערכת ע"י סימון ב 

 גישה למערכת. לכמו כן ניתן לחסום משתמש )באופן זמני או קבוע( 

 יש לאשר את הנתונים.

שאינו מנהל מערכת,  –במידה והקמת כבר אזורים ואתרים, תוכל בתפריט זה לאפשר למשתמש 

את האזור או האתר עליו מופקד  Vתונים עליהם הוא אחראי. לצורך כך עליך לסמן ב לצפות בנ

המשתמש. להצגת כל האתרים יש ללחוץ על + לצד שם האזור. לסימון יש להקיש עם מקש שמאלי 

 של העכבר על הקוביה.

 

  בשורה( במסך הראשי אגב, תוכל לראות אם המשתמש נמצא כרגע במערכתOnline.) 
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 עובדים רשימת

במידה ובחרת ניתן להקים, אך לא חובה, עובדים במערכת לצורך זיהוי עובדים במסלולי הסיור. 

מחזיק מפתחות( ובעת המתחבר ל)אישי להקים עובדים, תוכל לספק לכל אחד מהעובדים כפתור 

התחלת מסלול על העובד יהיה ראשית להזדהות במכשיר ואח"כ להתחיל במסלול. כך תוכל לדעת 

 בד זה סייר במסלול וכמובן לקבל מידע מי נכח בשעה מסויימת באתר או במסלול בעת אירוע.שעו

  שים לב: יש להודיע לעובדים שבתחילת כל מסלול עליהם להזדהות תחילה ע"י לחיצה על

ולהתחיל את המסלול כאשר הידית "מצביעה" על הכפתור האישי שלו, הלחצן במכשיר הסיור 

 דהות בכל נקודה במסלול אלא רק בתחילת כל סיור במסלול.כרגיל. אין צורך להז

 במידה ואין צורך במידע זה כמובן שלא חובה להקים עובדים.

 עם בחירה בתפריט זה יופיע המסך הבא לפניך:

המסך מציג את רשימת העובדים המוגדרים במערכת; שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, תפקיד 

תמחק את העובד ושני לחצנים: סימון תיקייה לפתיחת התיק )עריכה( וסימון למחיקה. מחיקת עובדת 

 לתמיד.

 המסך הבא יופיע: להקמת עובד חדש יש ללחוץ על "עובד חדש".
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שי לעובד מתוך רשימת כפתורים פנויים בלבד )כפתורים שלא שוייכו במסך ניתן לבחור כפתור אי

 לאירוע, ככפתור אתר "רגיל" או ככפתור אישי לעובד אחר(. לא חובה לשייך עובד לכפתור.

)שדה  לאחר בחירת הכפתור תוכל למלא את הפרטים הבאים שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., תפקיד

. הבחירה תתבצע מתוך תמונות קיימות 211Kאינו עולה על פתוח(. ניתן לבחור תמונה, כאשר גודלה 

 במחשב שלך.

.. אלה אינם 2וטלפון  0לאחר מכן תוכל להשלים את הפרטים; עיר, רחוב, מיקוד, מס' רכב, טלפון 

 שדות חובה.

 יש לאשר את המידע ע"י לחיצה על לחצן "אישור".

 

 מלאי נקודות

חד ערכי -שרכשת. לכל כפתור כזה תדר יחודי חד (ITAGS)מסך זה מראה את מלאי כפתורי הקרבה 

 שאין שני לו בעולם. 

 תוכל לשייך כפתור לאחד מהסוגים הבאים:במסך 

 הכפתור משויך לאתר. לדוגמא הסיור מורכב מנקודות ביקורת במחסן, בתחנת דלק רגיל :

ובמבנה. בכל אתר כזה אתה מתקין את הכפתור )או מספר כפתורים( וכך נבנה מסלול 

 שהסייר חייב לעבור דרכו בין הנקודות שהותקנו.

