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הקדמה
לקוח יקר,
ברוך הבא למערכת .Promail
מטרתנו ב Promail -לספק לך את מירב הכלים הדיגיטליים לתקשור יעיל ונוח עם קהל היעד שלך
– לקוחות ,ספקים ,שותפים עסקיים ועוד.
במדריך זה תמצא הסברים מפורטים אודות ערוצי ההפצה של המערכת וכן מידע לגבי פונקציות ניהול
המשתמשים ותהליכים המהווים חלק ממנה.
להתמצאות קלה במדריך אנו ממליצים לעיין בתוכן העניינים שבתחילת הספר.
אנו עומדים לרשותך בכל שאלה.
בברכה
צוות PROCOM

פרק  :1הפצת הודעות SMS
חלק זה של המדריך מיועד למשתמשים אשר שולחים הודעות  SMSבאמצעות ממשק המערכת
על מנת לגשת לאזור הודעות ה SMS -במערכת יש ללחוץ על עיגול ה SMS -הכתום במסך הבית:

כאשר מופיע אינדיקטור  Vעל הכדור (כפי שרואים מעלה) הדבר מעיד על כך שהמשתמש פתוח
לשימוש בערוץ ה .SMS -אם אין  Vסימן הוא שהמשתמש יכול להיכנס לערוץ ,לחבר הודעות
ולהתנסות בממשק אך בבואו לשלוח הודעה המערכת תתריע על כך שעליו לרכוש מכסת הודעות על
מנת לממש את השליחה.

מסך שליחת הודעות
מבנה המסך

מסך השליחה מכיל את המרכיבים הבאים:
•

חלון נוסח ההודעה – החלונית בה נקליד את נוסח ההודעה שנרצה לשלוח לקוראים שלנו
.ניתן לשלב בנוסח זה תווים מיוחדים בלחיצה על כפתור האימוג'י .ניתן גם להיעזר בנוסחי
הודעות מומלצים שהם למעשה תבניות של הודעות העומדות לרשותנו בלחיצה על הקישור
לצד חלון ההקלדה.

•

מידע על אורך ההודעה המוקלדת – בעת שאנו מקלידים את ההודעה המיועדת לשליחה
נוכל לראות בזמן אמת כמה תווים זו מכילה .טקסט באורך של  70תווים בעברית מכיל
מקטע אחד ומחויב כהודעה אחת (באנגלית החישוב הוא לפי  160תווים) .עבור הודעה
שמכילה יותר מ 70 -תווים יחידת החיוב היא  67תווים למקטע .הללו נספרים כבר מהמקטע
הראשון (באנגלית יחידת החיוב היא  153תווים ).באופן כללי ניתן לשלוח הודעה עם עד
 1000תווים וזו מגיעה לנמענים כהודעה משורשרת (כמקשה אחת ולא מפוצלת על אף
שהיא מחולקת למקטעים לפי התחשיב המצוין מעלה).

•

זיהוי שולח – מקובל בשליחת הודעה להזדהות בעזרת שם או מספר טלפון אותו הנמענים
יראו על גבי מסך הנייד שלהם כשההודעה תתקבל .שדה זיהוי השולח מאפשר להגדיר את
פרטים אלו .במידה ונבחר להזין שם יהיה עלינו להשתמש בתווים של אותיות אנגלית בלבד
ללא רווחים .ניתן להקליד עד  11תווים.

• מועד השליחה  -ניתן להגדיר את המועד הרצוי לשליחת ההודעה .מועד זה יכול להיות מידי
מיד עם הלחיצה על כפתור השליחה  -או עתידי – במועד דחוי שנוח לנו.•

טפטוף  -ניתן לקבוע את קצב שיגור ההודעות עם מרווחי זמן של שניות בין הודעה להודעה.
פונקציה זו שימושית כאשר אנו מפיצים למספר רב של נמענים בו זמנית ומעוניינים לווסת
את קצב קבלת המענה מהם.

•

תיוג – מאפשר לתת שם לקמפיין ובצורה זו לאתר בקלות הודעות המקושרות אליו .

•

הגבלת שליחה  -ניתן לקבוע שנמענים אליהם הופצה הודעה במספר מוגדר של ימים
אחרונים לא יקבלו את ההפצה הנוכחית .דבר זה מאפשר לייצר בצורה אוטומטית תקופת
צינון בין הודעה להודעה במטרה שלא להעמיס על המקבל .ברירת המחדל של המערכת
עומדת על  7ימים אך ניתן לשנות זאת ולהגדיר איזה ערך מספרי שרוצים .בכדי להפעיל את
הגבלת השליחה יש לסמן את תיבת הסימון מימין לה.

•

חלונית הגדרת הנמענים להפצה  -בה נגדיר את אנשי הקשר המיועדים לקבלת ההודעה
בחלוקה לשלושה סוגים:

•

o

לשונית מספרי טלפון – בלשונית זו ניתן להקליד את מספרי הטלפון של הנמענים
בצורה ידנית או להעתיק ולהדביק אותם בטור מספרים הישר מקובץ Excel,
Wordאו  .Notepadאין משמעות אם המספרים מוכנסים עם או בלי  0בתחילתם
או עם או בלי מקף .בעת השליחה המערכת מבצעת אוטומטית סינון של מספרים
כפולים ואינה שולחת את ההודעה למספרים שאינם תקינים.

o

לשונית אנשי קשר – מאפשרת לבחור מתוך רשימת כלל אנשי הקשר שטענו
למערכת את הנמענים הייעודיים לקבלת ההודעה .ניתן לבצע חיפוש בין כלל אנשי
הקשר שהוזנו על מנת לאתר בקלות את האנשים הרלוונטיים.

o

לשונית קבוצות -במידה והוגדרו קבוצות נמענים במערכת ניתן לבחור קבוצה אחת
או יותר אליה ההודעה תשלח.

המערכת יודעת לשלב בין שלושת האופציות ,כך שניתן לשלוח הודעות הן למספרי טלפון
שהודבקו בחלונית מספרי טלפון ,הן לקבוצות נבחרות והן לנמענים בודדים ללא קשר

לזיקתם לקבוצה זו או אחרת .כאמור ,לא מתבצעת שליחה כפולה למספר נתון במקרה של
חפיפה.
•

הודעת בדיקה  -ניתן להזין מספר טלפון אליו ההודעה תשלח לבדיקה ,מבלי שהיא תשלח
לנמענים שהוגדרו לקבלתה בעת ההפצה הכוללת .מומלץ להשתמש באפשרות זו לפני
שילוח ההודעה בתפוצה רחבה על מנת לוודא שהמלל בה תקין ,שאין שגיאות ושהכול
כשורה.

•

כפתור שלח  -SMSכפתור שליחת ההודעה בהתאם לכל הפרמטרים שהוגדרו במסך .
ההודעה לא תשלח מבלי שנלחץ על כפתור זה.

הוספת תוכן להודעה
את הטקסט שאנו משלבים בחלונית נוסח ההודעה ניתן לעבות במגוון סוגים של תכנים.
•

תוכן פרסונלי  -ניתן להוסיף להודעה שנשלחת פרמטרים פרסונליים ,כמו למשל שם פרטי .על
ידי כך ,כל נמען המקבל את ההודעה יראה אותה בנוסח המותאם לו אישית ,דבר שהופך את
העברת המסר בהודעה להרבה יותר אפקטיבי.
כאשר אנו רוצים להוסיף תוכן מותאם אישית להודעה שנשלחת לרשימת נמענים המצויים באנשי
הקשר שלנו במערכת ,יש:
א .לבחור את אנשי הקשר אליהם אנו רוצים לשלוח את ההודעה.
ב .להקליד את נוסח ההודעה בחלון ההודעה .
ג .בנקודה בה אנו רוצים לשזור את הפרמטר הספציפי של התוכן הפרסונלי (כאמור – שם פרטי  /שם
מלא /עיר מגורים וכו') יש להעמיד את סמן העכבר.
ד .לבחור מרשימת הפרמטרים הפרסונליים את הפרמטר הרצוי .זה ישתלב במקום שיעדנו לו בחלונית
הנוסח.

כאשר אנו רוצים להוסיף תוכן מותאם אישית להודעה שנשלחת לנמענים שאינם מצויים באנשי הקשר
שלנו במערכת (נמענים מזדמנים או רשימה שאין ברצוננו לשמור באנשי הקשר הקבועים שלנו) ,יש:

א .להדביק שתי עמודות של מידע בחלונית הדבקת מספרי הטלפון– בראשונה את מספר הטלפון
של הנמענים שיקבלו את ההודעה ,בשניה והתוכן הפרסונלי שלהם.
ב .להקליד את נוסח ההודעה בחלון ההודעה .
ג .בנקודה בה אנו רוצים לשזור את הפרמטר הספציפי של תוכן הפרסונלי (כאמור – שם פרטי /
שם מלא /עיר מגורים וכו') יש להעמיד את סמן העכבר.
ד .לבחור מרשימת הפרמטרים הפרסונליים את הפרמטר מותאם אישית (האפשרות האחרונה
ברשימה) .

•

הודעות שמורות – במקום להקליד בכל פעם מחדש את נוסח ההודעה ,במידה ויש לנו נוסח
חוזר ,ניתן לשלוח הודעות ששמרנו מראש במערכת .על מנת לבחור הודעה שמורה ,יש ללחוץ
על כפתור "הוסף הודעה שמורה" ולבחור בהודעה הרצויה.
יצירת הודעה שמורה נעשית בצורה הבאה:

•

o

יש להיכנס ל"הודעות שמורות" תחת לשונית שליחת הודעות בתפריט.

o

בראש הדף מצד ימין יש ללחוץ על "צור הודעה".

o

בחלון שנפתח יש להגדיר את שם ההודעה (מקבל ההודעה אינו רואה את השם ,זה רק לצרכים תפעוליים של
השולח) ומתחת את תוכן ההודעה שתשלח.

o

בסיום יש ללחוץ "שמור".

דף נחיתה סלולרי – ניתן לצרף לכל הודעת  SMSשנשלחת דף נחיתה סלולרי .דף נחיתה הוא
אמצעי מצוין להעביר מסר צבעוני ,שיווקי ,עשיר ומניע לפעולה .ניתן לשלב בדף את לוגו בית
העסק ומאפייני המיתוג שלו ,תמונות ,סרטונים ,מפות וניווט ,טופס ,כפתור חיוג מהיר ,כפתורי
שיתוף ברשתות חברתיות ועוד אלמנטים רבים שישלימו את הודעת ה SMS -הנשלחת ויסייעו
להמיר יותר נמענים ללקוחות פעילים .את דף הנחיתה שולחים באמצעות לינק גלישה מקוצר
המוכנס לתוך נוסח הודעת ה.SMS -

ניתן לייצר דפי נחיתה בקלות ובפשטות באמצעות אשף בניית דפי הנחיתה במערכת .
במידה ונרצה לדעת מי מבין הנמענים מילא טופס בדף הנחיתה שצורף להודעה ,מבלי לבקשם
להזדהות ,יש לסמן את אפשרות "אפשר זיהוי הגולש ".לתשומת לבך :בחירה באפשרות זו
מאריכה את הקישור שמשולב בהודעה שכן היא כוללת את מספר הטלפון של הנמען.
•

צרף קובץ להודעה  -מאפשר לצרף קובץ  PDFאו תמונה( ( Jpeg, PNGלהודעה שנשלחת)
הגבלת גודל .300K -בבחירת אפשרות זו תתבקש לעלות קובץ מהמחשב שלך .קובץ זה ישולב
בנוסח ההודעה בתצורה של קישור .לחיצה על הקישור בצד הנמען תוריד את הקובץ לטלפון
הנייד שלו .על מנת לדעת איזה מבין הנמענים הורידו את הקובץ שנשלח בהודעה יש לסמן את
אפשרות "אפשר זיהוי המוריד ".בחירה באפשרות זו מאריכה את הקישור שמשולב בהודעה
.מידע אודות הנמענים שהורידו את הקובץ משתקף ב"דוח הורדות" תחת תפריט "דוחות".

•

הוסף הסרה מרשימת תפוצה – מאפשר לנמענים שקיבלו את ההודעה להסיר עצמם מרשימת
התפוצה שלך .משמעות ההסרה היא שהמערכת מכניסה את המספר המוסר ל"רשימה שחורה
"שלא תאפשר להפיץ להם הודעות בעתיד ,גם במקרה שיעשה ניסיון לשלוח הודעה לאותו נמען.
המערכת מאפשרת שני סוגי הסרות לבחירתך:
o

הסרה באמצעות קישור  -להודעה מתווסף קישור קצר שבלחיצה עליו מקבל ההודעה
מועבר לטופס בו הוא מזין את מספר הטלפון שלו ,מקליד תווי  Captchaובלחיצה על
אשר הסרתו נכנסת לתוקף.

במידה ורוצים לחסוך מהנמען את הצורך למלא את מספר הטלפון שלו בטופס ההסרה ,ניתן
להיכנס לתפריט גדרות משתמש ,שם לסמן  Vבאפשרות "שרשור מספר טלפון" .אופציה זו
מאריכה את הקישור שמופיע בהודעה שכן זה כבר מכיל את מספר הטלפון של הנמען.
o

הסרה באמצעות SMSחוזר למערכת – להודעה מתווסף טקסט קצר .נמען המקבל
אותה ומשיב לה בנוסח המדויק המתבקש להסרה מוסר מהרשימה .בבחירה באפשרות
זו זיהוי השולח משתנה ומוגדר לפי המערכת (להבדיל מזיהוי ברירת המחדל שלך או כל
זיהוי שהכנסת במסך השליחה).

ככלל  -ניתן לשנות את נוסח מלל ההסרה שמתווסף להודעה " -להסרה"  -בטקסט אחר
לבחירתכם על ידי הכנסת הטקסט החדש בחלון הקלדת ההודעה או באמצעות הגדרת ברירת
מחדל במסך הגדרות משתמש .אולם ,בכדי להבטיח את תקינות מנגנון ההסרה אין לשנות את
הקישור או את מלל ההשבה.

•

בקש אישור בקליק אחד  -מאפשר לנמענים לאשר את קריאת ההודעה שקיבלו .שימושי במיוחד
כאשר להודעה יש אופי תפעולי או מבצעי והשולח זקוק לאשרור על קריאתה מעבר לקבלת
אישור הגעתה למכשיר הטלפון של הנמען .בבחירה באפשרות זו יתווסף קישור לנוסח ההודעה.
לחיצה עליו על ידי הנמען תאשר את הקריאה .מידע לגבי אישורי הקריאה משתקף בדוח אישורי
הודעות וכן בעמודת סטטוס ב"דוח הודעות מפורט".

•

הוסף בקשת תגובה מהנמען  -מאפשר לקבל מהנמענים תגובות על ההודעות שנשלחו להם.
בבחירה באפשרות זו מתווסף קישור לנוסח ההודעה .בלחיצה עליו על ידי הנמען יפתח מסך בו
יוכל הנמען להקליד את תגובתו ולשגר אותה לשולח ההודעה .מנגנון זה אינו מצריך מהשולח
להחזיק מספר וירטואלי .תגובות הנמענים נשמרות במערכת ומשתקפות ב"דוח תגובות" תחת
תפריט "דוחות".

דוחות לאחר שליחה
דוח הודעות מפורט מאפשר לראות את פרטי כל ההודעות שנשלחו מהמערכת ,בחלוקה לפי מספרי
הטלפון אליהם ההודעות נשלחו וזמני השליחה .נגיע אליו מתפריט המערכת תחת לשונית דוחות:

לצד כל הודעה בדוח ,מפורט סטטוס השליחה שלה לפי מפתח:
•

נשלחה -שווה ערך ל -ההודעה הגיעה למפעיל הסלולרי ,משם היא צפויה להיות מועברת
למכשיר הטלפון של הנמען.

•

התקבלה  -ההודעה הגיעה בוודאות ובאופן תקין לנמען (הסטטוס השכיח ביותר).

•

אושרה – ההודעה הגיעה ליעדה והנמען לחץ על קישור "אישור בקליק אחד" שהתווסף על ידי
השולח לנוסח ההודעה.

