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 השימוש באורגנייזר פשוט ואינטואיטיבי ובכל זאת המדריך הבא יפרט את האפשרויות השונות באפליקציה.

המערכת הנ"ל ניזונה ממידע הקיים בקרונט ומשקפת את המידע הנמצא שם. כדי לספק את המידע  ,בבסיסה

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.

 ועוד. LBC, הטיסות המבוצעות באלעלכמו לוח  מידע כללי הרותם, הסקדיול האישי, המידע מהקרונט כולל את

 לאחר ההתקנה נוצר אייקון שמהווה קיצור דרך להפעלת האפליקציה. 

 כניסה בפעם הראשונה
 :, מופיע מסך הלוגאיןפתיחת התוכנהלאחר 

 

 

 . לקרונטמסך זה מזינים את שם המשתמש האלעלי והסיסמה ב

 ים האלה המערכת יכולה להביא את המידע הנדרש לפעולתה.בזכות הפרט

 במסגרת האדומה מופיע כיתוב המציין את מספר הגירסה. דאגו תמיד להתקין את הגירסה האחרונה.



 :תישאלו מה דרגתכם )ורק בפעם הראשונה( Loginלחיצה על לאחר 

 
שבסיומו יפתח המסך הראשי ובו מידע רלבנטי לאפליקציה יחל תהליך הורדת ואז  SAVEלוחצים על מסמנים ו

 דרש להמתין בסבלנות בפעם הראשונה.נהסקדיול שלכם. 

  



 בשל החשיבות שיש למידע בתוכנה, נדרשת הזנת הסיסמה בכל כניסה. אין "זיכרון" של הסיסמה.

יזר יוכל לעשות בזה את טביעת האצבע, גם האורגני ברמת המכשירלמרות זאת, כדי להקל, במידה והפעלתם 

 שימוש ולחסוך לכם את ההקלדה של הסיסמה.

  –ואילך המערכת תופיע עם מסך כזה  אם אכן איפשרתם את זהוי טביעת האצבע בנעילת המכשיר, מאותו רגע

 

טביעת האצבע האייקון של ללחוץ על  אוהמשמעות היא שבכל כניסה תוכלו להזין את הסיסמה וללחוץ לוגאין 

כדי לבצע את הלוגאין וייבוא ה, זה אינו הזהוי עצמו אלא רק האמצעי להפעיל את הזהוי של המכשיר(, )לחיצה קצר

 המידע.

 

  



 בראש המסך תמיד מופיע זמן עדכון נתוני המערכות באלעל:

 

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

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

 



 המערכת: מסכי

 מסך אג'נדה

 

 זהו המסך הראשי של המערכת. נפתח תמיד לאחר הלוגאין.

 מקובלת באפליקציות יומן שונות. המסך זה מציג את כלל הפעילויות של הסקדיול האישי בצורה 

 תצוגה זו נקראית אג'נדה.

המשמעות שזמן נחיתה של טיסה  ים לזמן המקומי בו הם מבוצעים!נכונהמערכת מציגה את זמני הפעילות 

 בחו"ל תציג את הזמן במקומי ביעד. 

 סטנדביי, מילואים וכו' מופיעות בתאריך בו הן מתוכננות. הפעילויות הקרקעיות, הדרכות, 



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

 

 

מוצגת בצורה מצומצמת ואילו טיסות פעילויות טיסתיות נבדלות זו מזו בתצוגה עפ"י אופי הפעילות. טיסת קוייקי 

 עם שהייה מובחנת כשני מקטעים נפרדים. טיסה הלוך וטיסה חזור.

 שעת תחילת פעילות טיסתית היא שעת הפיקאפ ושעת הסיום היא זמן הנחיתה.

 במערכות אלעל. האורגנייזר לא מחשב דבר. שמופיעים כפיהחוקיים והחוזיים בסיום כל טיסה מוצג זמני המנוחה 

  



"בלוק" מקרה מיוחד לטיסות קיים עבור הטיסה "הבאה" המתוכננת. המערכת תציג אותה בצורה מלאה, כלומר, 

, לג )בשהייה( פיקאפ, לג טיסה הלוך, שהייה ביעד )אם קיימת(, פיקאפ חזור –עבור כל פעילות במסגרת הטיסה 

 טיסה חזור, זמני מנוחה:

 

 

 

  



 מספר מאפיינים לטיסה כזו:

. הצגת Who's in townע"י אייקון של מז"א וכיתוב  שהייהבעת טיסה עם שהייה מופיע בלוק שמייצג  .1

יאפשר בעתיד לראות את כל  Who's in townה מז"א ביעד יוביל לפתיחת דפדפן ובו מזג האויר ליעד. 

 אינו פעיל. אנשי הצוות שנמצאים בחפיפה איתכם באותו יעד אליו טסתם. כרגע מודול זה 
 וגם DISPOחזור כפי שמופיע בטיסת הפיקאפ ל ה את זמןכאשר הטיסה כוללת שהייה ניתן להגדיר עבור .2

 לצלם את דף הדיספו. לטובת נוחות:

 
 

 :על כל פעילות טיסתית ניתן ללחוץ ולהיכנס ליתר פירוט .3

זמני הפעילות של מקטע הטיסה. כולם מתאימים לזמן המקומי ביציאה והיעד. בראש הדף מוצגים 

 :האייקונים מתחת לזמנים מאפשרים 

 לבדוק את מזג האויר ביעדא. 