 כפתור המשויך לעובד. ניתן להגדיר עבור עובד כפתור כך שבתחילת כל סיור מזהה אישי :

על הסייר לקרב את הכפתור  –הוא ראשית מזהה עצמו ואח"כ ממשיך בסיור כרגיל. לזיהוי 

 האישי שלו לידית הסיור וללחוץ על הלחצן בידית. 

 ן להגדיר כפתור יחודי עבור אירועים שונים )כגון פריצה, דליפת גז וכד'(. בזמן : ניתאירוע

צוין סוג יאירועים  הכפתור המוגדר. בדוח אל מולחשד לאירוע, הסייר לוחץ על ידית הסיור 

 תאריך ושעה.האירוע, 

ה. ניתן כל המידע מתרכז כאן ומוצג בצורה נוח –לאחר שמגדירים את כפתורי הסיור במסכים השונים 

 להדפיס את כל מלאי הכפתורים בתפריט דוחות.
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 אזורים

 המסך מציג הגדרה של אזורי עבודה.

 התפיסה שלנו היא כזו: אנו מגדירים שלוש היררכיות עבודה:

ההיררכיה העליונה, הוא שטח "קטגורי" בלבד, כמו גזרה, ומשמש לאבחנה בין שני  – אזור .0

ות קב"ט אחראי. לדוגמא קב"ט ראשי באזור דרום מקומות עבודה שבכל אחד מהם עשוי להי

אחראי על קב"טים בעיר באר שבע, אשקלון וכד'. או בדוגמא שכיחה יותר: קב"ט אחראי על 

 בניין ובו מספר קומות, בכל קומה שטח המאוכלס ע"י לקוח אחר.

היררכיה שניה הכוללת גזרה בה מוגדת קטנה יותר, המאגדת שטחי סיור או  – אתר עבודה .2

 ביקור

היררכיה שלישית שציינו אותה  –בתוך מסלול( למעשה: כפתורים המוגדרים ) נקודות .3

בתוך שטח תחום בהן על הסייר או הטכנאי לבקר. לדוגמא: שער אחורי של מחסן, כנקודות 

כניסה קדמית וכו'. בכל מקום כזה נתקין את הכפתורים וניצור מסלול מוגדר המנחה את 

 הסייר להתקדם בו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המסך מציג את אזורי העבודה שהוגדרו.

 .חובה להקים לפחות אזור עבודה אחד, גם אם אין בעסקך חלוקה כזו 

להקמת אזור עבודה לחץ על החלק העליון של הטבלה: 

 . במסך רשום את שם האזור ואשר."אזור חדש"

  

 

 

 א'אזור  1 איור

 

 

 'באזור  2 איור

בשרטוט מתוארים אזורי עבודה )אזור א' ואזור ב'(, אתרים שונים, 

נקודות בתוך האתרים )העיגולים הכהים( ומסלול מוגדר הצבוע 

 בחיצים.
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 אתרי עבודה

 אתר עבודה, כמוסבר לעיל, נמצא בתוך אזור.

 לך אתרי עבודה, חובה להקים לפחות אתר אחד. גם אם אין 

 הרי המסך המוצג בפניך:

 

בחור תחילה את האזור )אליו ישוייך האתר( מתוך חלון הבחירה מעל להקמת אתר עבודה חדש יש ל

 הוא יופיע ואין צורך לבחור בו שוב. –לטבלה. אם יש אזור עבודה אחד 

 ש"לחץ על החלק העליון של הטבלה: "אתר עבודה חד

 :מסךהרי ה

 

 יש לרשום את שם האתר. לא חובה לרשום כתובת.

 .את במידה ויש חשיבות לדיווח אירועים באתר זה, יש להקים נקודות אירוע עבור אתר זה

על כל כפתור את יעודו באמצעות טוש  לציין כדאיהללו יש לספק לסיירים ) (ITAGS)הכפתורים 

 לא מחיק(.
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יש ללחוץ על החלק העליון של הטבלה: "נקודת אירוע חדשה" ויפתח להקמת נקודת אירוע חדשה 

 לפניך מסך זה:

במסך עליך לבחור את מספר הנקודה מתוך 

חלון בחירה. רשימת הנקודות מגיעה מתוך 

תפריט טבלאות<מלאי נקודות. בתפריט מלאי 

נקודות הוגדרו הנקודות המוצגות כאן כסוג: 

 "אירוע".

