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 LOGBOX R5.2019- הסרגב םירופיש 

    3.3.2019 - הנקתה דעומ
 
 

 LOGBOX -ב ןאובי יריהצת לוהינ .1
 
 ,םיריהצת -"Depositions"  ארקנה לאמש דצב שדח טירפת ףסונ ןוכדעהמ קלחכ .א

 ינכוס תוכרעממ ומרזוהש םימייקה םיריהצתה וגצוי וב דומעל ליבות וילע הציחל
 רפסמ ,קפסה רפסמ ,קפסה םש ,קפסה דוק תא םיללוכ םינותנה ,ךלש סכמה
 .ריהצתה ףקות םות ךיראתו ריהצתה תריצי ךיראת ,ריהצת

 

 
 
 

 / םיריהצתה לכ :ב תופצלו הריחב יפ לע םיריהצתה תגוצת תא תונשל ןתינ .ב
 / ףקותב םניאש םיריהצת / םיבורקה םימיה 30 ב גופל דמוע םפקותש םיריהצת
 תישיא תמאתומ הגוצת

 

 
  

 :םיריהצת לש ןוניס עצבלו שופיח עצבל םג ןתינ ףסונב .ג

 
 



 
 

 2019 ץרמב 10 ,ןושאר םוי

 מ"עב תויגולונכט טרופ 2 טרופ
     03 – 9014111 :סקפ          03 – 9447447 :ןופלט          6148001 ביבא לת 48040 .ד.ת

 http://www.logbox.co.il :רתא              sales@logbox.co.il :ליימיא

 
 

 ןאוביל ריהצת תומישמ .2
 חולשמ/קית חתפי ךלש סכמה ןכוס רשאכ ,םיריהצתה לוהינ תלוכימ קלחכ .א

 וא ריהצת ןיא ךלש קפסלש ההזת תכרעמהו ,טיירפינויה – ולש תכרעמב שדח
 :סקובגולב ןאוביל המישמ רציימה ןצחלו האיגש לבקי סכמה ןכוס ,ופקות גפש

 

 
 ןכוסה תכרעממ ךסמ םוליצ *
 

 רשאכ ""Action Required -ה תדומעב ןאוביל גצות המישמה LOGBOX -ב .ב
 שדחל תורשפאה -"Renew" ןצחלה הרושה ףוסב ףסוותי ריהצת תמישמב
 :ותוא

 
  

 קניל םג ובו המישמה טוריפ םע תינולח חתפת שודיחה רותפכ לע הציחל .ג
 ריהצתה שודיח רחאל ,ריהצתה שודיח תבוטל םיסימה תושר לש שדחה רתאל
 ךלש סכמה ןכוסל חלשת העדוהש תנמ לע "לפוטכ ןמס" רותפכ לע ץוחלל שי

 :קיתב לפטל ךישמהל ןתינו הלפוט ריהצתה תייעבש ךכ לע
 

 
 



 
 

 2019 ץרמב 10 ,ןושאר םוי

 מ"עב תויגולונכט טרופ 2 טרופ
     03 – 9014111 :סקפ          03 – 9447447 :ןופלט          6148001 ביבא לת 48040 .ד.ת

 http://www.logbox.co.il :רתא              sales@logbox.co.il :ליימיא

 
 יפכ "קניל"ה רותפכ לע הציחל ידי לע םיסימה תושר רתאב ריהצת שדחל ןתינ .ד

 New" לע הציחל י"ע רתאל עיגהל ןתינ ןיפולחל וא םדוקה ףיעסב רכזוהש
Deposition Form"  - םיריהצתה טירפתמ שדח ריהצת ספוט:  

 

 
 
 :םיסימה תושר רתאב יתפוקת ןאובי ריהצת דומע

 
 

 תויורשפאה םיריהצתה לוהינל תגרודמ הרוצב ופסוותי םיבורקה תועובשבו םימיב .3
 :תואבה
 .ריהצת תמישמ שי רשאכ ליימל הארתה תלבק .א
 :קית לכב תומישמה טוריפ .ב
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 לבקל םיעוריא וליא לע טילחהל תורשפאה :ןאוביה דצמ תוארתה לוהינ תלוכי .ג

 .קית לש הרתה ,שרדנ ךמסמ ,המיתחל שרדנ ךמסמ ןוגכ ליימב הארתה
 .לסקא ץבוקל םיריהצתה תמישר אוציי .ד

 
 
 
 ,הכרבב
 LOGBOX תווצ