•

לא התקבלה  -ההודעה נשלחה ,לא הגיעה ליעדה וגם לא תגיע אליו .הסיבות השכיחות לכך הן
שהמספר לא קיים או שקו הטלפון מנותק /אינו זמין תקופה ארוכה.
תחת תפריט הדוחות ניתן למצוא מגוון רחב של דוחות נוספים .ביניהם דוח הודעות עתידיות
,המאפשר למחוק הודעות שתכננו לשלוח בעתיד במקרה שחל שינוי ,דוח שליחות חודשי ,דוח
הורדת קבצים ,דוח חיפוש הודעות לאיתור הודעות שנשלחו בעבר ,דוח תגובות להודעות ועוד.

פרק  :2דיוור בדואר אלקטרוני
חלק זה של המדריך מיועד למשתמשים אשר שולחים דיוורים אלקטרוניים באמצעות ממשק
המערכת
על מנת לגשת לערוץ הדיוורים האלקטרוניים במערכת יש ללחוץ על כדור הדיוורים הירוק במסך
הבית:

כאשר מופיע אינדיקטור  Vעל הכדור (כפי שרואים מעלה) הדבר מעיד על כך שהמשתמש פתוח
לשימוש בערוץ הדיוורים .אם אין  Vסימן הוא שהמשתמש יכול להיכנס לערוץ ,לייצר דיוורים
ולהתנסות בממשק אך בבואו לשלוח דיוור המערכת תתריע על כך שעליו לרכוש מכסת דיוורים על
מנת לממש את השליחה.

יצירת דיוור אלקטרוני ב 4 -שלבים
שלב  :1פתיחה והגדרות
לחיצה על כדור הדיוורים מובילה אותנו אל מסך הדיוורים בו נראה רשימה של הדיוורים שיצרנו
במערכת .ליצירת דיוור חדש .יפתח לנו אשף יצירת הדיוורים בו נראה את השלב הראשון  -אזור
הגדרות הדיוור .בנקודה זו נידרש להכניס את ההגדרות הבאות שילוו את הדיוור שלנו:

שם הדיוור -שם פנימי לזיהוי במערכת .הנמענים שלי אינם חשופים לשם הזה.
שם השולח -השם שיופיע תחת שדה" מאת" בתיבת הדואר של הנמענים שלי .
כתובת אימייל השולח -כתובת המייל שלי כשולח הדיוור .אם אני מעוניין לקבל פניות חוזרות
מהדיוור יש להזין בפרט כתובת דואר רלוונטית.
שורת נושא -שורת הנדון של הדיוור שמופיעה בתיבות הדואר של הנמענים .לשורה זו יש חשיבות
מרובה שכן לעיתים היא קובעת אם הדיוור יפתח ויקרא בידי הנמען .מומלץ ששורה זו תכיל עד 50
תווים .כדאי לשלב בה פרמטר אישי המסייע בהעברת מסר ייחודי לכל נמען ,למשל הכללת שמו
הפרטי .את זאת נעשה בלחיצה על הקישור הוסף שדה מותאם אישית אשר מופיע כאשר אנו נוגעים
עם העכבר על שדה שורת הנושא .ניתן כמו כן להיעזר בנוסחים של שורות הנושא המומלצות של
המערכת ולהוסיף צבע למשיכת תשומת הלב של הקוראים בעזרת אימוג'י ותווים מיוחדים שיופיעו
לצד הטקסט שנגדיר.

כותרת משנה  -שורת הטקסט שהנמענים רואים בתיבת הדואר שלהם בזיקה לשורת הנושא .כותרת
זו משמשת לחיזוק המסר השיווקי של הדיוור .אין חובה להגדירה אך בהחלט מומלץ.

בסיום עריכת ההגדרות יש ללחוץ על כפתור המשך בתחתית המסך.

שלב  :2עריכת הדיוור ויציקת התוכן לתוכו
עריכת הדיוור מתחילה מבחירת התבנית העיצובית שלו בלובי תבניות המערכת ,שם נמצא את שלל
התבניות מחולקות לפי קטגוריות (בצדו הימני של המסך):

נבחר בתבנית שעונה על הצרכים העסקיים שלנו ונעבור אל מסך העריכה של הדיוור:

מסך זה מחולק לשני חלקים עיקריים -במרכז בימת העריכה ושלל האלמנטים בתוכה .מצידה
השמאלי תפריט הפקדים אותם ניתן לגרור לבימת העריכה כדי לצקת בדיוור תוכן.

מבנה בימת העריכה  -בלוקים ,אלמנטים והקשר ביניהם

הבימה מחולקת לבלוקים רוחביים .הללו מוארים במסגרות כתומות כאשר עומדים עם סמן העכבר
עליהם.

הבלוקים מהווים את התושבת לאלמנטים בתוכם – טקסט ,תמונות ,כפתורים וכו' .האלמנטים
מסודרים בתוך הבלוק במסגרת עמודות .סידורם הוא פונקציה של כמה עמודות נקבע שיהיו לבלוק.
בלוק עם הגדרת עמודה  100%יחזיק בתוכו אלמנט בודד בראיה רוחבית .בלוק עם הגדרה של -
 50%50%יושיב בתוכו שני אלמנטים זנ לצד זה ,וכן הלאה.

עורך הדיוורים מבוסס על עקרון ה .Drag ( Drop -כל בלוק ניתן להזזה לאורך בימת העריכה על
ידי תפיסה בפינתו השמאלית והנעתו בעזרת העכבר למיקום החדש הרצוי .כל אלמנט ניתן
להזזה גם כן  -הן בתוך הבלוק הנתון בו הוא יושב בעמודה שלו ,הן בין עמודות בבלוק ,והן בין
בלוקים .
הדבר נעשה על אותו עקרון פשוט של תפיסה ,גרירה ועזיבה במיקום הנבחר .כל בלוק וכל
אלמנט בבימת העריכה ניתן לשכפול ,מחיקה ועריכה בלחיצה על כפתורי הפעולות בחלון
ההגדרות.

מבנה תפריט הפקדים
התפריט מחלק את סוגי פקדים לפי קטגוריות .בלחיצה על כל אייקון בצד השמאלי של התפריט נראה
את הפקדים המשויכים לאותה קטגוריה .ניתן למצוא בתפריט פקדים של מרכיבים בדידים ,כמו כפתור
או תמונה .ניתן למצוא בו גם מקבצי מרכיבים כמו טקסט לצד תמונה או קטלוג:

בבואנו לגרור פקדים מהתפריט לבימה מופיעות על שטח הבימה מסגרות עזר המסמנות לנו היכן ניתן
למקם את המרכיבים או במסגרת בלוקים קיימים או כבלוקים חדשים ונוספים על הקיימים.

עריכה הלכה למעשה
עריכת בלוק
עריכת הבלוק נעשית באמצעות לחיצה על פינתו השמאלית התחתונה .בלחיצה נפתח חלון הגדרות
הבלוק.

חלון זה מורכב מההגדרות הבאות:
עמודות -מספר העמודות שיחלקו את הבלוק כנגזרת מהרכב האחוזים הנבחרים .הגדרה של 100%
משמעותה עמודה אחת לכל רוחב הבלוק  33%-33%-33%.פירושה שלוש עמודות שוות רוחב וכו
'.ניתן לשחק עם הגדרות העמודות בלחיצה על חץ התפריט היורד ובחירה באופציית החלוקה הרצויה.
בשינוי הגדרות העמודות והפחתת עמודות בבלוק נתון (למשל מעבר מבלוק של שלוש עמודות
לשתיים) ,העמודה שתגרע היא השמאלית ביותר .לאחר גריעתה יוותרו שתי העמודות הימניות
שיתפסו כל אחת כעת יותר רוחב שכן הן תתפרסנה על השטח שהתפנה מהעמודה שנגרעה
.בהוספת עמודה לבלוק נתון (למשל מעבר מבלוק של  2עמודות ל ,)3 -העמודה השמאלית ביותר
תשוכפל ליצירת התוספת והעמודות המקוריות תתכווצנה בכדי לפנות מקום לחדשה .רוחב
המרכיבים שיושבים בעמודות יתעדכן בצורה אוטומטית על ידי המערכת.
רווח -הרווח שמעל ,מתחת ולצדי הבלוק בנקודות פיקסל .

מסגרת -המסגרת שתופיע סביב הבלוק ותתחום אותו .ניתן לבחור בצבע שלה ,בעובי שלה ובתצורה
שלה (קו רציף ,מקווקוו ,מנוקד וכו ').
צבע רקע -הצבע שימלא את הבלוק ,ישב בגב כל האלמנטים שבו וביניהם .בלחיצה על צבע הרקע
נפתח חלון הגדרות צבע בו ניתן להגדיר גוון על ידי אחת מהפעולות הבאות:
בחירה מהגוונים בתפריט
הנעת מכוון העכבר על גבי פלטת הצבעים
הגדרת ערכיRBG
הגדרת מספר גוון ספציפי (אין חובה לרשום את ה)#-

עריכת תמונה
עריכת תמונה מתבצעת בלחיצה עליה בבימת העריכה ,אז נפתח חלון הגדרותיה .כדי לעלות תמונה
יש ללחוץ על תמונת התצוגה הקטנה מימין למעלה ולבחור תמונה חלופית מהמחשב.

עם הלחיצה יפתח מאגר הקבצים שלנו במערכת .במאגר זה נמצאים כל הקבצים שטענו עד כה
ושבחרנו לשמור בו.

ניתן למיין את הקבצים לפי שם ,תאריך טעינה ,משקל ,פורמט ועוד .לכל קובץ ניתן להצמיד תגית תיוג
ובכך לעשות קטגוריזציה של קבצים לפי נושאים .ניתן לראות מתי בפעם האחרונה הקובץ נצפה
.במקרה של דיוורים אלקטרונים תאריך צפייה אחרון הוא התאריך העדכני ביותר בו הקובץ הוצג
בתיבת הדואר של איש קשר שפתח את הדיוור .ניתן למחוק קבצים מהמאגר וכמובן לטעון חדשים.
אם נרצה לשלב בדיוור קובץ תמונה שכבר קיים במאגר נעמוד על השורה הרלוונטית ונלחץ על כפתור
בחר:

אם נרצה לשלב בדיוור קובץ שלא קיים במאגר נלחץ על לשונית טען חדש ולאחריה על כפתור טען
קובץ:

נעלה את הקובץ מהמחשב שלנו ונבצע התאמות במידה ונרצה .נוכל למשל להגדיר את התיוג שלו
,דבר שיעזור לנו לאתר אותו בעתיד במאגר.
חשוב -על מנת שהקובץ יעמוד לרשותנו במאגר (יופיע ברשימת הקבצים תחת לשונית מאגר הקבצים
שלי) יש לוודא כי אפשרות שמור לשימוש עתידי מסומנת.

בסיום נלחץ אשר .חלונית המאגר תיסגר ונוכל לראות את הקובץ משולב בדיוור שלנו.
גם בחלונית הגדרות התמונה בבימת עריכת הדיוור ניתן לשחק עם הגדרות גודל התמונה בשינוי ערכי
האורך והרוחב שלה .לחיצה על המנעול משמרת פרופורציות והפוך .הגדרות הגודל גמישות עד גבול

רוחב עמודת הבלוק בה התמונה יושבת .לאמור ,תמונה שיושבת בעמודת  25%לעולם לא תוכל
להיות בעלת רוחב של יותר מ 150 -פיקסל (רבע מ 600 -פיקסל) .במידה ואנו רוצים שהתמונה
תהיה רחבה יותר יש להפחית את מספר עמודות הבלוק כדי לאפשר לה תושבת יותר מרווחת
בעמודה בה היא מצויה.
ניתן להגדיר בחלונית את תגית הטקסט של התמונה .מדובר בטקסט שמופיע כחלופה לתמונה
במקרים בהם זה נחוץ (למשל לצורך הנגשת הדיוור לכבדי ראיה)..ניתן להגדיר פעולות באנשי קשר
שיבוצעו ביחס לנמענים שלחצו על התמונה (הוספה לקבוצה ,גריעה מקבוצה ,סימון שדה מותאם
אישית ועוד) וכמובן ניתן להגדיר קישור לתמונה שבלחיצה עליה יוביל לכתובת אינטרנט חיצונית
לדיוור (למשל  -אתר בית העסק).
ניתן לשחק עם הגדרות היישור לרוחב של התמונה במסגרת העמודה  -בחירה בין מרכז ,שמאל
וימין  -וניתן להגדיר את הרווח מעל ,מתחת ולצדי התמונה). (padding
כדי להחיל את ההגדרות על התמונה יש ללחוץ אשר.

חשוב  -לחיצה על אשר בהגדרות האלמנטים והבלוקים אינה מקבילה לשמירה .כדי לשמור שינויים
בדיוור יש ללחוץ בכל עת על כפתור שמור בראש או בתחתית המסך.

עריכת טקסט
עריכת טקסט מתבצעת בלחיצה על קטע הטקסט הרלוונטי על גבי בימת העריכה אז נפתח חלון
ההקלדה וההגדרות .בחלון זה ניתן להקליד טקסט בכל אורך שרוצים ,לשנות את גופנו ,גודלו ,צבעו
ויתר הגדרות העיצוב שלו .כמו כן ניתן להגדיר צבע רקע ייעודי לאזור הטקסט ,צבע מסגרת ועובי וכן
ניתן להגדיר את הרווח בשוליים מסביב לטקסט במידה ורוצים .בסיום יש ללחוץ אשר.

עריכת כפתור קריאה לפעולה
עריכה של כפתור נעשית בלחיצה על אלמנט הכפתור בבימת העריכה והגדרת ההגדרות בחלון
ההגדרות .ניתן לערוך את מלל טקסט הקריאה לפעולה ,צבע הכפתור ,צבע המסגרת שלו וצבע טקסט
הקריאה לפעולה עליו ,עובי ורדיוס מסגרת פינות הכפתור ,ריווחים וישורים ,גודל וסוג גופן טקסט
הקריאה לפעולה .חשוב כמובן להגדיר את כתובת האינטרנט של הקישור המפנה מהכפתור ,לחליפין
אפשר להגדיר את דף הנחיתה שנבנה במערכת אליו נרצה שהקוראים יגיעו כאשר ילחצו על הכפתור
.
בדומה לתמונה גם כאן ניתן להגדיר פעולות ברמת אנשי הקשר ביחס לנמענים הלוחצים על הכפתור.

הגדרות נראות כלליות
בתחתית תפריט הפקדים ניתן למצוא את כפתור הגדרות עריכת הדיוור .לחיצה עליו מאפשרת לנו
להגדיר את נראות הדיוור כמכלול ,לרבות את צבע הרקע הפנימי בין הבלוקים וצבע הרקע החיצוני
שעוטף את הבמה ,את הריווחים מעל ומתחת לדיוור ואת המסגרת שתוחמת את הדיוור וחוצצת בינו
לבין אזור עוטף הבמה:

סרגל הפעולות העליון
סרגל הפעולות כולל את הפעולות הבאות:
שמירה  -לכל אורך העבודה על הדיוור חשוב לשמור את שינויי העריכה שאנו מבצעים באמצעות
לחיצה על כפתורי השמירה  -העליון או התחתון במסך העריכה.

בטל פעולה  -ניתן בכל שלב לבטל פעולה שנעשתה באמצעות כפתור בטל פעולה) (Undoבתנאי
שלא שמרנו עדיין את השינויים.
שינוי תבנית  -ניתן בכל שלב לשנות תבנית לדיוור בלחיצה על כפתור שנה תבנית .לתשומת לבך:
בחירה באפשרות זו תגרום לאובדן כלל שינויי העריכה שביצעת בדיוור ,ותביא אותך בחזרה
לנקודת הפתיחה בה התחלת לערוך את הדיוור.