ג האירוע מתוך בשדה הבא יש לבחור את סו

חלון בחירה. אם לא הקמת סוגי אירוע, עליך 

 לבצע זאת בתפריט: טבלאות<אירועים.  

 לאחר בחירת הכפתור וסוג האירוע, יש לאשר. 

תוכל לערוך מאוחר יותר את הנקודות בלחיצה על ציור העיפרון בצד שמאל של הטבלה, או למחוק 

 את הנקודה. 

  ימחקו. –אירועים שכבר צויינו כל ה –במידה ותמחק את הנקודה 

 

 מסלולים

 הגענו לחלק המרכזי של המערכת, הגדרת מסלולי סיור.

. עכשיו התקנת כפתוריםובאותן נקודות באתר החלטת שחשוב לך לבקר בנקודות מסויימות  :הרעיון

 תוכל להחליט כיצד הסייר יבקר בין הנקודות הללו ובאילו פרקי זמן. 

במחסן, אח"כ בחניה, אח"כ חדר הבקרה וכך הלאה. בין נקודה לנקודה לדוגמא: על הסייר לבקר 

 אתה 

 התוצר: דו"ח המציג את מהלכי הסייר ואת החריגות מהזמן שהוקצה לו

 המסך שיוצג לפניך כולל בחירת אזור ובחירת אתר. אתה בונה מסלול עבור אתר.

 להקמת מסלול חדש לחץ על "מסלול חדש" המופיע בראש הטבלה.
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 ד יופיע לפניך מסך דומה:מי

 

אותם כפתורים שהותקנו או יותקנו  –במסך תוכל לרשום את שם המסלול ולהגדיר נקודות ביקורת 

 בנקודות החשובות לך לביקורת בכל אתר עבודה.

 יש להקליק על השורה או ללחוץ על העיפרון בטור השמאלי בטבלה.  –לעריכת נקודת ביקורת קיימת 

 בחר בלחצן "נקודת ביקרת חדשה" הנמצא בראש הטבלה.להקמת נקודה חדשה 

 

בנקודת הביקורת שתחליט.  ןהכפתור שיותקודא שזה בחר מתוך חלון בחירה מספר כפתור.  ,במסך

 אור נקודה". בשלב זה לא ניתן להשתמש בשדה סוג נקודה.יהגדר את שמה של הנקודה בשדה "ת

מאוד, אופציונלי. ההגדרות חשובות לצורך קבלת הגדר את חשיבות הנקודה. לבחירתך; רגיל, חשוב 

 החתך הנכון בדוחות השונים.
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, במידה והסדר חשוב. הסדר קובע את האופן בו על העובד לעבור הגדר את סדר הביקור בנקודה

 מנקודה לנקודה, בהתאם למדיניות שקבעת. חריגה מסדר המסלול שקבעת תופיע בדוחות השונים. 

 פעה בין האתרים, אין צורך למספר את הנקודות.אם אין חשיבות לסדר ההו

אם יש חשיבות לסדר הופעה בין הנקודות, עליך לדאוג למספר את הנקודות באופן שמספר לא יחזור 

על עצמו. אין צורך לציין את הסדר המספרי העולה מכיוון שניתן למיין אח"כ לפי סדר שקבעת ע"י 

מיון  –מיון בסדר יורד, לחיצה הבאה  –צה ראשונה לחיצה על כותרת השם "סדר" בראש הטבלה )לחי

 בסדר עולה(.

