ELALOrganizer Mobile
השימוש באורגנייזר פשוט ואינטואיטיבי ובכל זאת המדריך הבא יפרט את האפשרויות השונות באפליקציה.
בבסיסה ,המערכת הנ"ל ניזונה ממידע הקיים בקרונט ומשקפת את המידע הנמצא שם .כדי לספק את המידע
למערכת בניתי תוכנה מיוחדת שמותקנת בתוך הקמפוס של אלעל והיא זו שמביאה ,בשמכם (ע"י שם המשתמש
והסיסמה איתה אתם מבצעים לוגאין לאפליקציה) ,את המידע מהקרונט.
המידע מהקרונט כולל את הרותם ,הסקדיול האישי ,מידע כללי כמו לוח הטיסות המבוצעות באלעל LBC ,ועוד.
לאחר ההתקנה נוצר אייקון שמהווה קיצור דרך להפעלת האפליקציה.

כניסה בפעם הראשונה
לאחר פתיחת התוכנה ,מופיע מסך הלוגאין:

במסך זה מזינים את שם המשתמש האלעלי והסיסמה לקרונט.
בזכות הפרטים האלה המערכת יכולה להביא את המידע הנדרש לפעולתה.
במסגרת האדומה מופיע כיתוב המציין את מספר הגירסה .דאגו תמיד להתקין את הגירסה האחרונה.

לאחר לחיצה על ( Loginורק בפעם הראשונה) תישאלו מה דרגתכם:

מסמנים ולוחצים על  SAVEואז יחל תהליך הורדת מידע רלבנטי לאפליקציה שבסיומו יפתח המסך הראשי ובו
הסקדיול שלכם .נדרש להמתין בסבלנות בפעם הראשונה.

בראש המסך תמיד מופיע זמן עדכון נתוני המערכות באלעל:

בצד שמאל למעלה קיים כפתור המאפשר לעבור בין המסכים השונים של האפקליציה:

ואז נפתח מסך לבחירה (כאמור ,הסברים על מסכים אלו בהמשך):

מסכי המערכת:
מסך אג'נדה

זהו המסך הראשי של המערכת .נפתח תמיד לאחר הלוגאין.
מסך זה מציג את כלל הפעילויות של הסקדיול האישי בצורה המקובלת באפליקציות יומן שונות .תצוגה זו נקראית
אג'נדה.
המערכת מציגה את זמני הפעילות נכונים לזמן המקומי בו הם מבוצעים! המשמעות שזמן נחיתה של טיסה
בחו"ל תציג את הזמן במקומי ביעד.
הפעילויות הקרקעיות ,הדרכות ,סטנדביי ,מילואים וכו' מופיעות בתאריך בו הן מתוכננות.

ימים ללא פעילות לא מצוינים במפורש .במקום מוצג טווח התאריכים ללא פעילות:

פעילויות טיסתיות נבדלות זו מזו בתצוגה עפ"י אופי הפעילות .טיסת קוייקי מוצגת בצורה מצומצמת ואילו טיסות
עם שהייה מובחנת כשני מקטעים נפרדים .טיסה הלוך וטיסה חזור.
שעת תחילת פעילות טיסתית היא שעת הפיקאפ ושעת הסיום היא זמן הנחיתה.
בסיום כל טיסה מוצג זמני המנוחה החוקיים והחוזיים כפי שמופיעים במערכות אלעל .האורגנייזר לא מחשב דבר.

מקרה מיוחד לטיסות קיים עבור הטיסה "הבאה" המתוכננת .המערכת תציג אותה בצורה מלאה ,כלומר" ,בלוק"
עבור כל פעילות במסגרת הטיסה – פיקאפ ,לג טיסה הלוך ,שהייה ביעד (אם קיימת) ,פיקאפ חזור (בשהייה) ,לג
טיסה חזור ,זמני מנוחה:

מספר מאפיינים לטיסה כזו:
 .1בעת טיסה עם שהייה מופיע בלוק שמייצג שהייה ע"י אייקון של מז"א וכיתוב  .Who's in townהצגת
מז"א ביעד יוביל לפתיחת דפדפן ובו מזג האויר ליעד .ה  Who's in townיאפשר בעתיד לראות את כל
אנשי הצוות שנמצאים בחפיפה איתכם באותו יעד אליו טסתם .כרגע מודול זה אינו פעיל.
 .2כאשר הטיסה כוללת שהייה ניתן להגדיר עבורה את זמן הפיקאפ לטיסת חזור כפי שמופיע ב DISPOוגם
לצלם את דף הדיספו .לטובת נוחות:

 .3על כל פעילות טיסתית ניתן ללחוץ ולהיכנס ליתר פירוט:
בראש הדף מוצגים זמני הפעילות של מקטע הטיסה .כולם מתאימים לזמן המקומי ביציאה והיעד.
האייקונים מתחת לזמנים מאפשרים לבדוק את מזג האויר ביעד והכסא מאפשר את פתיחת הLBC
לטיסה.

 .4מתחת לאלה ,מוצגים אנשי הצוות של הטיסה כאשר האייקונים של הטלפון והווטסאפ יאפשרו תקשורת
נוחה בין אנשי הצוות .הקלקה על המשטח הלבן ליד אותם האייקונים יציג פרטים נוספים לגבי אותו איש
צוות .לכל איש צוות תמונתו ובפינה השמאלית תחתונה (בצורה מאוירת) תופיע דרגתו .מתחת לשם איש
הצוות מופיעה הדרגה המתאימה לאופי ההצבה לטיסה.

מסך הגדרות
מסך ההגדרות מאפשר
.1
.2
.3
.4

להגדיר סינכרון אוטומטי של יומן גוגל.
האם ליצור פגישה ביומן של סיום המנוחה החוזית.
סינכרון יזום של היומן.
הורדה יזומה של הרותם (פעולה המתבצעת באופן אוטמטי ברגע הלוגין)

בטאב ה Adminניתן לבצע ריסט לאפליקציה ,למחיקת כל המידע והתחלתה כמו לאחר התקנה מחודשת:

מסך Crew locator
מסך זה מאפשר לחפש איש צוות (אצד"א בשלב זה) עפ"י שמו באנגלית .תוצאות החיפוש יופיעו רק לאחר הקשה
על  3אותיות לפחות .בתוצאות החיפוש יופיעו לכל איש צוות דרכי ההתקשרות הסטנדרטיות ובנוסף את מקום
הימצאו של איש הצוות לפי תוכנית הטיסות שלו.

אלו המודולים הנוכחים שיש בגירסה .גירסאות נוספות ישוחררו במהלך כל השנה עם שיפורים רבים נוספים.
מכיוון שהאורגנייזר ניזון ממערכות אלעל זיכרו שבכל בעיה/אי התאמה של נתונים ,בידקו מה מופיע בקרונט.
במידה והקרונט מציג מידע מעודכן והאורגנייזר לא ,שילחו לי מייל.

תודה
יובל