שלח לבדיקה – מאפשר לשלוח את הדוור לכתובות אימייל מסוימת לפני הפצתו לכלל רשימת
הדיוור ,במטרה לבדוק אותו לעשות הגהה ולוודא שהגענו לתוצר הרצוי .ניתן להגדיר בתיבת
החבירה כתובת מייל בודדת או מספר כתובות מופרדות בפסיק.
תצוגה מקדימה  -מאפשרת בכל עת שעורכים את הדיוור לבדוק כיצד הוא נראה מחוץ למצב
העריכה שלו – על גבי צג מחשב ,בטלפון הנייד וחשוב מאד גם על גבי פלטפורמות אימייל שונות
(ג'ימייל כרום ,אנדרואיד ,אוטלוק  ,2010אפל מייל ועוד) .בצורה זו נוכל לטייב את הדיוור ולוודא
לפני הפצתו לכלל הנמענים שהוא משתקף באופן שרצינו.

לאחר שסיימנו לבצע את שלל פעולות העריכה ,שלחנו את הדוור לבדיקה והסתכלנו איך הוא
נראה במגוון התצוגות שלו ,נלחץ על כפתור המשך ונעבור לשלב הבא באשף הדיוורים.

שלב  :3הגדרת רשימות התפוצה לדיוור
במסך הגדרות נמעני הדיוור מופיעות כל הקבוצות שהגדרנו עד לנקודה זו במערכת .כדי לבחור למי
ישלח הדיוור יש לסמן את תיבת האפשרויות מימין לקבוצה הרלוונטית .ניתן להיעזר בשדה החיפוש
לאיתור קבוצות על פי השם שלהן והקטגוריה אליה משויכות.

(במידה ונרצה להקים קבוצה חדשה נעשה זאת בלחיצה על כפתור צור קבוצה חדשה ,דבר שיעביר
אותנו אל מסך יצירת הקבוצה באזור ניהול אנשי הקשר .לאחר שנסיים את ההגדרה נשוב למסך
הגדרת רשימות התפוצה ,נרענן אותו ובחר בקבוצה שזה עתה יצרנו).
תחת אפשרויות מתקדמות נמצא שני אמצעים נוספים שיאפשרו לנו לבחור את הנמענים שלנו לדיוור
בצורה מתקדמת .
הראשון הוא טיוב קהל היעד .הטיוב מאפשר לנו לקבוע שמבין הרשימות שנבחרות לדיוור הדיוור
ישלח רק לנמענים שנמנים על אותן רשימות ועונים על תנאי פתח /לא פתח ,הקליק  /לא הקליק על
דיוור אחר אשר שלחנו בעבר .
השני – החסרת רשימות – משמש אותנו כאשר אנו רוצים לדוור נמענים שנמנים על קבוצות מסוימות
אך רוצים שהדיוור לא יגיע לנמענים אשר נמנים גם על קבוצות אחרות .למשל – דיוור ללקוחות
מתעניינים אשר טרם רכשו ממני מוצר .אסמן ברשימות בחורות את רשימת המתעניינים ואפחית את
רשימת הרוכשים .כך אוודא שהדיוור לא מגיע למי שאומנם התעניין אצלי במוצר אבל כבר ביצע
רכישה.

בסיום ההגדרות נלחץ על כפתור המשך.

שלב  :4סיכום ושליחה
במסך הסיכום נראה את הפרטים המרכזיים שנוגעים לדיוור שלנו .

בנקודה זו נתבקש להגדיר את מועד השליחה שלו .קיימים חמישה סוגי תזמונים:
מידי -ברגע שנלחץ שלח הדיוור ישלח לכל הרשימות שהגדרנו.
דחוי -לתאריך ושעה עתידיים כפי שנגדיר אותם.
כפונקציה של מרווח זמן מרגע הצטרפות לקבוצה - autoresponder -סדרת דיוורים
אוטומטית שנשלחת לכל נמען בהפרשי זמן קבועים בהתאם למועד שיוכו של כל נמען קבוצה.
כפונקציה של תאריך יום הולדת של כל נמען ונמען.
כפונקציה של תאריך אחר במידה והגדרנו תאריך שכזה בשדות אנשי הקשר שלנו (למשל –
תאריך הצטרפות למועדון לקוחות) .
מלבד אלו ניתן גם להגדיר שהדיוור ישלח לא רק במועד שקבענו מידי או דחוי אלא גם ישלח
שוב בצורה אוטומטית לכל הנמענים אשר לא פתחו אותו בפעם הראשונה .במקרה ונבחר
בהגדרה זו יהיה עלינו להגדיר את שורת הנושא לדיוור החוזר ואת כותרת המשנה שלו .בהקשר
הזה מומלץ להשתמש בטקסט חדש על מנת ללכוד את תשומת לב הקוראים אשר לא הונעו
לפעולה בעזרת הטקסט המקורי של הדיוור.

בסיום הגדרת מועדי השליחה נלחץ על כפתור שלח דיוור על מנת שהדיוור ישלח בפועל לנמענים
,בין אם מידית ,עתידית או בזיקה לרישום לרשימת תפוצה או תאריך .חשוב :מבלי שנלחץ על
השלח הדיוור לא יצא .הוא יישאר במערכת בסטאטוס טיוטה .נוכל בכל עת לשוב אליו ,לערוך
אותו וללחוץ על כפתור השליחה לכשנהיה בשלים להוצאתו.

דוחות לאחר שליחה
לאחר שהדיוור נשלח ,המערכת מתחילה לאגור מידע על תוצאותיו ,אותו ניתן לראות דרך מסך
הדוחות .הגישה למסך הדוחות בתפריט המערכת:

במסך הדוחות מופיעה טבלה מסכמת של כל הדיורים שנשלחו ,ועיקרי הסטטיסטיקות שלהם
לרבות תאריך מתן פקודת השליחה ,הכמות שנשלחה ,כמה נמענים שפתחו את הדיוור ,כמה
צפיות היו לדיוור ,כמה הקליקו על הקישורים ,הסירו עצמם מרשימת הדיוור וכו'.
על מנת לראות יותר לעומק את הסטטיסטיקות של דיוור מסוים יש לעמוד על שורת הדיוור
בטבלה וללחות על כפתור הסטטיסטיקות שלו:

הלחיצה מובילה לדוח סיכום הדיוור בו ניתן לראות את טבלת הנתונים המסכמת וכן את משפך
המרת הדיוור:

משפך זה בנוי מהמרכיבים הבאים:
▪ כמות הדיוורים שנשלחו  -שווה ערך לכמות הנמענים שכתובתם הייתה תקינה וקיבלו
את הדיוור .
▪ כמות החשיפות  -כמות הפעמים שהנמענים נחשפו לדיוור .נמען שפותח את הדיוור
הן על הטלפון הנייד שלו והן על המחשב נספר כשתי חשיפות.
▪ כמות שנפתחו  -כמות הפעמים שהדיוור נפתח על ידי נמען ייחודי.
▪ כמות שהקליקו -כמות הנמענים אשר לחצו על קישור כלשהו שנכלל בדיוור.
▪ כמות שהוסרו -מספר הנמענים שקיבלו את הדיוור ,נחשפו אליו וביקשו להסיר עצמם
מרשימת התפוצה בלחיצה על קישור ההסרה הייעודי בתחתי הדיוור .בצד ימין של
המסך ניתן לראות את תפריט הדוחות הנוגעים לקמפיין .מלבד הדוח האמור מעלה
קיימים הדוחות הבאים:
•

דוח פרטי דיוור -מציג בצורה סיכומית את הגדרות הדיוור.

•

דוח נמענים -מציג את מכלול נמעני הדיוור בסיווג לסטאטוס לאחר השליחה
 oמי הם נמעני הדיוור
 oמי מתוכם פתח אותו
 oמי מתוכם הקליק על קישורים
 oמי מתוכם הסיר את עצמו
מרשימת הדיוור
 oמי מהם היו בעלי כתובות
שגויות ולכן לא קיבלו את
הדיוור כלל

•

ניתן לצפות בכל סיווג בנפרד ,להוריד את רשימת הנמענים המשויכים לסטאטוס זה
או אחר לדוח אקסל ולהרכיב מפריטיה קבוצה חדשה .למשל  -רשימה של כל מי
שפתח והקליק על הקישורים.

•

התפלגות הקלקות בדסקטופ ובמובייל -מראה כמה הקלקות היו על הדיוור
במחשב וכמה במובייל.

•

מפת הקלקות -דוח המראה כמה הקלקות היו על כל קישור שנכלל בדיוור.
בלחיצה על אחוזי המקליקים של כל קישור במפה מתקבלת רשימת הנמענים
הכלולה במניין האחוזים המקליקים על הקישור האמור.

•

פתיחות לפי שעות -מראה את כמות הפתיחות של הדיוור ברמת השעות מהרגע
שהוא נשלח .ניתן לסנן את הנתונים בחתכים שונים של שעות ,למשל  12שעות
ראשונות לשליחת הדיוור  24 /שעות  48 /וכו'.

בעזרת מכלול המידע הפרוס בדוחות האמורים ניתן לדעת מה עלה בגורל הדיוור לאחר
שליחתו ,מיהם הנמענים שכדאי לרכז את המאמצים השיווקיים שלנו כלפיהם ומהן הפעולות
הנכונות שכדאי לבצע בכדי לטייב את התוצאות בשליחות עתידיות.

פרק  :3צ'אט-בוטים
חלק זה של המדריך מיועד למשתמשים אשר בונים צ'אט-בוטים באמצעות ממשק המערכת
על מנת לגשת לערוץ הצ'אט-בוטים במערכת יש ללחוץ על כדור הבוטים הכחול במסך הבית:

כאשר מופיע אינדיקטור  Vעל הכדור (כפי שרואים מעלה) הדבר מעיד על כך שהמשתמש פתוח
לשימוש בערוץ הבוטים .אם אין  Vסימן הוא שהמשתמש יכול להיכנס לערוץ ,לייצר בוטים ולהתנסות
בממשק אך בבואו לפרסם את הבוט המערכת תתריע על כך שעליו לרכוש את השירות

לחיצה על כדור הבוטים תוביל למסך הבוטים של המערכת .במסך זה ניתן לראות את כל הבוטים
שבנינו עד היום במערכת ,את הסטאטוס שלהם ,את כמות השיחות שהתנהלו איתם ואת כמות
הלידים שיצרנו בעזרתם.

בניית בוט במערכת
פתיחה והגדרות
ליצירת בוט חדש יש ללחוץ על כפתור בוט חדש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

עם הלחיצה יפתח בפנינו מסך הגדרות הבוט בו נידרש להגדיר מספר פרטים מזהים:
 .1תמונת הפרופיל של הבוט כפי שתופיע בראש חלונית השיחה שלנו אתו במידה ואנו
משתמשים בבוט בכל מקום מלבד הפייסבוק מסנג'ר .לטעינת תמונה יש ללחוץ על העיגול

בראש המסך .במידה והגדרנו תמונת פרופיל בדף העסקי בפייסבוק אותה תמונה תמשך
אוטומטית ותשמש כתמונת הפרופיל של הבוט בכל פלטפורמה בה נציג אותו.
 .2שם הבוט כפי שיופיע לצד תמונת הפרופיל ,לרוב יהיה זה שם המותג שהבוט מדבר בשמו .גם
במקרה זה אם הגדרנו שם בדף הפייסבוק שלנו הוא יתבטא בצורה אחידה ביתר הפלטפורמות
בהן הבוט מותקן.
 .3שם הבוט כפי שיופיע לנוחיותנו במערכת ,לרבות במסך הבוטים שהוזכר מעלה ,על מנת שנוכל
בקלות לזהות את הבוט עליו אנו עובדים.
 .4כתובת האימייל אליה נרצה לקבל את הלידים שמתקבלים מהשיחה עם הבוט .ההתראות על
ליד עם כל הפרטים שמילא בשיחה ישלחו בזמן אמת לכתובת שנגדיר כאן ,דבר שהינו חיוני
בפרט בבוטים המשמשים למטרות מכירה או תפעול מבצעי.

בסיום הכנסת ההגדרות נלחץ על כפתור הבא.

בחירת תבנית התסריט ועריכת הבוט
הלחיצה תוביל אותנו ללובי תבניות תסריטי הבוטים של המערכת:

כפי שניתן לראות המערכת מציעה תבניות המשקפות שימושים רווחים בעולם הבוטים (לצדן קיימת
גם תבנית ריקה למי שמעוניין בה).
נבחר את התבנית הרצויה בלחיצה עליה .עם הבחירה יפתח לנו מסך הגדרות התבנית:

במסך זה נתבקש למלא מספר פרטים שישולבו בצורה אוטומטית בתסריט הבוט ובעזרת כך נקבל
שלד מובנה של בוט לצרכים העסקיים שלנו ותיחסך לנו עבודת עריכה .נמלא אם כן את הפרטים
ונלחץ על המשך ,דבר שיוביל אותנו אל מסך עריכת תסריט הבוט ,בו ניתן לראות את המידע
שהקלדנו במסך הגדרות התבנית שתול בתסריט:

עריכת הבוט
מסך עריכת הבוט נחלק לשלושה חלקים:
בצד שמאל – תפריט הפקדים:
בחלקו העליון מצויים פקדי פלט –הללו מייצגים את מה שהבוט אומר לבן השיח שלו .זה יכול להיות מלל
טקסט ,תמונה ,תמונה וטקסט ,הפניה לקישור ושילוב של השלושה.
מתחתם פקדי קלט –המייצגים את מה שהבוט קולט מבן השיח שלו  /מה שהוא מאפשר לו לענות ,אם
בצורה של טקסט חופשי ,אם בבחירה בין אפשרויות בכפתורים ,ואם בציון זמן ,תאריך או שעה.
פקד הודעת שגיאה –מה שהבוט אומר לבן השיח שלו במקרה שבן השיח ענה תשובה שהבוט אינו יכול
לקבל בהתאם להתניות שקבענו לו.
פקדים מתקדמים הקשורים בלוגיקת התשאול והמענה של הבוט כדוגמת  A/B Test, Web-Serviceועוד.

ניתן לזהות את סוגי הפקדים על גבי בימת העריכה לפי משפחת הצבעים אליה משתייכים:
פקדי קלט מכילים מזהה בצבע כחול:

פקדי קלט מכילים מזהה בצבע טורקיז:

במרכז המסך – בימת העריכה:
עליה ממוקמים האלמנטים השונים המרכיבים את תסריט השיחה .כל אלמנט הוא למעשה חוליה
בשרשרת השיחה .לכל אלמנט יש שקע בצדו השמאלי אליו הוא מחובר ותקע בצדו הימני אליו הוא
מתחבר לאלמנטים השכנים אליו בשיחה .מה שמקשר בין האלמנטים השונים הם כבלים שרצים
לאורך הבימה והתוואי שלהם מראה את תסריט השיחה .כאשר עומדים עם העכבר על אלמנט בבימה
ניתן לראות איזה כבלים מובילים אליו ואיזה כבל יוצא ממנו:

ניתן להוסיף אלמנטים בגרירה מהתפריט על בסיס עקרון ה– - Drag ( Dropשל הערוך .ניתן גם לשחק
עם האלמנטים במרחב הבמה – להזיז אותם ככל שרוצים בגרירה פשוטה.
חשוב –בשרטוט תוואי השיחה לאחר שאנו שואלים את הגולש שאלה בעזרת אלמנט פלט נחוץ לחבר
את האלמנט הזה לאלמנט קלט אחריו .הקלט הוא למעשה ה  placeholder-לתשובה של בן השיח .זה
האמצעי של הבוט לזהות את זה שפנו אליו בתשובה ולנתב את תוואי השיחה בהתאם לכך.
מכיוון שהבוט מנהל שיחה עם גורם אנושי חשוב לתת את הדעת לגבי הכיוונים אליהם השיחה יכולה
לפנות ולתחום אותם .אם למשל אנו מעמידים לרשות הגולש מספר אפשרויות לבחירה והוא מצדו
מקליד אפשרות שאינה קיימת יש לתת את הדעת כיצד על השיחה להמשיך מנקודה זו .האם נחזיר לו
הודעת שגיאה שיבחר בין מה שהוצע לו בלבד? האם נמשיך בטקסט חופשי לשוחח אתו ורק ניקח
ממנו פרטים? וכן הלאה .הכל תלוי במטרה העסקית של הבוט .חשוב רק לדעת שהמערכת מאפשרת
לתחום את פקדי הקלט בשורה של תנאים מתקדמים ,על כך נרחיב בהמשך.
מימין לבימת העריכה – חלון בדיקת בוט:
חלון השיחה בו ניתן לראות את תסריט השיחה בצורה חיה .ניתן להקליד בו ולקבל את המענה של
הבוט וכך לבצע סימולציות של התסריט שהרכבנו ולוודא שהשתלשלות השיחה בין הבוט לגולש (אותו
אנו מדמים בסימולציה) תקין .בראש החלון שני כפתורים – האחד מאפס את השיחה ומאתחל אותה
מחדש ,השני מצמצם את החלון בכדי להגדיל את אזור משטח העבודה לנוחיותנו.
עריכת הבוט מתבצעת על ידי עדכון תסריט השיחה ,בהפיכתו מתצורת תבנית בנקודת המוצא
לתצורת התסריט המותאם אישית לצרכים שלנו בנקודת היעד ,ובהתאם למטרות העסקיות שלנו.
אפשר לעשות זאת על ידי עריכת הטקסטים בפקדים על גבי הבימה ,שינוי סדר הפקדים בתוואי
השיחה ,שינוי החיבורים בין הפקדים ,הוספת פקדים מהתפריט לתוואי השיחה ,הוספת לוגיקה
תהליכית לתבנית בעזרת הפעולות הנוספות ועוד.

