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 webיישומון מבוסס  אפיון

 תיאור כללי 

 בטלפון(   icon, ניתן להורדה ישירות מהאתר , בקישור )יצירת   webישומון מבוסס 

 הישומון כולל את החלק התדמיתי והפרקטי של ארגון הנוער 

 

 

 מטרות האתר 

 בין החניכים לתנועה חזק את הקשר והזהות המותגיתהאתר למטרת העל של 

 הישומון יעזור לארגן את הפעילות 

 

 מטרות המשנה הן : 

 דף הבית של תנועת הנוער

 הקלה על תהליכים לוגיסטים של התנועה )הרשמה, הודעות

 

 :מקרא 

 

 פעילות העמותה בתחומי החינוך מכיל את התוכניות –חינוך  ●

 

 

  תעסוקה  ●

 

 סוגי משתמשים

 אדמין  ראשי : מנהל הארגון,  משתמש ●

 מנהל מקומי / מדריך  ●

  חניכים  ●

 

 

 

 צד משתמש 

 

 כללי 

 

 רספונסיבי מלא , מותאם ל: מותאם לישומון לטלפונים סלולרים מכל הסוגים .  ○

   safari & chrome ios, chrome android  -טאבלטים ומובייל 

 IE11+, FF, chrome, safari - דסקטופ התאמה משנית ל ○

 

 

 :שפות ○

 : עברית   שפה 
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 שפות פיתוח:  ○

 Super progressive webעם פלאג אין להתאמה כגון  wordpressתחת  WEBפיתוח המערכת ב

app 

 

 עיצוב המערכת  ○

 על בסיס המיתוג החדש.עיצוב המערכת 

 

 

   תהליך התחברות

 

( . שימוש חד SMS)נשלחת בדוא"ל או ב + סיסמה  מספר תעודת זהותהתחברות למערכת באמצעות  ○

 פעמי לאישור וזיכרון על המכשיר

 

 

 מסכים

 

 עמוד הבית

 

 : תמונות סרטונים על הארגון, ברובו ויזואלי  ○

 אפשרות ניווט / חיפוש סניפים 

 כפתור בולט להתחברות 

 צור קשר 

 פירוט פרויקטים חברתיים 

 קישור לדף תשלום לארגון 

 

 

 "יחדיו אנחנו"עמוד 

 

 בעברית  יחדיו פסקה אודות  – אודות •

 מפה / או רשימה של סניפים לפי חלוקה גאוגרפית )לחיצה על סניף תוביל לדף הסניף( •

 

 מסך משתמש חניך

 

 / אישור השתתפות (הפעילות הקרובה )מיקום, תאריך ושעה, פרטים  •

 הנקודות החברתיות שלי   •

 קופונים / מתנות •

 פנימי שניתן גם לשיתוף ברשתות חברתיות(  שיתוף )פוסט סטורי •

 

 מדריך מסך משתמש 
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יומן ועדכון הפעילות הקרובה  ניהול דף הסניף )תמונה קבועה + טקסט , מיקום, רשימת מדריכים ופרטי קשר(  •

 gsuite / ical, אפשרות לחיבור ליומני )מיקום, תאריך ושעה, פרטים(

 + שליחת הודעות  יומן נוכחות ופרטי הקבוצה/ות  •

הפעילויות החברתית של חברי הקבוצה/ות )אישור פעילויות שהועלו, שיתוף פעילות חדשה / מינוי אנשים  •

 לפעילות חדשה(

 יצירת קופון מתנה   •

 

 

 מסך משתמש אדמין 

 ניהול דף הבית •

 סניפיםהוספת  •

 ניהול משתמשי מדריך  •

 המשתמשים כל הרשאות המדריכים והחניכים ושליחת הודעות לכלל  •

 

 

 מערכת ניהול

 

 כללי  ●

 

, פיירפוקס ו    Chromeלפחות וב   1200תמיכה בדסקטופ בלבד,  מסך ברוחב , WPמערכת ניהול  ○

IE EDGE  .בגרסאות אחרונות בלבד 

 :שפות ○

 עברית

 

 

 ניהול משתמשים 

 

 הראשי )הראשון שיכול להיכנס למערכת( אנחנו נכניס ידנית. אדמיןה את  ○

 

 מציג טבלה ובה כל המשתמשים שרשומים לאתר.  ○

 

 


