ספר
הפעלה

מערכת  AVIAנועדה לספק לכוחות הביטחון תמונת מצב אמיתית
ובכך להציל חיים!
ע"י שימוש במערכת אתם תהיו מעודכנים כל הזמן ובשעת חירום כוחות הביטחון
יוכלו להגיע אליכם או אל מי שבמצוקה בצורה יעילה ומהירה.
המדריך הבא יסייע לכם בהתקנת הישומון על מכשיר הטלפון שלכם.
אנא קראו בעיון את ההוראות לפני התקנת הישומון.
תהליך הרישום אורך דקות בודדות וניתן להסיר את הישומון לאחר מכן בכל רגע
שתבחרו.
את הישומון ניתן להוריד מהקישור המצורף למייל או ללחוץ על התמונה לקישור
ישיר לחנות האפליקציות של גוגל או של אפל.

לחץ כאן

התקנה
יש להכנס לחנות של גוגל/אפל מהקישור בדף הקודם או לחפש את השם
( AVIA NGעם האייקון המופיע במסך המצורף ) בחנות הישומנים.
יש ללחוץ על כפתור "התקן" ולחכות שהישומון ירד אל המכשיר.
ההתקנה זהה לחלוטין גם באייפונים וגם על אנדרואיד.

לאחר ההתקנה יופיע על מסך הטלפון אייקון של הישומון.

הרשמה
לאחר התקנת הישומון יש להירשם למערכת.
מספר טלפון שלא הוזן למערכת מראש לא יוכל להירשם בשום צורה.
לכן ,אם המספר שלכם לא נקלט ,יש לפנות אל מנהלי המערכת.

שלב א'
בחירת שפה ,הכנסת מספר הטלפון הסלולרי שלכם לבדיקה ואישור תנאי השימוש.
לאחר הכנסת מספר הטלפון יש ללחוץ על "כניסה" ולהמתין.

הודעות שגיאה
במידה ומספר הטלפון שלכם
לא מוכר במערכת ,יש לפנות אל מנהל
המערכת בישוב לבדיקת המספר.

במידה ולא אישרתם
את תנאי השימוש ,תקבלו
את ההודעה הבאה:

הרשמה
לאחר הכנסת המספר ולחיצה על "כניסה" יעלה המסך הבא.

קבלת קוד אימות
קוד אימות ישלח אליכם במיסרון על מנת לוודא שהטלפון אכן שלכם.

שלב ב'
יש להזין את הקוד שקיבלתם במיסרון בחלונית הקוד בישומון.
המכשיר יוודא את הקוד ויעביר אתכם אל מסך השגרה.

אישורים לחירום
בעלי טלפונים חדשים יחסית עם מערכת הפעלה גרסת אנדרואיד  6ומעלה ייתבקשו
בשלב זה לאשר מראש למערכת לקבל גישה למיקומכם ולפתיחת המיקרופון שלכם
בשעת חירום בלבד ,על מנת שלא תתבקשו לאשר זאת כשתהיו במצוקה כלשהי.
במידה ולא תאשרו זאת המערכת תבקש מכם לאשר זאת בזמן הפעלת חירום.

בהודעה הראשונה
לוחצים על "אשר".

בשלב הבא יופיעו שתי הודעות נוספות ,המבקשות שנתיר את השימוש
במיקום ובמיקרופון (בשעת חירום בלבד).
יש ללחוץ על "התר".

מסך שגרה
מסך השגרה הוא המסך הראשי של הישומון.
כל עוד אנו במצב שגרה ,המסך ישאר במצב זה.
כאן ניתן לקרוא הודעות שגרה ולהיכנס אל מסך ההגדרות.

הודעות שגרה
במסך השגרה תוכלו לקבל הודעות ממנהלי המערכת.
הודעות אלה הן הודעות שאינן מצריכות את ההפעלה של מערכת החירום.
הודעות אלו מגיעות עם ציפצוף רגיל של הודעה ,ועם אייקון ייחודי.