פקדים
קיימים מספר סוגים של פקדי פלט:

פקד פלט – הודעת טקסט
מאפשר להציג לגולש הודעת טקסט עד  140תווים .ניתן לחבר בין מספר פקדי פלט:

פקד פלט – הודעת תמונה
מאפשר להציג לגולש תמונה ,למשל לוגו ,מוצר ,חוויית לקוח ועוד :מומלץ להשתמש בתמונות בגודל 350
פיקסל רוחב גובה על  260פיקסל גובה; :

פקד פלט – לינק
מאפשר להציג לגולש קישור לחיץ מתוך הבוט .בפקד זה יש לשלב אך ורק את הקישור הרצוי .מלל
מקדים יש לשלב בפקד פלט טקסט:

פקד פלט – פריט כללי
פריט כללי משלב את כל האלמנטים האמורים תחת קורת גג אחד .בעזרתו ניתן להראות כמקשה
אחת תמונה של מוצר ,כותרת שם ,תיאור טקסטואלי ,כפתורי אפשרויות והפניה לקישור אינטרנט
חיצוני לבוט.

ניתן לחבר באמצעות הכבל פריט כללי אחד למשנהו דבר שיוצר מצב של גלריית פריטים ביניהם בן
השיח שלנו יכול לדפדף בעזרת החצים שלצידי הפריט:

גם בהקשר של פקדי קלט קיימים מספר סוגים של פקדים:

פקד קלט – שדה טקסט

פקד שדה טקסט הינו פקד מסוג קלט וככזה הוא כאמור משמש כמקום שאנו מיעדים לקבלת תשובה מבן
השיח במסגרת תסריט השיחה .הוא אינו מייצג את התשובה עצמה רק את התושבת לקליטת תשובה זו.
ניתן לייעד שדה טקסט לאחת משתי אפשרויות:
לקבלת תשובה פתוחה מהגולש .למשל בדוגמא כאן:

לקבלת תשובה סגורה מהגולש ,על בסיס אפשרויות שאנו מעמידים לרשותו ,כמו למשל בתוואי
השיחה כאן:

וכמשתקף פה:

הוספה של אפשרויות מתבצעת מלחיצה על הפלוס הכחול בתחתית האלמנט על בימת העריכה.
בלחיצה על ה - Xבאפשרות ניתן למחוק אותה.

פקדי קלט – שעה ותאריך
הללו הם שני סוגים נוספים של פקדי קלט בהם נשתמש כאשר אנו מצפים לתשובה שנוגעת לתאריך
או שעה מצד בן השיח .חשוב להשתמש בהם ולא בפקד שדה טקסט רגיל במצב זה כדי להבטיח
קליטה נכונה של נותני התאריך והשעה שהנשאל מסר לנו וכדי שתתבצע ולידציה תקינה על
התשובות שאנו מקבלים מהגולש ביחס למועד ולשעה הרצויים לנו.

דגשים
שיום לפקד הקלט
כאשר אנו משלבים אלמנט של פקד קלט בתסריט חשוב לתת לו שם:

זאת משני טעמים:

השם שאנו מקלידים יהיה שם השדה כפי שישמר במערכת תחת רשומת הליד שמתקבל .זה מסייע
לסווג את האינפורמציה שקיבלנו מהליד .ניתן לבחור בשמות השדות ברירת המחדל של המערכת
אשר מופיעים כשלוחצים על שם השדה:

וניתן גם להקליד בהקלדה חופשית אם שם השדה שנרצה ,למשל – מידת נעליים ,דבר שיהפוך את
הערך הזה לשדה מותאם אישית עבורנו באזור ניהול הלידים של הבוט.
חשוב לזכור – שם השדה אינו השאלה ששאלנו את הנשאל – כדוגמת "ציין את מידת הנעליים שלך
בבקשה ".שם השדה הוא הייצוג של המידע שיתקבל מהנשאל במענה על השאלה כפי שישתקף
במערכת ביזור ניהול הלידים .מבלי לנקוב בערך כלשהו בשם השדה המידע לא ישמר תחת מקבץ

האינפורמציה של הליד.
חשיבות נוספת בהגדרת שם השדה היא בכך שזה מאפשר לשזור את האינפורמציה שקיבלנו
מהנשאל כחלק מהמשך תוואי השיחה ,דבר שהופך את השיחה לפרסונלית ואינטראקטיבית .ניתן
לעשות את זה על ידי שילוב המחרוזת --שם השדה במערכת --של פקד הקלט הרלוונטי בתוך המלל
שמופיע בפקד פלט מתקדם יותר בשיחה .כך למשל בתסריט הבא:

שימו לב למקומות בהם מופיע-- :שם --ו-- ,יום מועדף לטכנאי .:--כשאנו משלבים את המידע בצורה הזו
תוצאת התסריט תהיה:

מלבד שמות השדות באשר הם כפי שפרסנו אותם בתסריט שלנו כמוסבר מעלה ,המערכת מאפשרת
לשלב מידע נוסף בפקדי הפלט אשר נוגע ישירות למועד קיום השיחה:
•

–תאריך–

•

–שעה–

•

–שנה–

•

–חודש–

•

–יום–

•

–זמן–

שליטה על תוואי השיחה ופקד הודעת שגיאה
כיוון שפקדי הקלט משמשים לקבלת תשובה רלוונטית עבורנו מבן השיח ,ושאנו לא שולטים על התשובה
שהוא מצדו נותן לנו ,חשוב להגביל את התשובות המתקבלות בעזרת תנאים מנחים .את התנאים אנו
מוסיפים לפקדי הקלט בלחיצה על הכפתור הוסף תנאי ובחירה בתנאי הרצוי.

הלחיצה מוסיפה את התנאי לשורת התנאים של פקד הקלט ועלינו להגדיר את החוקיות שלו .למשל,
אם אני רוצה להגביל את השעה המבוקשת לפגישה איתי כיוון שאני יודעת שאני מקבלת פגישות רק
בין השעות  00:09ל 00:14 -אגדיר את זה בתנאי טווח אותו אבחר מתפריט התנאים.

כמו כן אגדיר מה יקרה אם הנשאל עונה לי תשובה שחורגת מגבולות הטווח של התנאי .או במילים
אחרות אם קיבלתי אינפוט המסווג על ידי הבוט כהיפוך של התנאי ,כ - NOT by the Rule.את זאת
אעשה על ידי לחיצה על האייקון של התנאי כמופיע בתוך פקד הקלט ,דבר שיקפיץ חיווי של  crossעל
גבי התנאי.

המשמעות – אם בן השיח שלי יבקש להיפגש איתי בזמן שאינו בטווח שהגדרתי ,למשל בשעה
 ,00:15הבוט מיד יראה שזה סותר את התנאי שהגדרתי ולא יאפשר לשיחה להתקדם כסדרה.
בהקשר הזה ,ניתן להוסיף לפקדי הקלט אינספור תנאים ואפשרויות התנהגות בתגובה לסטייה מהם.
הבוט עובד בצורה כזו שהוא סורק את מימוש התנאים מלמעלה למטה בפקד ,החל מהתנאי הראשון
תחת שם השדה במערכת ועד לאחרון .כאשר הבוט מבצע סריקה ומוצא את התנאי הראשון שלא
מתקיים בקלט שהוא קיבל מהגולש ,השיחה מגיעה למבוי סתום שממנו אנו רוצים להיחלץ .כיצד
נעשה זאת? נתכנן בתוואי השיחה הצגה של הודעת שגיאה לגולש אשר מסבירה לו שהוא בחר
באפשרות שאינה קיימת או ענה תשובה שלא ניתן להתקדם בהתבסס עליה ,זאת על מנת לנתב את
הגולש בחזרה לאפיק השיחה הרצוי לנו.
במקביל להצגת תמרור השגיאה ,תפקידה של הודעת השגיאה הוא להחזיר את השיחה לשאלה
האחרונה שנשאלה וכך השיחה לא נתקעת .אם נחזור לדוגמא מעלה ,חשוב שאגדיר הודעת שגיאה
שבה אני מסבירה לבן השיח מדוע אין לנו אפשרות לתאם פגישה בשעה  ,00:15ובעזרתה אני
שומרת על תקשורת ברורה עם הגולש ומפנה אותו לתת תשובה מחדש שתהיה מועילה להתקדמות
השיחה .כך למשל יראה תסריט השיחה לתאום הפגישה:

כאשר התוצאה שלו בפועל תהיה:

חשוב :הודעת שגיאה יכולה להתחבר אך ורק לתנאי בפקד קלט .ניתן כאמור להגדיר אותה כמוקפצת
במידה ונענה תנאי (למשל – תנאי של אל תאפשר קביעת פגישה ביום שבת) או לחליפין אם נענית
תשובה שנופלת בגדר ה - NOTשל התנאי שהגדרתי למשל מותר רק בין  00:09ל ,00:14 -מה
שאיננו כזה הוא. ((NOT

מרכיבים נוספים על גבי בימת העריכה

חיבור ראשית השיחה
ראשית השיחה מתחילה מחיבור פקד הפלט הראשון שאנו רוצים לתקשר לגולש לאחד משני
מרכיבים על בימת העריכה – כניסה או תגובה אוטומטית.
כאשר אנו מחברים את האלמנט הראשון בשיחה אל אלמנט הכניסה בבימת העריכה ,ברגע שהגולש
נכנס לאזור הצ'אט בוט (למשל – המסנג'ר של עמוד הפייסבוק העסקי) ומתחיל להקליד הבוט יחל
לשוחח אתו .דבר זה שימושי לעסקים שמעוניינים לקיים שיח מהיר וממוקד מטרה ספציפית עם
המבקרים שלהם באמצעות הבוט ,למשל אתר הזמנות אונליין.

אבל לא לכל עסק מודל כזה מתאים .יש מי שרוצה לקיים שיחה אנושית עם המבקרים ולהכליל את
הבוט בשיחה על פי דרישה ,בפרט מרגע שעולות בשיחה נקודות מסוימות שבהקשר שלהן הבוט יכול
לתת מענה מצוין ואין הצדקה לבזבז משאבים אנושיים שיעשו זאת במקומו .איך נעשה זאת? כמודגם
כאן:

נחבר את תחילת השיחה לא לפקד הכניסה אלא לפקד התגובה האוטומטית .התגובה האוטומטית
היא פקד קלט בבימת העריכה באמצעותו מגדירים מילות מפתח אשר בתגובה אליהן הבוט יוביל את

הגולשים לתוואי ייעודי של שיחה .נגדיר את המנוחים הספציפיים שבהזכרתם בשיחה יקפיצו את
הבוט ונחבר כל מינוח או קבוצת מנוחים לתוואי השיחה המתאים.
חשוב :אם בתגובה האוטומטית אנו מגדירים מספר מנוחים על אותה שורת תנאי יש להפרידם
בפסיק.

ניתן כמו כן להגדיר תגובות אוטומטיות בלי קשר לשאלה מהיכן השיחה מתחילה .זה ערוץ שיכול
להתנהל במקביל לתחילת שיחה מנקודת הכניסה .למה זה משמש במצב הזה? מענה אוטומטי
למילים או הגידים מסוימים שעולים במהלך השיחה עם הגולש .למשל אם באמצע השיחה הגולש
מקליד מיוזמתו את המילה "עזרה" נוכל בתגובה לכך להסיט אותו מהתוואי המרכזי של השיחה
ולהוביל אותו לתוואי משני הנותן מענה לצורך שהוא העלה .כך נייצר לו מעין מסלול עוקף המסביר לו
מהו הבוט ,מדוע הוא משוחח עם בוט וגם מציע לו עזרה בין אם באמצעות הבוט ובין אם בהפניה
לאמצעי תקשורת אחר.

כמובן שאין חובה להשתמש בפונקציה זו ,היא רק אופציונלית.

תפריט קבוע
התפריט הקבוע מופיע בכל זמן שהגולש משוחח עם הבוט בפינת חלונית השיחה ,במידה והגדרנו
שיהיה תפריט שכזה כחלק מהשיחה:

בלחיצה על אייקון ההמבורגר התפריט נפתח וחושף את הלשוניות השונות שמרכיבות אותו בהתאם
למה שהגדרנו:

את התפריט ,הלשוניות שלו ותוואי השיחה היוצא מכל לשונית ,אנו מגדירים בבימת העריכה של הבוט:

נוכל לבחון את התוצאה בחלונית הבדיקות מימין לבימה:

שימושו המרכזי של התפריט הוא כעוגן לשיחה .ללא קשר לתוואי השיחה וצורת ההתקדמות שלה ,בכל
רגע נתון הגולש יכול ללחוץ על התפריט ולקבל עוד מידע ושירותים .זהו רובד נוסף של אינפורמציה המוגש
כאפיק ניווט נוסף במסגרת השיחה ואשר תומך במטרה העסקית הראשית שלשמה הוקם הבוט.

פרסום הבוט
עם סיום עריכת הבוט נרצה לפרסם אותו ולמעשה להנגיש אותו לקהל הרחב ,בין אם במסנג'ר של הדף
העסקי שלנו ובין אם באתר האינטרנט שלנו .על מנת לעשות זאת נלחץ על כפתור ההמשך בתחתית מסך
העריכה .הלחיצה תוביל אותנו למסך הפרסום:

במסך זה מוצגים שלושה סוגים של פרסום ,אנו נבחר את הפלטפורמה בה נרצה להשמיש את הבוט
ונלחץ על כפתור ההפעלה לקבלת הקישור של הבוט לאותה הפלטפורמה.
בריבוע הימני נמצא את קישור הפרסום במסנג'ר .בלחיצה על הפעלה נתבקש לבחור את דף
הפייסבוק בו נרצה להתקין את הבוט ובשלב הבא נקבל את הקישור הייעודי לכך.
בריבוע האמצעי נמצא את הקישור לדף הבוט אותו נכניס באתר שלנו .מומלץ להשתמש בקישור ל -
IFRAMEכדי שהבוט ישתלב טוב ויזואלית במסגרת האתר שלנו.

ניהול הלידים
לאחר שפרסמנו את הבוט נוכל לפנות למסך הלידים שם מרוכזים לנוחיותנו כל הלידים שהתקבלו
מהשיחות עם הבוט .ליד מוגדר כבן שיח שהשאיר פריט קשר או זיהוי כלשהו או שענה על שאלה ששאלנו
אותו ושהגדרנו כשאלה שמחייבת רישום של המענה ברמת הליד .למשל – מה שמך ,באיזה מוצר אתה
מתעניין?
מה השירות שבגינו אתה פונה? באיזה תאריך תרצה לתאם את הפגישה? וכו'.
מסך הלידים מציג את הפרטים שהתקבלו מהגולשים ברמת שדות ברירת המחדל של המערכת .ניתן לסנן
את הלידים במסך לפי הערכים בראש כל עמודה וגם לייצא לאקסל את הלידים בחיתוכים השונים שלהם,
כולל השדות המותאמים אישית שהגדרנו בתסריט השיחה.