: אם ישנה חשיבות לבקרה אחר הופעת העובד בין המסלולים, בוודאי תרצה מנקודה קודמת זמן

 . . עליך לציין כאן את המרחק בדקותלדעת אם יש עיכובים בין נקודה לנקודה

כה, בוודאי תרצה לדעת אם העובד התעכב דקות הלי 5לדוגמא, אם מרחק בין נקודה לנקודה הינו 

 ולא הופיע לנקודה הבאה בזמן סביר. לכן רצוי לקבוע זמן הגעה הגיוני בין הנקודות.

 ניתן לשנות את הזמנים גם בשלבים מאוחרים יותר, כאשר מצטבר מידע שמחייב שינוי.

 ע בדוחות השונים כחריג.יכל איחור בין הנקודות יופ

יש צורך בלוח זמנים בין הסיורים, כלומר לו"ז בין סיור לסיור, קיימת אפשרות  אם: קבועיםסיור זמני 

להגדיר בנקודה הראשונה את הזמן מהנקודה הקודמת )הנקודה האחרונה במסלול(. באופן כזה 

 קבוע.-הסיור הינו מעגלי

את קבע דקות.  021בנקודה הראשונה עליך לציין בצע סיורים כל שעתיים. לדוגמא, על העובד ל

, התוכנה מעבר על כל הנקודות במסלולסיום לאחר הסדר בין הנקודות ואת הזמן בין נקודה לנקודה. 

 זמן של שעתיים בין השעה בנקודה האחרונה לשעה של תחילת המסלול בנקודה הראשונה. תבדוק 

כאשר ישנה חריגה מהמסלול ועובד לא עובר בסדר הרצוי שקבעת, התוכנה מבצעת חשוב לציין :

 , לכן התוצאה עלולה להיות לא סבירה!חישוב מנקודה קודמת לנקודה הבאהכל זאת ב

 

 אירועים

 בתפריט זה ירשמו כל סוגי האירועים שברצונך לעקוב אחריהם במידה והם מתרחשים.

 

להקמת אירוע חדש לחץ על "אירוע חדש" המופיע בראש הטבלה. רשום את שם האירוע, לדוגמא: 

 פריצה.

 ים ניתן להגדיר כפתור יעודי עבור כל אירוע. בתפריט מסלול

 הנתון שיתקבל יופיע בדוחות השונים. –כאשר עובד מצביע על הכפתור באמצעות ידית הפטרול 
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 דוחות

 רשימת דוחות

 
 :כללי

בתפריט זה ניתן להציג את כל הנתונים באופנים שונים ובחתכים שונים. בכל דו"ח שתבחר תוכל לסנן 

תאריכים ושעות, בין אזורים, אתרים וסוגי אירועים, הכל בהתאם לסוג הדו"ח את הנתונים בין 

 שבחרת.

 

  בראש כל דו"ח מופיע סרגל המאפשר לדפדף בין דפי הדו"ח

 

 קפיצה לדף ראשון או אחרון של הדו"חמל ללחץ על הס 

 לחץ על החיצים לדפדוף בין דפי הדו"ח או רשום את מספר הדף המבוקש 

 ש שם כלשהו בתוך הטקסט בדו"ח, לדוגמא שם אירוע ניתן לחפ 

. Excel \ PDF \Wordאם תלחץ על סמל זה תוכל לשמור )או לייצא( את הדו"ח המוצג ל  

הנתונים יועברו בדיוק כפי שהם מוצגים לכל אחת מהתוכנות הללו. אם תרצה להעביר דוחות בדוא"ל, 

 .PDFבחר ביצוא ל 
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 : רשימת דוחות

 בתוכנה.דוחות כל השל מלים ע"י סתצוגה 

 : התראות על אירועים

הדו"ח מציג את האירועים שסומנו ע"י העובד במהלך הסיור שלו בתאריך מסויים. ניתן לסנן בין 

 תאריכים ושעות סיור, לבחור את האזור והאתר ולסנן את סוג האירוע או כלל האירועים.

  

 : מבנה מסלול

ניתן להשתמש בדו"ח בתוכנה.  הוגדרועבור כל נקודה, כפי ש והכפתורים שהוגדרוהצגת המסלולים 

 זה לצורך התקנת הנקודות הממוספרות באתרים השונים.

