
אפליקציית שאט"ל
מדריך משתמש



שאט"ל בכיס לבית ולבסיס

שלום רב,

ברוכים הבאים לאפליקציית שאט"ל –הדרך הנוחה להגיע מהבית לבסיס וחזרה.

האפליקציה פשוטה וקלה מאד להפעלה. 

מערכת זו נבנתה בזמן קצר על מנת לתת מענה מהיר. יתכן שיהיו בה תקלות בימים הראשונים 

להפעלתה. אנא קבלו זאת בהבנה. תודה. 

בברכת נסיעה בטוחה, 

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

להורדת האפליקציה למכשירכם - לחצו על הקישור המתאים:

לאחר הורדת האפליקציה, היכנסו אליה.. 	

אשרו את הרשאת ה-GPS על מנת שנוכל להציג עבורכם את התחנות הקרובות ביותר.. 	

הזינו את מס’ הטלפון שלכם ולחצו על כפתור כניסה.. 	

	 ..SMS-לאחר מס’ רגעים יתקבל קוד אימות ב

הזינו את הקוד אימות בשדה הנבחר ולחצו על כפתור כניסה.. 	

 הזינו את הסיסמה החדשה שלכם ואשרו אותה ע”י הזנתה בשנית, ולחצו על כניסה. הזנת . 	

הסיסמה נדרשת רק בכניסה ראשונית.   

אשרו את תנאי השימוש ע”י סימון צ’ק בוקס “אני מאשר” ולחצו על כפתור כניסה.. 	

על הסיסמה להכיל לפחות 

8 ספרות ולפחות תו מיוחד 

אחד )!@#$...(

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shift.idf
https://apps.apple.com/us/app/%D7%A9%D7%90%D7%98-%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%94-%D7%9C/id1504198076?ls=1


כדי לחפש נסיעה חזרה מהבסיס הביתה, לחצו 

על החלפת מוצא ויעד. שימו לב, שעת הנסיעה 

תהיה לפי שעת היציאה מהבסיס

חיפוש נסיעה
יוצאים לדרך - הגעה מהבית לבסיס

המערכת תזהה את מיקומכם הנוכחי או הזינו כל מיקום אחר שתהיו בו. . 	

בחרו את בסיס היעד מתוך רשימת הבסיסים. . 	

הגדירו  את התאריך והשעה שבהם תרצו להגיע לבסיס.. 	

לסיום לחצו על חיפוש.. 	

במסך תוצאות החיפוש הנסיעות יופיעו על פי המרחק מנקודת המוצא שהגדרתם.. 	

צפו בפרטי הנסיעה )שם המסלול, שעות פעילות, מרחק התחנה הקרובה למיקומכם(.. 	

לצפייה בפרטים נוספים ובמפת המסלול, לחצו על הנסיעה.. 	

בפרטי נסיעה תוצג התחנה המומלצת עבורכם: 

שם התחנה, שעת ההגעה המשוערת לתחנה, 

ומרחק מנקודת המוצא.



פרטי נסיעה

צפו בכל התחנות במסלול, ובשעת ההגעה המשוערת לתחנות.. 	

התחנה המסומנת תהיה התחנה המומלצת עבורכם על פי נקודת המוצא שהזנתם. . 	

בלשונית המפה תוכלו לצפות בנתיב הנסיעה, ולאחר שהנסיעה החלה גם במיקום הרכב.. 	



רוצים הסבר נוסף?

משהו לא עובד לכם באפליקציה?

אנחנו זמינים לכל שאלה!
המוקד הטלפוני של שיפט:

052-5545568

זמין בין השעות 00:	0 עד 9:00	

לכל שאלה אחרת, צרו קשר:
08-9902063 חמ”ל הובלה פד”מ:  

08-9902771     

02-5694247 חמ”ל הובלה פקמ”ז: 

03-7377973 חמל הובלה אכ”א תה”ש:  

08-9783207 חמל הובלה פקע”ר:  

08-9783614     

03-5695845 חמ”ל הובלה משר”פ: 

04-6979427 חמ”ל הובלה פצ”ן:  

08-8619926 חמ”ל הובלה ז”י:  

04-8143170 חמ”ל הובלה ח”י:  

פשוט כמה שזה פשוט!
דברו איתנו