בלחיצה על איקון הצפייה של כל ליד במסך לידים נוכל להיכנס למסך הצפייה בליד ולראות במפורט
את מלוא הפרטים שהשאיר .כמו כן נגיש לעינינו תוואי השיחה המדויק כפי שניהל עם הבוט .נוכל
לדפדף בין הלידים בעזרת חצי הניווט בראש המסך ובכך לנווט בקלות ביניהם ,להתרשם מהשיחות
שהבוט מנהל ולדלות את המידע הרלוונטי לנו מהדברים.

פרק  :4אוטומציה
חלק זה של המדריך מיועד לכל משתמש העושה שימוש בתהליכים אוטומטיים על מנת לתקשר ב-
 SMSו/או אימייל עם קהל היעד שלו
תהליכי אוטומציה מאפשרים לנהל בצורה מתוכננת מראש ,יעילה ומבוקרת את מסעות הלקוח של
הקהל שבא במגע עם בית העסק .בעזרתם ניתן לתקשר שיווקית ותפעולית בצורה ייעודית עם כל
לקוח בהתאם לפעולות שהוא מבצע ולנקודה שבה הוא אישית נמצא במסע הלקוח שלו.
על מנת לגשת לאזור האוטומציות במערכת יש ללחוץ על כדור תהליכי אוטומציה במסך הבית:

בניית תהליך אוטומציה
לבניה של תהליך חדש נלחץ על הכפתור צור תהליך חדש במסך האוטומציות שלי:

יפתח מסך התבניות בו נתבקש לבחור תבנית לתהליך אותו אנו מקימים .

תבניות המערכת מבוססות טריגרים – אירועים שכאשר הם מתקיימים תהליך האוטומציה מתחיל
לפעול .הם אלו שמציתים את השתלשלות התהליך .ההפעלה נעשית ביחס לאנשי הקשר הרלוונטיים
במערכת – בין אם אלו אנשי קשר קיימים ובין אם אלו אנשי קשר חדשים שהצטרפו מתוקף הפעלת
הטריגר עליהם .בתוך כך כלולים:
•

תהליך מבוסס רישום או השתייכות לקבוצת אנשי קשר שהגדרנו במערכת.

• תהליך מבוסס אירוע שמתרחש במנותק מהמערכת ומשודר לה בצורה תכנותית ,למשל
 .eCommerceרכישה באתר
•

תהליך מבוסס אירוע תאריכי כדוגמת יום הולדת או תאריך הצטרפות למועדון לקוחות.

•

תהליך מבוסס מילוי פרטים בטופס שנבנה במערכת ,בין אם זה טופס ליד בדף נחיתה ,טופס
רישום למועדון לקוחות או סקר.

דוגמא לתהליך אוטומציה סובב תאריך יום הולדת :לכל איש קשר שלנו במערכת אנו יכולים להגדיר
תאריך לידה .יום הולדת הוא הזדמנות מצוינת לצור קשר עם הלקוחות ולייצר אינטראקציה שמשיאה
להם ולנו ערך .תאריך הלידה כמובן משתנה מאיש קשר .בעזרת האוטומציה נוכל להגדיר שורה של
פעולות שיופעלו בצורה אוטומטית על כל איש קשר בהגיע התאריך הרלוונטי לו :שליחת קופון הטבה
לבעל השמחה שלושה ימים לפני האירוע ,שליחת תזכורת למימוש ביום עצמו במקרה ולא הגיב
להזמנה לממש ,סימונו במאגר שלנו כלקוח נאמן במידה וכן מימש ושליחת הצעות נוספות בהמשך
בהתאם לאופן שבו מימש או לא מימש את הטבת יום ההולדת שלו.
נבחר את התבנית הרצויה בהתאם לנקודת ההתחלה שסימנו לתהליך (הטריגר הרלוונטי) ונעבור
למסך הרכבת תהליך האוטומציה שלנו .
ניתן גם לבחור בתבנית ריקה .במקרה זה נגיע למסך עריכה ריק בו נתבקש לשלב את הטריגר
לתהליך כמו גם את יתר המרכיבים בו .
יצוין שהמערכת מאפשרת לשלב מספר בלתי מוגבל של טריגרים בראשיתו של תהליך .בצורה זו ניתן
לצמצם את כמות התהליכים שאנו מתחזקים .במידה ולמשל יש לנו תהליך שעונה על סצנריו של שני
טריגרים אפשריים ,לדוגמא רישום למועדון לקוחות שמתאפשר הן דרך מילוי טופס בדף נחיתה והן
דרך שיוך ישיר לקבוצה הרלוונטית במערכת נוכל לחבר את שני הטריגרים לתהליך וליהנות בו זמנית
מתוצאות שני אפיקי הכניסה אליו.

מסך העריכה
מסך הרכבת התהליך נחלק לשני אזורים .בצד השמאלי מופיע תפריט הפקדים .מימין לו נמצאת
בימת העריכה.

תפריט הפקדים נחלק לשלושה סוגים של פקדים:

טריגרים:
כאמור אותן התרחשויות מחוללות אירוע .כאשר הן מתקיימות תהליך
האוטומציה מתחיל לפעול ביחס לאיש הקשר אליהן הן רלוונטיות .ביניהן
כלולות –
• השתייכות של איש קשר לקבוצת אנשי קשר במערכת.
• מילוי של טופס בדף נחיתה /טופס רישום באתר /סקר.
• ציון של תאריך (למשל יום הולדת ,הצטרפות למועדון לקוחות ,כל תאריך
בעל משמעות אחרת בקונטקסט של בית העסק שמנהל את התהליך).
• אירוע שמתרחש מחוץ למערכת ומשודר לה בצורה תכנותית באמצעות
( APIלמשל נטישת עגלת קניות ,קליטת תוצאות בדיקת מעבדה ,תאום
פגישה ועוד).

פעולות:
הפעולות המוחצנות של בית העסק כלפי אותם אנשי הקשר שעליהם
הופעל הטריגר הנבחר לתהליך .הללו נחלקות לשליחת הודעות SMS
ושליחת דיוורים אלקטרוניים.

פקודות:
הפעולות המופנמות שיתרחשו מתחת לפני השטח במערכת לאורך תוואי
תהליך האוטומציה .בניגוד לפעולות שמהותן להיות חשופות וגלויות לאיש
הקשר הפקודות משמשות את בעל התהליך ואינן מובאות לידיעת איש
הקשר .במסגרתן כלולים:
• עדכון הרשומה של איש הקשר במערכת (הוספת פרטים לשדות קיימים,
עדכון שדות ועדכון מערך השיוך של איש הקשר לקבוצות אנשי הקשר
השונות במערכת).
• בדיקת סטטוס הודעת  SMSשנשלחה לאיש הקשר – אם התקבלה או
לא.
• בדיקת סטטוס דיוור אלקטרוני שנשלח לאיש הקשר (אם התקבל או לא,
נפתח או לא ,נלחץ או לא).
• פיצול תנועת אנשי הקשר (שימושי בעיקר ל A/B Test -כשרוצים לבדוק
את תועלת התוואי).
• שליחת התראה למנהל התהליך במידה ונדרשת התערבות אנושית.
• סימון איש הקשר כהגיע ליעד שרלוונטי לנו לסמן לעצמנו בתהליך (ניתן
לראות בדוחות בדיעבד כמה מהנכנסים לתהליך הגיעו ליעדים שהצבנו דבר
שנותן אינדיקציה טובה למצב התהליך.

כל פקד ניתן למשיכה מהתפריט ומיקומו בכל נקודה במרחב בבימת העריכה על בסיס עקרון הDrag -
:( Drop

האלמנטים שנמשכו מהתפריט מתמקמים על גבי בימת העריכה במצב מכווץ .ניתן ללחוץ עליהם בכל רגע על
מנת להיכנס לאזור ההגדרות שלהם .ניתן גם להזיז אותם במרחב בגרירת עכבר.

על מנת לייצר את הקשר בין אלמנט לאלמנט ובכך לצור את רצף השתלשלות התהליך ,נחבר את האלמנטים
על ידי משיכת כבל בין מחבר היציאה למחבר הכניסה שלהם:

לידיעה  -הכל הוא בר הזזה על גבי בימת העריכה ,החל מהאלמנטים ,דרך הכבלים שמקשרים
ביניהם ועד לבימה עצמה אותה ניתן להזיז ימינה ,שמאלה ,למטה ולמעלה על מנת להתמקד
באזור שרלוונטי לנו.

קביעת מרווחי זמן בתהליך
כל כבל שנוצר מהחיבור בין האלמנטים במרחב נושא עליו יחידת זמן המסומנת על ידי שעון .ההגדרה
שכל יחידה קובעת את מרווח הזמן שיעבור בין שלבי התהליך .את ההגדרה מבצעים בלחיצה על
השעון והכנסת הערכים המתאימים לחלונית ההגדרות.

בדוגמה כאן ניתן לראות שמיד עם הצטרפות איש קשר לקבוצה (בטווח זמן  )0הוא יקבל הודעת
 SMSוכעבור  3ימים הוא יקבל דיוור אלקטרוני.

שיום האוטומציה
על מנת שנוכל לזהות בקלות את תהליך האוטומציה עליו אנו עובדים בדוחות המערכת ,מומלץ
לשיים אותו .השיום הוא לצרכים פנימיים בלבד .נעשה זאת בלחיצה על עט העריכה שלצד שם
האוטומציה בפינה הימנית העליונה של מסך העריכה .ניתן לחזור ולערוך את השם ככל שרוצים.

פקדים  -טריגרים
טריגר שיוך לקבוצה
מאפשר להפעיל תהליך על כל איש קשר שמשתייך לקבוצה אחת או יותר במערכת .על מנת
להגדירו יש ללחוץ על עט העריכה בפינת האלמנט ולהיכנס לאזור ההגדרות .שם יש לבחור את
הקבוצה/ות שביחס אליהן נרצה להפעיל את הטריגר .הקבוצות ממוינות לפי קטגוריות .ניתן לבצע
חיפוש לאיתור קל שלהן.
כברירת מחדל טריגר שייכות לקבוצה מופעל רק על אנשי קשר חדשים שמצטרפים לקבוצה מהרגע
שהעברנו את האוטומציה למצב פעיל .ניתן אבל להגדירו כך שיופעל על כלל אנשי הקשר בקבוצה –
הן הקיימים ברגע הפעלת האוטומציה והן החדשים שיצטרפו אליה בעתיד.

תחת הגדרות מתקדמות ניתן להגדיר מה נרצה שהמערכת תבצע במידה ואיש קשר כבר קיים
בתהליך וחל שינוי במסגרתו הוא עונה שוב על תנאי שייכות לקבוצה ,למשל – מצטרף לקבוצה
נוספת שהוגדרה להפעלת הטריגר .במקרה זה האם התהליך יופעל עליו מחדש או שלא? או שמה
כן אבל רק אם לא עבר בתהליך בתקופה האחרונה? דבר זה נתון לשיקולו של בעל התהליך האמון
על הגדרותיו.
בסיום הגדרת הטריגר יש ללחוץ על כפתור אשר .החלונית תיסגר והאלמנט יופיע שוב על הבימה
במצבו המכווץ .

חשוב – על מנת שהשינויים שביצענו בתהליך ושלל הגדרותיו ישמרו יש ללחוץ על כפתור השמור
בראש או בתחתית מסך העריכה .

טריגר רישום מטופס

מאפשר להפעיל תהליך על כל איש קשר שמילא פרטים בטופס שנבנה במערכת .בתוך כך כלולים
טפסים שמופיעים בדפי נחיתה ,טפסי רישום ופופאפים ושאלוני סקר.
בכניסה לפקד יש להגדיר את הטופס עליו האוטומציה תופעל .סוגי הטפסים ממוינים לפי קטגוריות
בצד ימין .לאיתור קל של הטופס הרצוי ניתן גם לבצע חיפוש בשדה החיפוש העליון.

עם בחירת הטופס הרלוונטי יש ללחוץ על כפתור המשך לשיוך בתחתית החלונית ,אז יפתח מסך
שיוך השדות .מטרתו לייצר קשר בין השדות המופיעים בטופס הנבחר לשדות אנשי הקשר
המוגדרים לנו במערכת .השיוך חשוב על מנת שהמידע שמתקבל ממי שמילא את הטופס ישמר
בצורה סדורה ברשומת איש הקשר במערכת .מידע זה יכול לשמש בהמשך לטרגוט קהל היעד לפי
ערכי הרשומה שלו ,פילוח נמענים לדיוור והודעות  SMSועוד.
שדות הטופס הנבחר מצוינים בצד ימין ,שדות המערכת אליהם ניתן לשייך כל שדה מופיעים משמאל
.
לביצוע השיוך יש לבחור את שדה המערכת הרלוונטי עבור כל שדה טופס .לבסוף יש ללחוץ על אשר:

חשוב – השיוך מתבצע על פי שדות הטופס כמופיעים בגרסת הדסקטופ של דף הנחיתה .כדי
שנתונים של ממלאי הטופס ממובייל יקלטו גם הם יש לוודא כי שדות הטופס בגרסת המובייל
של הדף זהים לחלוטין לאלו בגרסת הדסקטופ .זהות משמעותה אותם סוגים של שדות ,מספר
זהה של שדות ושיום זהה במובייל ובדסקטופ.
כאמור מעלה ניתן להפעיל את האוטומציה על מספר טריגרים ולא רק על אחד .לפיכח אם אנו רוצים
שתהליך נתון יצא ממילוי של יותר מטופס אחד ניתן להגדיר מספר טריגרים מסוג טופס לתהליך
כמספר הטפסים שנרצה להגדיר .

טריגר מציין תאריך
מאפשר להפעיל תהליך על כל איש קשר בהגיע תאריך כמוגדר ברשומת איש הקשר שלו .
על מנת להגדירו יש לבחור בין סוגי מופעים של התאריך – בין אם הוא חד פעמי או חוזר – ולהגדיר
את התאריך עליו תופעל האוטומציה ,לדוגמא – יום הולדת .ניתן להגדיר שהתהליך יחל מספר ימים
לפני מועד היעד ,מספר ימים לאחריו או ביום עצמו .ניתן גם לקבוע את השעה בה האוטומציה תחל
לפעול במידה ורוצים שזו תהיה שעה שונה משעת ברירת המחדל כמופיע בפקד.
.

בסיום הגדרות אלו נלחץ על המשך ונעבור לשלב מיקוד ההפעלה של הטריגר .כברירת מחדל
התהליך יופעל על כל אנשי הקשר שלהם מוגדר התאריך שנבחר לאירוע .אם אנו מעוניינים
שהתהליך יופעל על חלק מאנשי הקשר שלנו (למשל רק על לקוחות פעילים) נמקד את הפעולה
ונקבע שהיא תתבצע רק ביחס לאנשי הקשר שלנו שמשתייכים לקבוצה/ות אנשי קשר מסוימת/ות
(למשל – לקוחות פעילים).

טריגר אירוע חיצוני בAPI -
מאפשר להגדיר תהליך כפועל יוצא של אירוע שהתרחש במנותק מהמערכת .על מנת להגדירו יש
לתת שם לאירוע (תווים באנגלית ומספרים ,ללא רווחים) .יש להגדיר את הפרמטרים של האירוע
ואת שדות המערכת אליהם יש לשייך את הפרמטרים המשודרים לה ב .API -ניתן אם רוצים להגדיר
להם גם ולידציה .לבסוף יש ללחוץ על כפתור האישור.

במידה ורוצים להתעמק ב API -של המערכת ניתן ללחוץ על הקישור לצפייה והורדת המסמך
בתחתית החלונית.

