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LOGBOX R5.2018 - הסרגב םירופיש	
 16.12.18 - הנקתה דעומ

 

 ידי לע שרדנ ךמסמו תילטיגיד המיתח תמישמ לוטיבל תלוכי .1
	שמתשמ
 ףקותב רבכ הניאו הלבקתהש המישמ לטבל שמתשמל תרשפאמה השדח תלוכי הפסוותה
 .איהש הביס לכמ
 
 ולטובי וילע הציחלבש ךכ Remove Tasks שדח ןצחל ףסונ Action Required טירפתב
 .יפיצפסה חולשמה לש תומישמה
	

 
 

  ןכוסה םע ףתושש ךמסמ קוחמל תורשפא .2
	)ןכוסה לצא לבקתהש ךמסמה לע עיפשת אל הקיחמה(
 ךמסמה תא לטבל תלוכיה הפסוותה תעכ .יוגש ךמסמ ןכוסה םע ףתשמ ןאוביה םיתיעל
 .חולשמב רתוי עיפוי אלש ךכ ,ףתוש רבכש תורמל
 
 היצקידניא םירמ אלא ןכוסל רבעוה רבכש ךמסמה תא קחומ וניא ךמסמה לוטיבש ןייצל שי

 .ןאוביה ידי לע לטוב ךמסמהש
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 ךמסמ לש המידקמ הגוצתב רופיש .3
 .רתוי הרורב הרוצב גצומ אוה תעכש ךכ ךמסמה לש המידקמה הגוצתה רוזא לדגוה
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	רתוי הבחר םינותנ תגוצת תבוטל ישאר טירפת רעזמל תלוכי .4
 רשפאמש רותפכ ףסוותה ישארה טירפתב .הבחר םינותנ תגוצתל תורשפאה הפסוותה
 .ךסמה ג"ע עדימ רתוי תוארל שמתשמה לוכי וז הרוצב ,ותוא רעזמל
 .ירוקמה ולדוגל טירפתה תא ריזחת ןמוסמה רותפכה לע תרזוח הציחל
 

 

	הסרגב ועצובש םיפסונ םירופיש
  םיקית לש תוליבח ושכרש סכמ ינכוסל דעוימ - ןכוסל םיחולשמ תליבח לוצינ חוד •
 )שארמ תמאותמו תגרודמ הרוצב תכרעמב ומשויי ולא םירופיש( החטבא ירופיש •

o ןונגנמ CAPTCHA םימעפ 5 לעמ תורבחתהב לשכנ הדימב 
o אמסיסל תשרדנה תובכרומה תלדגה 
o תכרעמל הנורחא תורבחתה תודוא עדימ 
o םיליעפ אל םינשס קותינ 

  )סקובניאו המיתחל תומישמ(תירבעל תובוהצה תועדוהה םוגרת •
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	2019 ראורבפ תסרגל םיננכותמ םיחותיפ
  ןאובי יריהצת לוהינ •

o םינאוביל סכמה ינכוסמ םימייקה םיריהצתהו סכמה יקפס תודוא עדימה תמרזה 
 LOGBOX -ל םירבוחמה

o םפקות גופל דמועש םיריהצת רחא בקעמל תותליאש 
o קפסל םיריהצת תירוטסיהב הייפצ 

 
 : אמגודל , קיתב ןוכדע תעב יטמוטוא ליימיא הרדגה תורשפא - ליימל תוארתה תרדגה •

o ב השדח המישמ תרצונ רשאכ- LOGBOX )ךמסמ תשירד וא המיתח תמישמ 
 )ןכוסמ

o רחא סוטטס ןוכדע לכ וא( סכמ הרתה תלבקתמ חולשמל רשאכ( 
 

 


