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כניסה "ב שם המשתמש 

.יש להזין את הסיסמא הראשונית בשדה הראשון ואז לעקוב אחר ההוראות בבחירת סיסמא חדשה

שם המשתמש  לאתר ולהזין את להיכנסלאחר קבלת מייל עם סיסמא ראשונית ניתן 

.בשלב זה תיכנסו למסך החלפת הסיסמא

יש להזין את הסיסמא הראשונית בשדה הראשון ואז לעקוב אחר ההוראות בבחירת סיסמא חדשה

 כניסה ראשונית

לאחר קבלת מייל עם סיסמא ראשונית ניתן 

".למנויים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשלב זה תיכנסו למסך החלפת הסיסמא

 יש להזין את הסיסמא הראשונית בשדה הראשון ואז לעקוב אחר ההוראות בבחירת סיסמא חדשה

 

 



 

ברירת המחדל להצגה היא . 

  ).פנים ארציצד שלישי ו

עריכה בצד שמאל יאפשר לבחור קריטריונים אחרים לחיפוש בסיסי וחיפוש 

 –עפרון עריכה 

לשינוי קריטריון 

 החיפוש

פרטים בסיסיים על 

 המשלוח

ניירת 

סרוקה 

של 

 המשלוח

 ניירת סרוקה

סרגל התקדמות 

 המשלוח

. מסך זה הוא מסך ברירת המחדל הראשון לאחר כניסה לאזור המנויים

צד שלישי ו, יצוא, יבוא(כל סוגי הפעילויות בכל המשלוחים בשבוע אחרון 

עריכה בצד שמאל יאפשר לבחור קריטריונים אחרים לחיפוש בסיסי וחיפוש ה

  

  :פרטי המשלוח המלאים

    

לחיצה על המשלוח 

 לקבלת פרטים מלאים

צפייה בהיסטוריה 

 של הסריקות

 חיפוש משלוחים

מסך זה הוא מסך ברירת המחדל הראשון לאחר כניסה לאזור המנויים

כל המשלוחים בשבוע אחרון 

הלחיצה על עיפרון 

  . מתקדם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

פרטי המשלוח המלאים

  

לחצני ניווט 

בין המסכים 

באזור הימני 

 של המסך

לחיצה על הכוכב 

לשם שמירת 

 חיפוש מועדף

לחיצה על המשלוח 

לקבלת פרטים מלאים

פרטים מלאים של 

 השולח והנמען



 

אצלנו  לאחר שהאיסוף מתקבל

  .כל זאת בחיפוש האיסופים

  פרטי המשלוח הבסיסיים

  בחירת חלון האיסוף

לאחר שהאיסוף מתקבל. בקשת איסוף מועברת למרכז השירות  ומקבלת מספר ייחודי לבקשה

כל זאת בחיפוש האיסופים. ניתן לראות באתר את מספר האיסוף 

    

פרטי המשלוח הבסיסיים

לחיצה על השעה תפתח 

אפשרות לשנות את השעה 

 במדרגות של רבע שעה

  בקשות איסוף

בקשת איסוף מועברת למרכז השירות  ומקבלת מספר ייחודי לבקשה

ניתן לראות באתר את מספר האיסוף  במערכת

  

כתובת השולח ושם איש 

הקשר הרשום תחת 

  המשתמש

עבור  –חלון איסוף מודגש 

 NextDayאיסוף בשירות 

לחיצה על השעה תפתח 

אפשרות לשנות את השעה 

במדרגות של רבע שעה



 

ניתן גם . מיסים או זיכוי, כגון הובלה

את  Excelשטר מטען ואף לצפות ולהוריד ל 

בחירה בהורדת 

, החשבונית

 Excelהורדת 

מפורט או צפייה 

בניירת 

  המשלוחים

אפשרות 

להורדה 

מרוכזת של 

מספר 

 חשבוניות 

 לחיצה על אייקון זה תפתח מסך צפייה בניירת המשלוח

עמידה על שטר 

מטען מהטבלה 

יציג את הניירת 

הסרוקה שלו לפי 

  סוג

ctsupport@fdx.co.il 

כגון הובלה באזור הפיננסי ניתן לחפש ולצפות בחשבוניות החיובים השונות

שטר מטען ואף לצפות ולהוריד ל לפי , Excelלהוריד קובץ המרכז את כל החיובים ב 

  

  

כניסה למסך 

 כרטסת פתוחים

, סוג

 ₪ 

לחיצה על אייקון זה תפתח מסך צפייה בניירת המשלוח

עמידה על שטר 

מטען מהטבלה 

יציג את הניירת 

הסרוקה שלו לפי 

סוג

  תמיכה טכנית

ctsupport@fdx.co.il: ניתן ליצור קשר לתמיכה על האתר במייל 

  איזור פיננסי

באזור הפיננסי ניתן לחפש ולצפות בחשבוניות החיובים השונות

להוריד קובץ המרכז את כל החיובים ב 

.כרטסת הפתוחים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                          

סוג –מידע בסיסי על החשבונית 

₪ או $ סכום לחיוב ב , מספר

ניתן ליצור קשר לתמיכה על האתר במייל 