פקדים  -פעולות
שליחת הודעת SMS
בעזרת פקד זה ניתן לשלוח לכל איש קשר שהגיע לנקודה הרלוונטית בתהליך הודעת .SMS
להגדרת ההודעה נכניס לחלונית הקלדת ההודעה את הנוסח שנרצה לשלוח (ניתן לשלב אימוג'י
ותווים מיוחדים) ,נוסיף את אמצעי ההסרה שנרצה ונגדיר את זיהוי השולח .

במידה ובחשבון קיימת מגבלת שעות שליחה של הודעות (לפיה למשל אין לשלוח הודעות בין
השעות  00:21בערב ל 00:07 -בבוקר למחרת) ,ואנו מעוניינים להחריג את האוטומציה מכלל זה
וכן לאפשר משלוח של הודעות ממנה בכל שעות היממה (כי הן לא סובלות דיחוי) נסמן בפקד את
הגדרת התעלם ממגבלות זמני השליחה בחשבון.
תחת אפשרויות מתקדמות נוכל להוסיף להודעה דף נחיתה/סקר /קטלוג שנבנה במערכת .נוכל לשלב
תוכן פרסונלי ,נוכל לשלוח את ההודעה לבדיקה ולתייג אותה.

שליחת דיוור אלקטרוני
בעזרת פקד זה ניתן לשלוח דוורים אלקטרוניים לאנשי הקשר שנמצאים בתהליך האוטומציה
.בלחיצה על הגדרות הפקד תפתח חלונית בה יופיעו הדיוורים השונים שבנינו לטובת תהליכי
אוטומציה (ניתן לשלב באוטומציה רק דיוורי אוטומציה) .נבחר בדיוור הרלוונטי ,או לחליפין נלחץ על
כפתור יצירת דיוור חדש .הלחיצה תוביל אותנו אל אשף יצירת הדיוור .בסיום עריכתו נוכל לשמור
אותו ולחזור לתהליך האוטומציה ממנו יצאנו .

במסך הדיוורים שלי נוכל לראות את הדיוורים שבנינו לצרכי אוטומציה בין שלל הדיוורים שלנו .דיוורים
אלו יסומנו בסטאטוס אוטומציה.

ניתן לשכפל דיוורי אוטומציה ,כמו כל דיוור אחר במערכת .במקרה שנשכפל נראה כי העותק
המשוכפל שלו נוצר כדיוור רגיל ,לא אוטומטי .אם נרצה להשתמש בו כדיוור אוטומטי נלחץ על כפתור
המרה לאוטומציה .באותה מידה ניתן להמיר לאוטומציה כל דיוור רגיל במערכת שטרם נשלח ומצוי
במצב טיוטה.

פקדים – פקודות
עדכן איש קשר
הפקד מאפשר לבצע פעולות ביחס לאיש הקשר שהגיע אליו בתהליך .בפרט הוא מאפשר להוסיף
ולגרוע אנשי קשר מקבוצות (למשל איש קשר שביצע רכישה יגרע בנקודה זו של התהליך מקבוצת
מתעניינים ובד בבד יתווסף לקבוצת רוכשים) ולסמן שדות אנשי קשר בערכים (למשל איש קשר
שפתח דיוור בנושא טיפים לאצנים יסומן כמתעניין בשדה ענף ריצה).

להוספה וגריעה מקבוצה נלחץ על כפתור הוסף קבוצה ונגדיר את התנאי .נבחר את הקבוצה
הרלוונטית (למשל מתעניינים) ונלחץ גרע.

לעדכון שדה איש קשר נלחץ בצורה דומה על הוסף שדה ,נבחר את השדה הרלוונטי ונגדיר את הערך
לעדכון בו:

סטטוס SMS
מאפשר לבדוק זמן מוגדר לאחר שליחת ההודעה האם היא הגיעה אל מכשיר הטלפון של איש הקשר
או שלא .בכל אחד מהמקרים ניתן לשרטט תוואי נפרד להמשך תהליך האוטומציה .למשל אם הודעה
הגיעה שלח הודעה נוספת כעבור יומיים ,במידה ולא התקבלה שלח דיוור אלקטרוני במקום.

להגדרת הבדיקה נבחר בהודעה שהכללנו בתהליך ונגדיר מה צריך לקרות בכל אחד משני המקרים
האפשריים.
כאשר אנו מחברים את בדיקת הסטאטוס לפקד של שלח סמס נראה כי כברירת מחדל מוגדרת
המתנה של שעתים בין השליחה לבדיקה .נוכל לשנות הגדרה זו בלחיצה על השעון במרכז הכבל
המקשר:

בדיקת סטטוס דיוור אלקטרוני
זהה לבדיקת סטאטוס  ,SMSבהבדל אחד – פרמטר הבדיקה מורחב יותר וכולל לא רק בדיקה האם
הדיוור התקבל או לא אלא גם האם הוא נפתח או לא והאם הוא נלחץ או לא .לפיכח בבואנו להגדיר את
הבדיקה נתבקש לבחור את סוג הבדיקה אותה נרצה לבצע.

בבואנו לחבר פקד של שליחת דיוור לבדיקת הסטאטוס שלו נראה כי המערכת מוגדרת על ברירת
מחדל של יום הפרש בין השליחה לבדיקה ,זמן סביר המאפשר לנמענים הזדמנות לפתוח אותו
ולהקליק עליו .
ניתן כמובן לשנות הגדרת זמן זו בהתאם לצרכים של התהליך.

פצל תנועה
מאפשר לנווט את תנועת אנשי הקשר למספר מסלולי תהליך מקבילים ונפרדים .יכולת זו שימושית
בפרט כאשר נרצה לבצע  A/B Testולבחון איזה מהאפיקים יותר אפקטיבי .ההפרדה נעשית
בחלוקה לאחוזים וכוללת גם את האפשרות של הזרמת כל  100%מהתנועה לאפיק אחד ובמקביל
את כולה לאפיק אחר בו זמנית .להגדרת אחוזי החלוקה נלחץ על החץ בשדה האחוזים:

שלח התראה
מאפשר לשלוח התראה למנהל התהליך בעניין איש קשר שהגיע לנקודה הרלוונטית או קריטית בו.
למשל – איש קשר שהקליק על שלושה דיוורים ברצף מסתמן כרלוונטי לקבלת שיחת מכירה ולכן

מנהל התהליך מעוניין לקבל על כך התראה .בבואנו להגדיר את הפקד נתבקש לציין כתובת מייל
רלוונטית לקבלת ההתראה ופרטים מזהים נוספים שיאפשרו למערכת לנתב את ההתראה במתכונת
הרצויה .

במידה ואנשי קשר רבים הגיעו לנקודה נמען ההתראה יקבל הודעות מרובות בעניין ,כמספר אנשי
הקשר עליהם מדווח לו .בהקשר זה יש לשים לב – ההתראה איננה נשלחת במתכונת סיכומית .היא
נשלחת פרטנית עבור כל איש קשר שהגיע לנקודה המסוימת בתהליך.

סמן כיעד
מאפשר לסמן איש קשר שהגיע לנקודה נתונה בתהליך כהגיע ליעד מסוים בהתאם למטרות התהליך.
כך לדוגמא בתהליך מוכוון רישום לוובינר ניתן לסמן כיעד את כל אנשי הקשר שיגיעו לנקודה בה הם
סיימו את תהליך ההרשמה לאירוע בהצלחה .

ניתן לקבוע מספר יעדים לתהליך (אין על כך מגבלה) .בבואנו לבחון את נתוני התהליך בדוחות נראה
כי כמות המגיעים ליעדים ,במידה ושולבו בתהליך ,ואחוזם מסך הנכנסים לתהליך מודגשת לנו .

במידה ונרצה לקבץ יחדיו את כל אנשי הקשר שהגיעו ליעד יש לקשר את פקד היעד בבימת העריכה
לפקד פעולות באנשי קשר ולשייך את כל מי שמגיע לנקודה זו בתהליך לקבוצת אנשי קשר ייעודית.
נוכל בכל רגע להיכנס לאזור ניהול אנשי הקשר במערכת ולראות כמה אנשים מונה הקבוצה ומי
משויך אליה .נקודה זו נכונה לגבי כל שלב בתהליך ,לא רק בהקשר של פקד סמן כיעד .אם אנו
רוצים לטרגט את אנשי הקשר שהגיעו לנקודה ייעודית שחשובה לנו בתהליך יש לעדכן את
רשומותיהם בשיוך לקבוצה ייעודית שנקבע.

שמירה
כאמור מעלה חשוב מאד לבצע שמירה של התהליך במהלך עריכתו .את השמירה נבצע בלחיצה על
כפתור שמור מעל ומתחת לבימת העריכה.
בכל שמירה המערכת מבצעת בדיקה של הפקדים הכלולים בבימת העריכה .במידה והכללנו
בתהליך פקדים ולא הגדרנו אותם עד תום (למשל – שילבנו פקד שלח  SMSאך שכחנו להגדיר את
נוסח ההודעה שאמורה להישלח ממנו) המערכת תדגיש לעינינו את הפקדים בעלי ההגדרה החסרה
בעזרת סימן קריאה עליהם ותציג לנו סיכום של מכלול הפקדים המצריכים התייחסות בחלונית צפה
כמודגם מטה.

כאשר נלחץ על השורה הרלוונטית בסיכום נועבר בצורה אוטומטית אל הפקד הרלוונטי בבימת
העריכה .בכך יתאפשר לנו להשלים את עריכת הפקדים בנוחות.
בסיום תהליך עריכת תוואי התהליך שלנו ,אשר יוצא מטריגר ומתקדם בשזירה בין מגוון פעולות
ופקודות ,נרצה להפעיל את האוטומציה על מנת שכל המנגנון שבנינו יחל לפעול על אנשי הקשר
הרלוונטיים .להפעלת האוטומציה נלחץ על כפתור הבא בתחתית מסך העריכה ,דבר שיעביר אותנו
אל שלב ההפעלה באשף האוטומציה.

אקטיבציה של התהליך
עם הלחיצה נגיע אל מסך האקטיבציה של תהליך האוטומציה .נראה כי התהליך שהרכבנו מצוי
בסטאטוס לא מופעל:

להפעלתו נלחץ ראשית על הטוגל כדי להציבו על מצב הפעלה:

ובד בבד נלחץ על כפתור בצע .חשוב מאד ללחוץ על בצע על מנת שההפעלה תכנס לתוקף.
במידה ובהגיענו למסך האקטיבציה קיימים עדיין בתהליך פקדים בעלי הגדרה חלקית כמצוין מעלה,
לא ניתן יהיה להפעיל את התהליך .המערכת תחזיר אותנו לשלב העריכה על מנת לבצע את
ההשלמות הנחוצות לה לאיקטוב.
יש לשים לב  -מרגע ההפעלה האוטומציה תחל לרוץ מידית .אם אין אנו מעוניינים בהפעלה מידית
נשאיר את סטאטוס האוטומציה על מצב לא מופעל ונשוב לעדכן אותו לכשהתנאים יבשלו .

נתונים וסטטיסטיקות
במסך האוטומציות שלי מצויה טבלה של כל התהליכים שבנינו במערכת .בטבלה זו מצוינים הנתונים
המצטברים של כל תהליך והסטטוס שלו .אנו ניתקל בסטטוסים הבאים:

•

טיוטה – תהליך שנבנה אך טרם הופעל .ניתן לעריכה ולשכפול.

• מופעל – תהליך במצב פעיל ,כלומר עבר אקטיבציה ורץ .קיימים ככל הנראה אנשי קשר בצינור.
ניתן לשכפול ,לערוך אותו ולצפות בסטטיסטיקות שלו.
במידה ונבחר לערוך אותו ,התהליך שעד לאותו הרגע היה פעיל יכנס למצב השהייה
.המשמעות היא שלא יכנסו אנשי קשר חדשים לצינור ואלו שקיימים בו לא יתקדמו בתוואי .על
מנת להשיב את הפעילות לתהליך יש להפעילו מחדש במסך האקטיבציה שלו .בבואנו
להפעילו מחדש המערכת תשאל אותנו מה נרצה שיעשה באנשי הקשר שהיו בצינור
והתקדמותם הוקפאה – האם להמשיכה מהנקודה שעצרנו או שמה לעצור את התקדמותם
בתהליך לצמיתות .הבחירה כמובן תלוית נסיבות וצרכים.
•

•

מושהה  -תהליך שהיה פעיל והושהה בגלל אחת משתי סיבות:
o

ביקשנו לערוך אותו ,דבר שגרם להשהיה כמפורט מעלה.

o

מכסת הדיוורים או הודעות ה SMS -של חשבון המשתמש במערכת
נמוכה ואינה מאפשר את המשך הפעלת התהליך עד לחידושה.

סטטיסטיקות  -ניתנות לצפייה מרגע שהאוטומציה הופעלה .זמינות בין אם האוטומציה פעילה או
מושהית .הנתונים משקפים את מכלול התהליך עם פירוט לגבי כל אבן דרך בו – כמה אנשי קשר נכנסו
לתהליך מראשית ההפעלה ,כמה מהם הגיעו לכל נקודה בתהליך ,מה אחוזם מסך הנכנסים לתהליך
,כמה הגיעו ליעדים במידה ושולבו בתהליך ומה אחוזם מהסך הכל ,ולבסוף גם כמה סיימו את
התהליך .מידע זה נותן פרספקטיבה על התהליך כמכלול ומאפשר לנו לאמוד את האפקטיביות שלו.

לסיכום
האוטומציה מאפשרת להתוות תהליכים מורכבים בצורה פשוטה ונוחה ליישום .מרגע שהתהליך
הוקם ורץ כשמו כן הוא – הוא מתפקד בצורה אוטומטית ,ללא צורך בעבודה ידנית וחזרתית מצדנו.
דבר זה מפנה אותנו לטפל בהיבטים אחרים בעסק ,תפעוליים ושיווקיים ,עליהם נדרש שניתן את
תשומת הלב .
בד בבד כל אדם רלוונטי שבא במגע עם העסק שלנו זוכה לטיפול פרטני ותואם את התגובתיות שלו
למאמצי השיווק שלנו .כאשר הפעולה מתבצעת בשיטתיות עם התאמה מלאה לנסיבות הספציפיות
של כל לקוח מתקבל מסע לקוח עם רלוונטיות וערך.

פרק  :5ניהול אנשי קשר במערכת
חלק זה של המדריך מיועד לכל משתמש המנהל אנשי קשר במערכת לצורך הפצת הודעות SMS
ושליחת דיוורים אלקטרוניים

גישה לאזור אנשי הקשר במערכת
אזור אנשי הקשר במערכת נגיש
א.

מתפריט המערכת העילי:

ב.

מתפריט ערוץ ה:SMS -

ג.

מתפריט ערוץ הדיוורים האלקטרוניים:

מבנה מסך אנשי קשר
עם הלחיצה על אנשי קשר בתפריט מגיעים למסך ניהול אנשי קשר בו ניתן לראות את המידע הבא:
 .1כלל אנשי הקשר הפעילים המוזנים לי במערכת .על מנת שאיש קשר יהיה פעיל עליו לשאת באמצעי
קשר אחד לפחות שהינו פעיל  -מספר טלפון או כתובת אימייל.
 .2תאריך יצירת כל איש קשר.

 .3איזה אמצעי קשר יש בידי לתקשור עם כל איש קשר  -אימייל ו/או טלפון.
 .4הסטאטוס של כל אחד ביחס לאמצעי הקשר הללו  -פעיל הוא איש קשר שאני יכול לשלוח לו הודעות
ודיוורים .חסום הוא איש קשר שאין לי אפשרות לדוור אותו כיוון שהוא הוגדר במערכת כחסום
לשליחה.
המסך מאפשר לי לחפש אנשי קשר ספציפיים על ידי הקלדת ערכים בתיבת החיפוש המרכזית .ניתן
למיין את המידע בעמודות הטבלה בלחיצה על החץ בכותרת העמודה.
בעמידה עם העכבר על כל איש קשר מופיעים כפתורי פעולות המאפשרים:
•

לערוך את פרטי איש הקשר.