 לטיסה. LBCת ההכסא מאפשר את פתיחב. 

 ג. לראות את ההודעות שהשאירו קולגות על הטיסה הזו )הסבר בהמשך(

 

  



מתחת לאלה, מוצגים אנשי הצוות של הטיסה כאשר האייקונים של הטלפון והווטסאפ יאפשרו תקשורת  .4

איש נוחה בין אנשי הצוות. הקלקה על המשטח הלבן ליד אותם האייקונים יציג פרטים נוספים לגבי אותו 

תופיע דרגתו. מתחת לשם איש  )בצורה מאוירת(  לכל איש צוות תמונתו ובפינה השמאלית תחתונה צוות.

 הצוות מופיעה הדרגה המתאימה לאופי ההצבה לטיסה. 

 

 

  



  Notesישנו כפתור נוסף בראש העמוד והוא כפתור ה

 

 מאפשר לכל אחד מאיתנו להשאיר "פתק" עבור צוות הטיסה. כפתור זה  

  -ההודעה גלויה לכל אחד )בין אם שייך לטיסה או לא( ומטרתה ליידע את הצוות במידע שחשוב לכם. לדוגמא 

 אשמח אם יתאפשר לארח אותו בקוקפיט במהלך הטיסה. תודה" 31K"שלום לצוות, חבר יושב במושב 

 שימו לב מה אתם כותבים ואיך אתם מתנסחים.. זיכרו שההודעה גלויה לכולם

 הכפתור תפתח את מסך ההודעות. אם ריק יופיע כך: לחיצה על

 

 בפינה הימנית, לחיצה על ה +,  ניתן להוסיף הודעות חדשות.

  



 במידה וישנן הודעות יראה תוכן המסך כך 

 

 כותב ההודעה יכול למחוק או לעדכן אותה ע"י לחיצה על הכפתור המוצבע בחץ:

 



 (:ללא קשר אם קראתם אותן או לאלראות מספרן )כאשר ישנן הודעות על טיסה מסוימת ניתן 

 

  



 Flightsמסך 

 

 מוגדר ועבור אחד או יותר ציים.מסך זה מציג טיסות בין טווח תאריכים 

 הטיסות מקובצות לפי תאריך או לפי יעד )ממוינות לפי תאריך יציאה(. 

 

 . )בצד ימין למעלה( Filterניתן לשנות את ההגדרות של נתוני הצפייה ע"י בחירה ב

 

  



בראש דף הבחירה ניתן לשנות את התאריכים של  הבחירות השונות מציגות בהתאמה את הטיסות הרלבנטיות.

 המידע בו צופים.

 

טיסות פתוחות במסך הראשי מוצגות עם מסגרת אדומה סביבן. טיסות המוגדרות פתוחות הן אלה המתאימות 

 גרת שחורה.. שאר הטיסות מופיעות עם מסכםלדרגת

וכל  (אותה בחרתם כאשר התקנתם את האורגנייזר) ברירת המחדל היא סימון הדרגה שלכםבמסך הסינון, 

תור כפן לבטל את הבחירה ע"י לחיצה על התהיה בחורה. נית JUאז גם  STכלומר אם אתם  .תחתהדרגות מ

 תאים.המ

 JU ,STטיסות פתוחות עבור  רקיראה  JUכלומר, הטיסות הפתוחות המוצגות מתאימות לדרגתכם, הרעיון הוא ש

 SE+ST+JUיראה טיסות פתוחות עבור  ST +JU  .SEיראה טיסות פתוחות עבור 

 לשנות את הבחירה בין האפשרויות השונות.ניתן אמור, כ



 

)ובהתאם לבחירת הדרגה  Only open flightsאפשר לבחור להציג את כלל הטיסות או רק את אלו שפתוחות ע"י 

 כפי שתואר לעיל(

  –המסך שיתקבל 

 

לגלול ע"ג רשימת . בכל טיסה ניתן  Show Crewניתן להציג גם צוות הטיסה מבלי להיכנס לכל טיסה ע"י בחירה ב

 הצוות כדי לראות את כולה.

 

  במידה ולוחצים על טיסה מהרשימה ניתן לצפות בפרטי הטיסה בדיוק כמו בטיסה הנמצאת ברותם האישי.



 Crew locatorמסך 

 

תוצאות החיפוש יופיעו רק לאחר הקשה  .באנגליתמסך זה מאפשר לחפש איש צוות )אצד"א בשלב זה( עפ"י שמו 

ת לפחות. בתוצאות החיפוש יופיעו לכל איש צוות דרכי ההתקשרות הסטנדרטיות ובנוסף את מקום אותיו 3על 

 הימצאו של איש הצוות לפי תוכנית הטיסות שלו.

 

 

  



 מסך הגדרות

 מסך ההגדרות מאפשר 

 להגדיר סינכרון אוטומטי של יומן גוגל.  .1
 האם ליצור פגישה ביומן של סיום המנוחה החוזית. .2

 סינכרון יזום של היומן. .3
 הורדה יזומה של הרותם )פעולה המתבצעת באופן אוטמטי ברגע הלוגין( .4

 

 ניתן לבצע ריסט לאפליקציה, למחיקת כל המידע והתחלתה כמו לאחר התקנה מחודשת: Adminבטאב ה

 

 

 רבים נוספים.אלו המודולים הנוכחים שיש בגירסה. גירסאות נוספות ישוחררו במהלך כל השנה עם שיפורים 



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


