מוקד טבע "און-ליין"
מדריך התקנה למשתמש
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מדריך להתקנת יישום " "NowForceעל מכשיר נייד והרשמה למערכת
בכדי להתקין את היישום במכשיר יש לבצע את אחת משתי הדרכים הבאות:
 .1דרך חנות היישומים:
 שלב ראשון :היכנס לחנות היישומים במכשיר הנייד
 app store oלמכשירי אייפון
 app world oלמכשירי בלקברי
 play store (market) oלמכשירי אנדרואיד.
 שלב שני :הכנס את המילה  nowforceבשדה החיפוש ,והאפליקציה
תופיע (במכשירי אייפון שם האפליקציה :)nowforce sos
 שלב שלישי :לחצו על האפליקציה וצפו במידע .לחצו ":"Install
 שלב רביעי :לאחר ההתקנה ,לחצו " "Accept & Downloadבכדי
לאפשר ליישום לפעול במכשיר הנייד:
 שלב חמישי :לחצו " "Openבכדי להפעיל את היישום:

שלב שני

שלב שלישי

שלב רביעי

שלבי חמישי
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 .2אם אין במכשירכם גישה לחנות יישומים ,או במידה והמכשיר הינו סמרטפון
עם מערכת הפעלה אחרת (נוקיה ,בלקברי וכיו") ,ניתן להוריד את היישום
דרך הדפדפן:
 שלב ראשון :יש לגלוש בדפדפן במכשיר לכתובתm.nowforce.com :
 שלב שני :יש ללחוץ על דגל ישראל ,והיישום יתחיל בתהליך התקנה.
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 .3הגדרות במכשיר אנדרואיד
על מנת שמכשיר האנדרואיד שלכם יאפשר ליישום לפעול בצורה תקינה ,על המכשיר
להיות עם ההגדרות הבאות (בדרך כלל ,הגדרות אלה יוגדרו באופן אוטומטי עם
הפעלת היישום בפעם הראשונה .אולם אם ישנה תקלה כלשהי ,מומלץ לוודא
הגדרות אלה) :
 הגדרות אבטחה ומיקום (גישה דרך מסך הגדרות
):
לוודא שמסומנות שלוש ההגדרות" :שימוש ברשת אלחוטית"" ,השתמש
בלווייני  ,"GPSו"השתמש בסיוע חיישנים".
 הגדרות סנכרון מידע :יש לוודא שמוגדר חשבון גוגל מוכר (מוגדר בדרך
כלל על ידי המשתמש בהפעלה ראשונה לאחר רכישת המכשיר).

מסך הגדרות

הגדרות אבטחה ומיקום

הגדרות סנכרון מידע

 הגדרות עדכוני גרסא אוטומטיים :על מנת שמכשיר האנדרואיד שלכם
יעדכן באופן אוטומטי עדכונים ושיפורים באפליקציה ,יש לאפשר עדכונים
אוטומטיים .במסך  MARKET( PLAYבמכשירים ישנים) יש ללחוץ על
כפתור התפריט ולבחור SETTINGS
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בכדי להירשם במערכת ( )LOGINיש לבצע את הפעולות הבאות:
 שלב ראשון :עם השלמת התקנת היישום ,יש לפתוח את היישום ויופיע מסך
לוגאין.
 שלב שני :יש להזין שם המשתמש וסיסמא כפי שהוגדרו לכם על ידי מנהל
המערכת בארגון שלכם .אם אין בידכם את שם המשתמש והסיסמא ,ניתן לפנות
ל"מוקד טבע" לתמיכה.
 שלב שלישי :לאחר שרשמתם את שם המשתמש והסיסמא ,יש לבחור את
האזור שבו אתם נמצאים – :Israel
 שלב רביעי :כעת שהזנתם את כל המידע הנדרש ,יש ללחוץ ":"login
 שלב חמישי :כעת יופיע הסכם השימוש ביישום של החברה להגנת הטבע וחברת
נאופורס .עליכם לקרוא את כל תוכן ההסכם ,ובמידה ואתם מקבלים את
התנאים  -ללחוץ "( "Agreeהערה :אם אינכם מסכימים לתנאי ההסכם ,יש
להסיר את האפליקציה מהמכשיר).
 שלב ששי :כעת יתבצע סנכרון נתונים בין המכשיר לבין שרתי המוקד .יש לוודא
שעד השלמת הסנכרון ,המכשיר נמצא במקום עם קליטה סלולארית.

שלב ראשון

שלב שני

שלב שלישי

שלב רביעי

שלב חמישי

שלב ששי
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בסיום סנכרון הנתונים יופיע המסך הבא.

בכדי לאפשר ליישום לעבוד כנדרש ,הנכם
מתבקשים:
 .1לוודא שמצב הזמינות שלכם
במצב זמין – ""online
(באמצעות לחיצה על האייקון של ה'איש
האדום' ניתן לשנות מצב זמינות).
אזהרה :שינוי מצב הזמינות
ללא זמין ,יבטל את תקשורת
הנתונים עם מוקד טבע ,ויחסום
את שיגור המיקום שלך בשעת מצוקה.
 .2לוודא שיש  Vעל אייקון
המיקום.
אם אין  Vירוק ,יתכן ש
מדובר בבעיית הרשאה.
פנו ל'מוקד טבע' לקבלת תמיכה.
 .3גם כאשר היישום רץ 'ברקע' ,יש לוודא שהיישום עובד ו"האיש האדום"
מופיע בשורת היישומים הפעילים
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תהליך הפעלת קריאת מצוקה
על מנת להפעיל קריאת מצוקה יש לבצע את הפעולות
הבאות:
.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7

לוודא קליטה סלולארית .אם אין ,יש לשפר מיקום.
לאחר החלקת הכדור האדום עם החץ השחור ימינה,
תתחיל ספירה לאחור של  4שניות ,שלאחריה יישלח אות
המצוקה למוקד (לביטול המצוקה יש להחליק את הכדור
חזרה שמאלה לפני תום הספירה לאחור).
מיד עם הפעלת הודעת המצוקה –
 .aהמכשיר ישלח 'למוקד טבע' אות מצוקה שכולל
את מיקום המכשיר ופרטי המשתמש שביצע לוג-
אין למכשיר
 .bבמקביל ,המכשיר יתקשר ל'מוקד טבע' באופן
אוטומאטי ,והמיקום שלכם יופיע ב'מוקד טבע' על
גבי מפה.
[ .cאם הוגדר] תישלח הודעת מצוקה לאיש קשר
שהוגדר עבור אותו משתמש
במידה ואות המצוקה נקלט במוקד – יתחלף צבע המסך
לאדום.
אם הפעלת המצוקה נכשלת – תופיע על מסך המכשיר
הודעה .במקרה כזה יש לשפר את הקליטה ולנסות שוב.
כאמור ,המכשיר יתקשר באופן אוטומטי ל'מוקד טבע'.
יש להעביר למוקדן תמונת מצב מהשטח.
כל עוד מצב המצוקה פועל (מסך אדום) ,המכשיר ממשיך
לשלוח באופן רציף מיקומים מעודכנים בזמן אמת
ל'מוקד טבע'.

בכדי לסיים קריאת מצוקה יש לבצע את הפעולות
הבאות:
.1
.2
.3
.4

החליקו את החץ הכתום בחזרה.
היישום יבקש שתזינו את סיסמתכם (אותה סיסמא
בכניסה ליישום) .הזינו אותה וליחצו "בטל מצוקה".
יש להזין את הססמא איתה נכנסתם למערכת (לוגאין)
המסך יחזור לרקע אפור ולמצב שגרה.
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