•

לערוך את הסטאטוס של אמצעי הקשר שלו  -להפוך אותו מפעיל לחסום והפוך במידה והוא ביקש לשוב ולקבל
הודעות ודיוורים.

•

למחוק את איש הקשר.

במידה ואני רוצה לבצע פעולה על מספר אנשי קשר בו זמנית יש באפשרותי לסמן את תיבות הסימון
של כל אחד /ללחוץ על תיבת הסימון העילית המסמנת את כלל הפריטים במסך ,וללחוץ על כפתור
הפעולות בראש המסך .בבחירה בפעולה הרצויה היא תחול על כל אנשי הקשר שסימנתי.

הבהרה :מחק מסומנים מוחק את כל אנשי הקשר המסומנים במסך עליו אני נמצא .מחק הכל מוחק
את כל אנשי הקשר בכלל מסכי אנשי הקשר ללא תלות במסך במו אני נמצא .פעולה זו למעשה
מנקה את בסיס הנתונים מכל אנשי הקשר שהוזנו למערכת .השימוש שלה הוא במקרי קצה ככל
שאכן נדרש ובהתאם לנסיבות.

יצוא אנשי קשר
כאשר נרצה לייצא את אנשי הקשר שלנו מהמערכת נעשה את זה בלחיצה על כפתור היצוא לאקסל
אשר זמין לנו במגוון מסכים באיזור ניהול אנשי הקשר ,לרבות במסך אנשי הקשר הכללי:

עריכת איש קשר
ניתן לערוך איש קשר על ידי לחיצה על עט העריכה המופיעה ברשומה שלו במסך אנשי קשר (או
בסימון תיבת הסימון שלו ולחיצה על עריכה תחת כפתור הפעולות במסך) .
עם הלחיצה יפתח לנו מסך רשומת איש הקשר בו נוכל לראות הפירוט את המידע המתייחס אליו
במערכת  -פרטים מזהים ,ערכים שהוזנו לו ביחס לשדות ברירת המחדל של המערכת ,ערכים של
השדות המותאמים אישית במידה והגדרנו כאלה ,אינדיקציה לאיזה קבוצות הוא משויך במערכת ,מתי
הוא הצטרף למערכת ,מתי לאחרונה דיוורנו אותו או שלחנו לו הודעת  SMS,מה סטטוס פרטי הקשר
שלו  -האם פעיל או מוסר וכן הלאה.

ניתן לערוך את השדות ,לשייך לקבוצות נוספות ולהקים שדות מותאמים אישית.
במידה וביצענו שינוים ברשומת איש הקשר יש ללחוץ על כפתור השמירה בתחתית המסך.

שינוי סטאטוס פרטי קשר
על מנת להפוך פריט קשר מפעיל למוסר יש ללחוץ על המנעול ברשומת איש הקשר במסך אנשי קשר.
הלחיצה תפתח חלון בו נתבקש לשנות את הסטאטוס הרלוונטי ולתעד מי מבצע הפעולה ומאיזו סיבה
היא נעשית .מידע שימושי זה יהיה לנו זמין להמשך לטובת שחזור הפעולות שבוצעו במקרה הצורך.

ייבוא אנשי קשר למערכת
לטעינת אנשי קשר יש ללחוץ על כפתור יבוא אנשי קשר במסך אנשי קשר:

הלחיצה תוביל אותנו לאשף היבוא המורכב מארבעת השלבים הבאים:

שלב  :1טעינת אנשי הקשר שאנו רוצים להוסיף למערכת
ניתן לטעון בהעתק הדבק  /הקלדה בחלון הטעינה:

יש להדביק את המידע בעמודות עם כותרת כמופיע תחת הקישור צפה בדוגמאות:

ניתן לחליפין לטעון בעזרת קובץ אקסל או  CSV,תחת טאב טעינה מקובץ נלחץ על כפתור העלה קובץ:

אם בחרנו באפשרות זו יש לוודא כי הקובץ נטען בפורמט המתאים למערכת .ניתן לראות דוגמא של
הקובץ בקישור צפה בדוגמא:

מומלץ להוריד את הקובץ לדוגמא ובו להזין את המידע שישמש אותנו בטעינה .כך נבטיח שכל
הנתונים נטענים בצורה תקינה.

לאחר שטענו את הקובץ שמו יופיע בתחתית המסך .בשלב זה יהיה עלינו לאשר שכל המידע שנטען
נמסר בהסכמה ויהיה עליו ללחוץ על כפתור ההמשך למעבר לשלב הבא באשף.

שלב  - 2שיוך לשדות
בשלב זה עלינו לוודא כי עמודות הקובץ שטענו  /שהדבקנו בחלונית משויכות לשדות המתאימים
במערכת .זאת על מנת שהמידע שאנו טוענים יקוטלג בצורה נכונה במערכת ,ישמר כראוי ויהיה בר
שליפה בבוא העת שנזדקק לו.

המערכת מבצעת שיוך חכם לאחר עיבוד הנתונים .שדות משויכים מופיעים בטבלה באפור .כאלו
שאינם משויכים יופיעו בכתום .במידה והשיוך אינו קולע לצרכי המשתמש  /המערכת לא זיהתה את
השדות המתאימים לשיוך ניתן לבצע את השיוך ידנית על ידי לחיצה על כותרת העמודה ובחירה
בשדה הנכון:

במידה ואין ברצוננו לשייך עמודה בקובץ לשדה מסוים במערכת נלחץ על התעלם ואל תשייך.
בסיום השיוך נלחץ על כפתור ההמשך למעבר לשלב הבא.

שלב  - 3שיוך לקבוצה במערכת
בשלב זה נדרש להגדיר למערכת לאיזו קבוצה של אנשי קשר נרצה לשייך את אנשי הקשר החדשים .
ניתן להגדיר קבוצה חדשה ,ניתן לשייך לקבוצה קיימת וניתן להגדיר טעינה ללא שיוך לאף קבוצה .
הבהרה :אם טענו נתונים שכוללים עמודות של שיוך לקבוצה המערכת תדלג על השלב הזה
באשף ותעביר אותנו ישירות לשלב הבא .לכל איש קשר ניתן לטעון עד שלושה שיוכים לקבוצות
במסגרת הקובץ שטוענים או בפעולת ההעתק-הדבק.

שלב  - 4סיכום
בשלב זה תהליך יבוא אנשי הקשר הסתיים והמערכת משקפת לנו את תוצאותיו.
על המסך יופיעו מספר אנשי הקשר שזוהו כחדשים במערכת ומספר אנשי הקשר הקיימים בה שעודכנו.
במידה ומידע שניסינו לטעון אינו תקין (למשל כתובת מייל שגויה ,מספר טלפון שחסרה לו ספרה
,תאריך לידה בפורמט הזנה לא חוקי) המערכת תראה לנו כמה פריטי מידע ברשומות לא נקלטו
בתהליך היבוא .נוכל ללחוץ על קישור היצוא על מנת לראות איזה מידע בקובץ לא נטען ובצורה זו
לשוב ולתקן אותו במידה ואנו יכולים.

במידה ורוצים להוסיף איש קשר בודד למערכת ,שלא דרך תהליך הייבוא ,ניתן לעשות את זה על ידי
לחיצה על הכפתור במסך אנשי הקשר:

על מנת שאיש קשר ישמר במערכת (בטעינה בודדת או בטעינה מרובה) יש להחיל ברשומה שלו
פריט קשר אחד לפחות  -מספר טלפון או כתובת אימייל.

ניהול קבוצות במערכת
על מנת לגשת לאזור ניהול הקבוצות במערכת יש ללחוץ על לשונית התפריט או על כפתור קבוצות
במסך אנשי הקשר:

מסך הקבוצות דומה במבנה שלו למסך אנשי קשר .ניתן לראות בו את כל הקבוצות שיצרנו במערכת
,ניתן לראות כמה אנשי קשר כל אחת מכילה וכמה מהם פעילים ,ניתן ערוך בו חיפושים ומיונים ולבצע
פעולות על הקבוצות הכלולות בו.

לצפייה באנשי הקשר המשויכים לקבוצה נעמוד על שורת הקבוצה בטבלה ונלחץ על כפתור הפעולה
הייעודי:

בסימון הקבוצות במסך נוכל לבצע מספר פעולות ביחס אליהן:

 .1ניתן למחוק מהמערכת את הקבוצות אך לא את אנשי הקשר המשויכים אליהן .המשמעות היא
שאנשי הקשר שהיו משויכים אליהן ימשיכו להתקיים במערכת אך ללא השיוך לקבוצה המחוקה.
 .2ניתן למחוק את הקבוצה ככלי קיבול של אנשי קשר כולל אנשי הקשר המשויכים אליה.
 .3ניתן למחוק מהמערכת את אנשי הקשר המשויכים לקבוצות אך להשאיר את הקבוצות בצורה
מרוקנת אך פעילה במערכת.

 .4ניתן להשאיר במתכונת פעילה הן את הקבוצות והן את אנשי הקשר שמשויכים אליהן אך להפריד
בין הישויות ולפרק את החיבור ביניהן.
הבהרה :כאשר נלחץ על כפתור המחיקה ברשומת הקבוצה במסך הקבוצות הפעולה שתתבצע תהיה
מקבילה למתואר בסעיף  - 1מחיקת הקבוצה אך השארת אנשי הקשר שהיו משויכים אליה כפעילים
במערכת ומשויכים ליתר הקבוצות אליהן השתייכו עד כה ככל שהשתייכו.

ניתן למזג בין שתי קבוצות בסימון שתי קבוצות (בדיוק) בטבלה ולחיצה על אפשרות המיזוג בתפריט
הפעולות.

ליצירת קבוצה חדשה יש ללחוץ על הכפתור הייעודי:

דבר זה יוביל אותנו למסך יצירת הקבוצה בו נתבקש להגדיר את שמה ויתאפשר לנו להצמיד לה תיוג
של קטגוריה ,דבר שיעזור לנו בהמשך בניהול אנשי הקשר ובחירת קבוצות למשלוח הודעות ודיוורים.

ניתן להגדיר קבלה של התראה על הוספה או גריעה של אי קשר מהקבוצה (במקרה למשל שגולש
לחץ על כפתור ההסרה בהודעה שקיבל או שהצטרף לרשימת תפוצה מתולך טופס הרשמה שהפקנו
במערכת וששילבנו באתר שלנו).

על מנת לייבא אנשי קשר לקבוצה נלחץ על כפתור צור קבוצה וייבא אנשי קשר .לחליפין נוכל לשמור
ולצאת בחזרה למסך הקבוצות ושם ללחוץ על כפתור יבוא אנשי קשר .באשף היבוא נבחר בשם
הקבוצה שנרצה על מנת לשייך את אנשי הקשר אליה.

ניהול קטגוריות קבוצות
הקטגוריות מאפשרות לנו לתייג את הקבוצות שלנו לפי נושאים ולמעשה לסדר אותם באשכולות .דבר
זה שימושי במיוחד כאשר אנו מנהלים כמות גדולה של קבוצות אותן נרצה לדוור או עליהן נרצה לבצע
פעולות אחרות .
לניהול הקטגוריות יש ללחוץ על הכפתור הייעודי במסך הקבוצות או בלשונית התפריט:

במסך ניהול הקטגוריות נראה את כל קטגוריות הקבוצות שיצרנו עד היום במערכת .נוכל לצור
קטגוריות חדשות .נוכל לעמוד על כל שורה של קטגוריה ,לערוך אותה ,למחוק או לראות איזה קבוצות
משתייכות אליה( .כל קבוצה ניתנת לשיוך לקטגוריה אחת).

ניהול מוסרים
המוסרים במערכת מנוהלים ברמת פריט קשר -מספר טלפון וכתובת אימייל .נוכל לגשת לניהול
המוסרים בלחיצה על לשונית מוסרים בתפריט תחת אנשי קשר.

במסך ניהול המוסרים נוכל לראות את כל פריטי הקשר של אנשי הקשר שלנו אשר הוסרו מהמערכת
.נוכל בקלות לראות מה סך ההסרות מערוץ ( SMSכלומר הסרות של מספרי טלפון) ומה סף ההסרות
מערוץ הדיוור האלקטרוני(כלומר הסרות של כתובות אימייל).
בצד המערכת ניתן להסיר אנשי קשר בטעינת מוסרים ,בשינוי הסטאטוס של איש הקשר מפעיל
למוסר ובאמצעות  API.בצד הגולש ההסרה תתבצע על ידי לחיצה על קישור ההסרה בהודעת
ה - SMSאו הדיוור האלקטרוני שקיבל מאתנו.
ניתן לתחם במסך זה את המוסרים לפי מספר קריטריונים ביניהם תאריך ההסרה .עבור כל פריט
קשר שהוסר ניתן לראות מי ביצע את ההסרה ומה הייתה הסיבה לכך .
לטעינת מוסרים יש ללחוץ על כפתור הטעינה במסך:

הלחיצה תוביל אותנו אל מסך הטעינה בו יהיה עלינו להדביק בחלונית המרכזית את פרטי הקשר
שברצוננו להסיר .

חשוב :יש להזין  /להדביק את הפריטים בטור אורכי בודד כמופיע בדוגמא במסך:

לאחר ההזמנה/הדבקה יש למלא במסך את שם מבצע פעולת ההסרה והסיבה לה (דבר שוכל לעזור
לנו בעתיד לשחזר את אירוע ההסרה למקרה ועולת שאלות) וללחוץ על כפתור הסר.
מרגע שפריט הקשר מוסר הוא לא יקבל הודעות או דיוורים מאתנו .כך למשל טלפון של איש קשר
שהסרתי לא יקבל הודעות הגם שאנסה לשלוח לו וכתובת אימייל לא תקבל דיוורים אפילו אם היא
נכללת ברשימת התפוצה של הדיוור .
חשוב להדגיש  -ההסרה היא ברמת פריט הקשר .אם ברצוננו להסיר את איש הקשר משני אמצעי
הקשר שיש לנו ,במידה ויש לנו ,יש לטעון את פרטי ההסרה הן של מספר הטלפון שלו והן של
כתובת האימייל שלו.

ניהול שדות במערכת
שדות המערכת מאפשרים לי לארגן את הנתונים שיש לי לגבי אנשי הקשר שלי בצורה סדורה .לניהול
שדות המערכת יש ללחוץ על הכפתור הייעודי במסך אנשי הקשר:

המערכת מעמידה לרשותי שדות ברירת מחדל בהם אוכל להשתמש בבואי לטעון אנשי קשר ולעדכן
אותם .לצד זה יש באפשרותי להגדיר עד  20שדות מותאמים אישית כתלות בתחום העסקי בו אני
פעילה ובצרכים בספציפיים של העסק שלי .להגדרת השדות המותאמים אישית יש ללחוץ על הכפתור
הייעודי במסך:

הלחיצה תפתח תפריט של שדות מומלצים ותאפשר לצור שדות חדשים אחרים בלחיצה על "אחר".

הלחיצה תפתח לי חלון להגדרת השדה בו אתבקש להגדיר את שמו ואת סוגו  -שדה טקסט (למשל
אזור מגורים) ,שדה מספרי (למשל מספר ילדים) ושדה תאריכי (למשל  -תאריך פקיעת רישיון
הנהיגה).

במידה ובכוונתי לנהל את אנשי הקשר בצורה תכנותית באמצעות  APIאוכל למצוא את מיפוי השדות
והערכים שלהם בלחיצה על הכפתור במסך:

מהו  AB Testולמה הוא משמש?
מנגנון  AB Testמאפשר לשלוח דיוור לרשימת תפוצה ,תוך עריכת השוואה מקדמית בין ביצועי גרסאות
שונות של דיוור זה על מדגם רנדומלי מהרשימה ,במטרה להגיש למרבית הרשימה (כלל הנמענים בניקוי
אלו שקיבלו את דיוורי מדגם הבדיקה) את גרסת הדיוור שהביאה לתוצאות המיטביות בקרב מדגם
הבדיקה .בצורה זו ניתן לשפר את יעילות הדיוור וללמוד על העדפות קהל הקוראים שלנו .