מסך השגרה  -הגדרות
לאחר ההרשמה ,המסך ישאר בשגרה כל עוד המערכת אינה פועלת.
הדבר היחידי שניתן לשנות בשלב זה הוא השפה.
ניתן לשנות את השפה ע"י לחיצה על הכפתור עם מספר הקווים בפינה הימנית
העליונה ,ללחוץ על הגדרות ובתחתית המסך שנפתח לשנות את השפה.
במידה ותרצו לעדכן פרטים כגון שינוי מספר טלפון וכתובת,
יש לפנות אל מנהל המערכת אצלכם בישוב.
לאחר הגדרת השפה ניתן לחזור למסך השגרה ע"י לחיצה על החץ
בפינה הימנית העליונה.
מסך ההגדרות פעיל רק בזמן שגרה ואינו פעיל בזמן חירום

מסך הדיווח
עם הפעלת המערכת (בחירום) תקבלו התראה קולית (גם אם מכשירכם נמצא במצב
שקט או רטט) ,והטלפון ירטוט.
ניתן להיכנס לישומון דרך הודעת הדחיפה ("פוש") שהתקבלה (הודעה דומה
לווצאפ) או דרך האייקון של הישומון במכשיר.
במסך הדיווח תצטרכו לבחור אחת מ 4-האפשרויות.
כפתורי הדיווח הינם כפתורי גרירה ,יש לגרור את החץ לאורך הכפתור משמאל
לימין.
אני במצוקה  -אני במצוקה ,צריך סיוע
תקין  -אני בבית והכל תקין
תקין ,לא בבית  -אני תקין ,אך לא נמצא בבית (אך נמצא בישוב)
מחוץ ליישוב  -לא נמצא בסביבת האירוע
בחירה באחת משלושת האפשרויות התחתונות תאפשר לכם לשנות את הדיווח
בהתאם למצבכם .לעומת זאת גרירת כפתור החירום ,תנעל לכם את האפשרות
לשנות את הסטטוס שלכם ורק גורמי הניהול יוכלו לשנות את הסטטוס שלכם.
בתחתית מסך זה תוכלו לקבל הודעות מהמערכת ולהתעדכן בפרטי האירוע.

דיווחים
עם גרירת אחד הכפתורים ,ישתנה הסטטוס אותו בחרתם והכפתור ישנה צבע ללבן
עם מסגרת בצבע הכפתור.

במידה ובחרתם סטטוס שגוי ,ניתן לתקן את הדיווח ע"י גרירת הסטטוס הנכון.
דיווח מצוקה/חירום
במידה ובחרתם בסטטוס זה ,הישומון יינעל ולא תוכלו לשנות בעצמכם את הדיווח.
אם הדיווח שגוי ,אנא צרו קשר טלפוני עם החמ"ל (בלבד!) ולאחר בדיקה הם
יחזירו אתכם לסטטוס אותו תבחרו ,או שיסמנו אתכם כתקינים.

מסך השגרה  -סיום אירוע
בסיום האירוע ,תקבלו התראה נוספת שמודיעה על סוף האירוע.
הישומון יחזור "לישון" ויופיע מחדש מסך השגרה.

כוחות חירום  -בשגרה
כוחות החירום ניתנים להקפצה דרך המערכת בשגרה ובחירום.
כוחות החירום הם אותם אנשים שהוגדרו מראש ע"י מנהלי המערכת.
בזמן הקפצת כוחות חירום תפתח מגירה ,עם הודעה יעודית לכוחות החירום.
כל איש צוות חירום יוכל לסמן את עצמו כ"מגיע" או "לא מגיע" לאירוע ולקרוא
עדכונים שישלחו ע"י החמ"ל או הרבש"ץ אל הכוחות.

תושב

איש צוות חירום

דיווח מצוקה בזמן שגרה (תלוי חבילה)
מרגע זה ,בכל שלב שתימצאו במצוקה ח"ו אתם יכולים לדווח על מצוקה בו
אתם נמצאים דרך הישומון בצורה פשוטה והדיווח יועבר ישירות לגורמי החירום
הרלוונטים (כפי שהוזנו ע"י מנהלי המערכת).
הדיווח שיתקבל ע"י כוחות החירום יכלול את פרטיכם (שם ,טלפון וכד') ,מיקומכם
הנוכחי ,ואף יקליט למשך  30שניות את המתרחש.
יש ללחוץ על כפתור "דווח"
במסך השגרה.

יש לאשר ע"י לחיצה על
כפתור דיווח חירום.

מקבלים אישור על כך
שההודעה נשלחה.

מקבלים עדכון
מיהו הגורם המטפל.

הודעות תרבות וקהילה (תלוי חבילה)
אפשרות זו מאפשרת לנו לקבל הודעות בשגרה מכמה גורמים שונים בישוב
ולא רק בענייני ביטחון.
במידה ואתם מעוניינם באפשרות זו יש להיכנס למסך ההגדרות ולהגדיר זאת.
כניסה למסך ההגדרות ע"י
לחיצה על התפריט בצד ימין
למעלה

יש לסמן אם ברצונך לקבל
התראות

יש לסמן אם ברצונך לקבל
הודעות

מעתה תוכל לקרוא את
ההודעות בלחיצה על הודעות
תרבות וקהילה