 

 : דו"ח ביצוע מסלול

 הדו"ח מציג את נתוני הסיור במסלול. בצבע אדום הודגשו ההבדלים בין מה שנקבע למה שבוצע.
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 : דו"ח חריגות במסלול

 באופן ברור."הבעייתיים" בלבד הנתונים של כל וסינון הצגת 

 

הדו"ח נוח לשימוש וקל לקריאה ומניסיוננו, זה הדו"ח המבוקש מידי בוקרחשוב לציין : 

 

 : דו"ח פעילות

 , ממויינים לפי תאריך ושעה בלבד.כל הנתונים הגולמיים שנתקבלו מהמכשיריםבדו"ח זה יוצגו 
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 חשבון משתמש

 שינוי סיסמא

כת לקלוט פרטי משתמשים אחרים המורשים להיכנס לתוכנה. ניתן להגביל באחריות מנהל המער

 (.9משתמשים להציג נתונים לאזור שהם אחראים לו בלבד )הגדרה בעמוד 

 בתפריט זה תוכל לשנות את סיסמתך ולשאול שאלת ביקורת במקרה ששכחת את הסיסמא. 

 

דא שזה אכן אתה משנה את סיסמתך עליך לרשום את סיסמתך הישנה )בכדי לוו שינוי סיסמאלצורך 

 ולא מישהו שנתקל במסך הפתוח בטעות(. 

תווים לפחות. להגנתך, אנא בחר סיסמא שאינה שכיחה, כגון שמך, טלפון  6עליך להקיש סיסמא בת 

 או תעודת הזהות שלך.

 לאחר רישום הסיסמא, עליך לרשום שוב את הסיסמא ולאשר את החלפת הסיסמא.

  

 במקש שים לב! וודאCaps Lock אינו דלוק 

 

 שאלת ביקורת

בכדי לאחזר סיסמא )לקבל את הסיסמא במייל(, אנא רשום שאלת ביקורת ותשובה לשאלה, במסך 

 הבא. לדוגמא: שם המורה הראשונה שלי? חנה, וכד'.

 שים לב! אנא הקפד על שאלות שתוכל להשיב עליהן. איבוד סיסמא יחייב אותך להתקשר למחלקת

 עוקץ ולהזדהות, בהתאם למדיניות עוקץ.השירות ב

  



 21עמ'       הגיע הזמן לעשות סדר בשטח – פטרול

 הורדות

 תוכנת תקשורת

ניתן להוריד תוכנת תקשורת לכל מחשב נייד שתבחר. תוכנת התקשורת אחראית לקריאת הנתונים 

 שסופק ע"י עוקץ. USBבין המחשב למכשיר, באמצעות כבל תקשורת 

הקובץ ולהתקינו מאוחר יותר לאחר בחירה בתוכנת תקשורת, הקובץ מוכן להורדה. ניתן לשמור את 

 או להריץ את ההתקנה מיד.

 patrolITSetup.msiשם קובץ ההתקנה: 

 Windows XP, Vista, 7 (32 or 64 bit)ניתן להתקינו על כל מחשב וכל מערכת הפעלה 

!אינם מאפשרים הורדת תוכנה או מזהים התקנה של חסומים או חלק מהמחשבים  שים לב

יש להתעלם או לאשר זיקה" )ההגדרות בהתאם לתוכנת הדפדפן(. תוכנה כ"זדונית" או "מ

 הורדת ההתקנה.

 

Driver למערכת הפעלה 

במקרים מסויימים יתכן שההתקנה לא תצא לפועל מכיוון שחסר למערכת ההפעלה קובץ. הקובץ הינו 

י התקנת בין לאומי. רצוי להתקין את הקובץ הזה לפנ בפרוטוקול תקשורת USBקובץ קריאת נתונים מ 

 קובץ תוכנת התקשורת מכיוון שקובץ זה חייב להימצא במחשב לפני ההתקנה.

יש להריץ את הקובץ. במידה והדפדפן שלך חוסם את הרצת הקובץ יש לאשר את הרצת הקובץ או 

 לשמור אותו ולהריץ את הקובץ מהיכן ששמרת אותו.
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 תוכנת התקשורת

 הודעות שגיאה

 מחשבהודעה בעת חיבור פטרולית ל

 

 הוא הקום את משנה כשאני גם אני נכנס לתוכנת תקשורת)צירפתי תמונת מסך( ואין לי תקשורת.

 4לקום חוזר תמיד

 

 שגיאה בעת הורדת נתונים מתוכנת התקשורת פטרולית
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 הקמת נתונים: סדר פעילות רצוי

 

 רשום את פרטי החברה 

 ורשים להיכנס לתוכנה. ניתן להקים ניהול משתמשים: הקם את פרטי המשתמשים הנוספים המ

משתמשים שיכנסו אך ורק לאזורים אותם הם מנהלים )קב"טים אזוריים(. יש להגדיר את מייל 

 תווים לפחות. 6המשתמש וסיסמא בת 

  רשימת עובדים: יש להקים את העובדים, אולם אין חובה לנהל עובדים בתוכנה. כאשר תקים

יזה מאבטח סייר באיזו נקודה ומתי. ניתן לשייך תג /כפתור עובדים תוכל להפיק דוחות כדוגמת א

 לכל עובד כך שבתחילת הסיור יזדהה תחילה.

  מלאי נקודות: מלאי תגיITAGS  ,)שנרכשו מחברת עוקץ. ניתן להגדיר תג כנקודה במסלול )אתר

 כתג אישי לעובד או כתג אירוע )פריצה וכד'(. 

  יתן להגדיר את העץ באופן הזה: אזורים, מתחתם נ –אזורים: במידה וישנו "עץ" של אתרים

  אתרים ומתחתם נקודות. במידה ואין חלוקה כזו, יש להגדיר לפחות אזור אחד.

 ראה שרטוט עץ מוצר:

 

 

 

  אתרי עבודה: רשום את שמות אתרי העבודה. ניתן להגדיר תגי אירועים, כדוגמת תג במקרה של

 פריצה, יחודי עבור כל אתר.

 מסלול

נקודה  
0 

נקודה  
4 

נקודה  
3 

נקודה  
2 

 'אזור א

אתר  
 'עבודה ב

 נקודות מסלול

אתר  
 'עבודה א

 מסלול נקודות

 'אזור ב
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 דרה של מסלולי סיור המורכבים מנקודות המותקנות בכל אתר. ניתן לבנות מסלול מסלולים: הג

ע"י בחירת נקודות המותקנות בכל אתר, להגדיר את סדר העדיפויות וכן את זמן המעבר מנקודה 

 אחת לשניה. )אופציונלי(.

  :ע לאתר ניתן להגדיר תגים עבור אירוע מוגדר, כגון פריצה, אש וכו'. כאשר הסייר מגיהתראות

הוא מסמן באמצעות המכשיר את הכפתור/תג המתאים לציון האירוע. הקב"ט יכול לראות את כל 

 האירועים שאירעו כפי שסומנו ע"י המאבטח.

 הגיע הזמן לבדוק את הנתונים.  –לאחר הגדרת האזורים, האתרים, הנקודות והמסלולים 

ח לוקח לידיו את המכשיר ועובר בין כל משמרת מקבלת לידיה מכשיר לסיור, בתחילת הסיור המאבט

הסייר מצמיד את המכשיר לכל כפתור ולוחץ על כפתור במכשיר  ,האתרים השונים. תוך מעבר

 לקריאת הנתונים, כך עובר הסייר מנקודה לנקודה בהתאם למסלול שהוגדר לו.

ים . הנתונע"י תוכנת התקשורת בתום המשמרת ניתן לקרוא את נתוני המכשיר באמצעות מחשב

 הנתונים ממתינים לתורם(. off line"נשלחים" לאינטרנט )כאשר האינטרנט במצב 
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