מערכת  Promailמעמידה לרשות משתמשיה מנגנון  AB Testמתקדם .בעזרתו ניתן לבדוק ולהשוות
ביצועים של עד  5גרסאות של דיוורים .ניתן להחליט בגמישות מלאה כמה אחוזים מכלל נמעני הדיוור
המיועד יחשפו לבדיקה (וכתוצאה מכך כמה נותרים יקבלו את גרסת הדיוור האופטימלי) ,ניתן לקבוע את
חלון הזמן לביצוע הבדיקה ועוד פרמטרים נוספים שיאפשרו למדוור לערוך את הבדיקה במתכונת
המועדפת עליו.

כיצד בונים קמפיין  AB Testבמערכת?
לוחצים על  AB Testבתפריט המערכת תחת לשונית קמפיינים:

מסך הרכבת  AB Testנפתח לפנינו ובו יש להגדיר את הדברים הבאים:

א .שם הקמפיין – שם פנימי שישמש אותנו כמדוורים לצורך איתור קל של הקמפיין במערכת .הקוראים
שלנו לא יהיו חשופים אליו .במידה ולא הוגדר שם קמפיין המערכת תצמיד לו שם ברירת מחדל שיכלול
את תאריך הרכבתו.

ב .גרסאות הקמפיין להשוואה  – Aו - B.יש לבחור את הקמפיינים ביניהם רוצים להשוות .בבואך לבחור
את גרסאות הקמפיין להשוואה תפתח רשימת כלל הקמפיינים שלך המצויים במצב של טיוטה במערכת.
לא תראה ברשימה זו קמפיינים שכבר נשלחו.
קמפיין  AB Testבהגדרתו מורכב מלפחות שתי גרסאות ביניהן רוצים להשוות .במידה ורוצים להשוות
בין יותר מזה ,יש ללחוץ על כפתור "הוסף גירסה" .ניתן להשוות עד חמש גרסאות במערכת
– A,B,C,D,E.
ניתן לראות את הפרטים הסיכומיים של הקמפיינים הנבחרים לגרסאות בלחיצה על כפתור "פרטי קמפיין".

לתשומת ליבך :על מנת לבצע  AB Testצריך שיתקיימו  2התנאים הבאים:
 .1על הקמפיינים המשווים להיות מוכנים במערכת בסטאטוס טיוטה .לא ניתן לערוך בדיקה על קמפיינים שכבר נשלחו
מהמערכת .כאלו שבמסך סיום הרכבתם (שלב  4של עריכתם) נלחץ כפתור "שלח קמפיין" (בין אם מיידי או עתידי)
במ ידה ורוצים להשוות בין קמפיינים שכבר נשלחו יש לשכפל אותם בלחיצה על הכפתור הייעודי במסך
הקמפיינים:

יש לערוך בהם את השינוים הנחוצים בעזרת אשף עריכת הקמפיין ולשמור אותם בסיום העריכה
כטיוטה בלחיצה על כפתור "שמור כטיוטה ועבור ל( "- AB Testאו "שמור כטיוטה ואל תשלח") במסך
סיכום הקמפיין של האשף.

 .2על הקמפיינים המושווים להיות בעלי רשימות תפוצה זהות .במידה ובחרת שני קמפיינים (או יותר) שמלכתחילה הוגדרו
להפצה לרשימות תפוצה שאינן חופפות זו לזו לא תוכל לשלוח את קמפיין ה - AB Test.המערכת תתריע בפניך שיש
להגדיר רשימות זהות.
במידה ורוצים לשוב ולערוך קמפיין זה או אחר (למשל – לעדכן את רשימות התפוצה על מנת שתתאמנה
לביצוע הבדיקה) ניתן ללחוץ על כפתור "עבור לקמפיין" בקמפיין בו רוצים לערוך שינוים.

הלחיצה תשמור את השינוים שבוצעו במסך הרכבת ה - AB Test,תשמור אותו כטיוטה ותעביר אותך
לאשף הרכבת הדיוור בו רוצים לבצע שינוים .בסיום ביצוע השינוים יש לשמור את הדיוור כטיוטה ולשוב
למסך הרכבת ה - AB Testשם בלחיצה על כפתור עריכה של קמפיין  ABבהמצוי במצב טיוטה ניתן לשוב
ולעבוד על הגדרות קמפיין ה - AB Testהאמור.
ג .יש להגדיר את אחוז הנמענים מהרשימה אליהם ישלחו דיוורי הבדיקה – הגדרת ברירת המחדל
של המערכת עומדת על  10%מסך הרשימה אשר יתחלקו בין שתי גרסאות הדיוור .המשמעות – 5%
מהרשימה יקבלו את גרסה  A,בהתאמה לכך  5%יקבלו את גרסה  B.יתרת  90%מנמעני הרשימה יקבלו
או את  Aאו את  B,כתלות לממצאי הבדיקה וקביעת מי מביניהם הוא הקמפיין המנצח.
במידה ויש לנו יותר משתי גרסאות דיוור ,האחוזים המוגדרים יתחלקו ביניהן בצורה שווה .מטבע הדברים,
ככל שכמות האחוזים במדגם גדלה ,כך גדלה מהימנות ממצאי הבדיקה .מנגד ,מדגם גדול מדיי יבוא על
חשבון חשיפת הדיוור המנצח לכמות מקסימלית של יתרת הקוראים .על כן מומלץ למצוא את האיזון העדין
שיביא את מיטב הערך.
ד .יש לקבוע את הנתון שעל בסיסו יאותר הקמפיין המנצח – הקביעה נעשית לפי אחד מבין שני
פרמטרים .או אחוז הפתיחות של הדיוור ,או אחוז ההקלקות על הקישורים הכלולים בו.
ה .יש לקבוע את זמן משלוח דיוורי הבדיקה .במידה ומשאירים את הגדרת "מיידי" גרסאות הדיוור
תשלחנה לנמעני הבדיקה מייד עם הלחיצה על הכפתור "שלח קמפיין" .במידה ובוחרים במועד דוחי יש
להגדיר מהו מועד זה – תארך ושעה.
ו .יש לקבוע מהו חלון הזמן במסגרתו תבוצע הבדיקה .בתום חלון זמן זה המערכת תבדוק את הנתונים
שנאספו ותחליט מיהו הדיוור המנצח על פי הנתונים שברשותה נכון לרגע זה .ככל שחלון הזמן ארוך
יתאפשר למערכת לאסוף יותר נתונים מתוך מעקב אחר התנהגות הקוראים ולהחליט בצורה יותר מהימנה
מי הדיוור המנצח .מנגד ,מומלץ שלא לחרוג מחלון הזמן האופטימלי לקריאה .חלון זה משתנה מאוכלוסיית
קוראים אחת לאחרת .כל בית עסק לומד עם הזמן מהם הרגלי ההענות של הקוראים שלו לדיוורים אותם
שולח .הגדרת ברירת המחדל היא שהגירסה המנצחת תקבע שעתיים לאחר סיום משלוח דיוורי הבדיקה.
ניתן לשלוט על כמות השעות ,או הדקות או הימים למסגרת חלון זמן זה .לחליפין ניתן לקבוע שהגרסה

המנצחת תקבע בשעה מדוייקת שתוגדר על ידי המדוור .במידה ובהגיע מועד הבדיקה טרם נקבעה גרסה
מנצחת (למשל – יש טיקו בנתונים) ,גרסה  Aשלו היא זו שתחשב כמנצחת והיא זו שתשלח ליתרת
הרשימה.
ז .יש לקבוע אם לאחר שהגיע מועד קביעת הקמפיין המנצח זה ישלח ליתרת הרשימה אוטומטית או
ידנית .ברירת המחדל של המערכת היא אוטומטית .יחד עם זאת היא מאפשרת למשתמשיה לשלוח את
הקמפיין גם בצורה יזומה שלהם.
בסיום הגדרת כל האמור ,ועל מנת שקמפיין  AB Testישלח בפועל בהתאם להגדרות אלו ,יש ללחוץ על
כפתור "שלח קמפיין" בתחתית המסך .במידה ולא רוצים שהקמפיין ישלח (מיידית או דחוי כתלות בהגדרה
שנבחרה) יש ללחוץ על "שמור כטיוטה ואל תשלח".
לתשומת ליבך :ברגע ששלחת את הקמפיין לבדיקה לא ניתן לעצור את השליחה ,גם אם היא עתידית.
במידה ולפי הסעיף האחרון בהגדות נבחרה האופציה הידנית (דהינו המערכת שלחה את דיוורי הבדיקה,
הגיע מועד עריכת בדיקת הביצועים ,היא איתרה קמפין מנצח והיא נותנת חיווי על כך) על מנת שקמפיין
זה או כל אחת מגרסאותיו האחרות דווקא במידה ורוצים ישלח יש לפנות לבצע את השליחה באחת משתי
דרכים:
 .1במסך  AB Testיש לבחור בשליחת הגרסה הרצויה תחת עמודת "אפשרויות" טבלת המסך.

בלחיצה על הכפתור תפתח רשימת כל הגרסאות שנכללו בקמפיין ותתאפשר שליחת המנצח או אחת
מבין האחרות.
 .2במסך דוחות הקמפיין יש ללחוץ על כפתור "שלח קמפיין מנצח" .לתשומת ליבך :בחירה באפשרות זו לשח את הקמפיין
המנצח ולא גרסה אחרת במידה ודווקא את האחרת תעדיף מסיבה זו או אחרת לשלוח.

צפייה בקמפיין
ניתן לראות קמפיינים מסוג  AB Testשהקמנו במערכת במסכים הבאים:
 .1במסך  AB Testתחת לשונית קמפיינים בתפריט המערכת – שם מופיעים כל קמפייני ה  - AB Testשהקמנו ושטרם
העברנו לארכיון הדיוורים .ניתן לראות את שמם כפי שהגדרנו אותו במסך הקמת ה "- AB Testניתן לראות מתי כל קמפיין
נוצר ,איזו גרסה אותרה כמנצחת ולכמה נמענים הוא נשלח .ישנה גישה לדוחות הקמפיין המפוקטים וכן לשחרור שליחת
הגרסה הרלוונטית ליתרת הרשימה במקרה ונבחרה בהקמה שליחת קמפיין מנצח ידנית .כמו כן יש חיווי של סטאטוס
הקמפיין:
טיוטה – נשמר כטיוטה
עתידי – ממתין להגיע מועד שליחת דיוורי הבדיק
בשליחה – הועבר לשליחה המדגמית של הבדיקה
בבדיקה – השליחה המדגמית הסתיימה וכעת ממתין להגיע מועד קביעת הקמפיין המנצח
ממתין לשליחה ידנית – נקבע קמפיין מנצח אך יש לשחרר את היתרה לשליחה ידנית
הסתיים – כל יתרת הדיוורים של הקמפיין המנצח נשלחה
 .2במסך קמפיינים – קמפיין  AB Testיופיע בירוק ,סוגו יסומן כ- AB Test:

לחיצה על כפתור הדוחות יביא לפירוט הנתונים הקשורים בקמפיין.
לחיצה על ה + -מימין לשם הקמפיין תפתח תחתיה פירוט של גרסאות הקמפיין שנכללו במסגרת
ה  - AB Test.מהן ניתן לשכפל כל גרסה ולצפות בדוחותיה הספציפיים כמו גם המאוחדים עם הקמפיין
המנצח.

 .3במסך דוחות – עיקרי סטטיסטיקות של הקמפיין תוצגנה בתצורה דומה .ניתן להכנס להרחבה לגבי כל גרסה ולדוחות
הקמפיין המפורטים בלחיצה על שם ה - AB Testאו שם גרסאות הקמפייטן הפרטניות שלו.
 .4דוחות קמפיין מפורטים – מציגים את מלוא הנתונים הסטטיסטיים של הקמפיין לרבות פירוט מלא של כל נתון .ניתן לעבור
לצפיה בנתונים בין שלוש רמות:
א .גרסהA
ב .גרסהB
ג .הכל – נתונים מאוחדים של הקמפיין המנצח לאחר שליחת הבדיקות ובתום שליחת גרסתו המנצחת
ליתרת הרשימה .ניתן לעבור בין דוח לדוח (למשל – דוח נמענים ,דוח עבירות ,דוח פתיחות) ובמסגרת כל
דוח לשחק עם התצוגה על מנת להחשף לנתוני הגרסאות הבדידים או לנתונים הסיכומיים הכוללים.

מהו דף נחיתה?
דף נחיתה הינו עמוד אינטרנט שהוקם במטרה לגייס לקוחות .לדף הנחיתה מגיעים בדרך כלל
ממודעה פרסומית מקוונת ,באנר או קישור ייעודי .כאשר הגולש נחשף למידע הפרסומי ומקליק
עליו הוא "מונחת" ישירות לדף הנחיתה השיווקי ומכאן מקורו של השם "דף נחיתה" .תפקידו של
הדף למקד את תשומת לב הגולש למסר ספציפי שבעקבותיו תבוצע פעולה ,לרבות יצירת קשר
טלפוני עם בית העסק או השארת פרטים בטופס המצוי בדף בכדי לקבל מידע נוסף על השירות או
המוצר המוצע.

מבחינה מבנית וחזותית ,דף הנחיתה שונה מהותית מדף בתוך אתר אינטרנט .דף באתר הינו
לרוב מרובה מסרים ועמוס במגוון של מידעים .בניגוד לכך דף הנחיתה הינו מתומצת וממוקד בכדי
לתת ללקוח הפוטנציאלי את התחושה שהוא הגיע בדיוק למקום אליו שאף .בדף זה יש יותר חופש
בצורת הצגת המידע ,נהוג לצאת מתבנית מבנה עמוד באתר ולשלב אלמנטים גרפיים עשירים
שמושכים את העין ומסייעים בהנעת הגולש לפעולה הרצויה .במובן זה ,נראותו של דף נחיתה
הפוכה מזו של עמוד באתר .באתר יש לרוב דגש על הטקסט והתוכן ,בדף הנחיתה המלל קצר
ותכליתי והחזות הגרפית נותנת את הטון.

בדומה למצב עם אתר האינטרנט של בית העסק ,בכדי להשיג את האפקט הרצוי על הלקוחות
הפוטנציאלים חשוב להקפיד לייצר דפי נחיתה בתצורה המתאימה הן לגלישה ממחשב והן לגלישה
מטלפון נייד .הסיבה לכך – אנשים כיום גולשים מהטלפון שלהם לא פחות ממה שהם גולשים
ממחשב .הם מחפשים מידע בטלפון ,חשופים לפרסומים בטלפון .הגלישה בטלפון נייד שונה
במהותה מהגלישה במחשב .על מנת שתהיה אפקטיבית עליה להית מותאמת הן למכשיר
באמצעותו גולשים והן לצרכים של הגולש בו .
דוגמאות של דפי נחיתה לגלישה מטלפון נייד מקבילות לדוגמאות מעלה של דפי גלישה

ממחשב

:

דף נחיתה מכירתי – מסר קצר וקולע ,אלמנטים ויזואליים עשירים ,מספר טלפון ברור וטופס
השארת פרטים בולט ,מותאם לשימוש הן ממחשב והן מטלפון נייד – הנוסחה הנחוצה למשיכת
לקוחות מתעניינים ליצר מגע עם בית העסק.

יתרונותיו של דף הנחיתה
לדף נחיתה יש מספר יתרונות חשובים לבעל עסק המעוניין לגייס לקוחות בקלות וביעילות:
▪

זמן הקמה קצר

▪

עלויות נמוכות

▪

תחזוקה מצומצמת

▪

גישה עניינית המעצימה את דחף הקנייה הקיים אצל הלקוח ומתרגמת אותו לפעולה מעשית

▪

יכולת איסוף פרטים של לקוחות פוטנציאלים במטרה לבנות מועדון לקוחות ,להזין אותם במידע שיווקי ולהבשיל אותם
לרכישה הזו כמו גם לרכישות עתידיות

▪

ציון גבוה בקמפיין  Google AdWords,מקנה יתרונות בתהליך הפרסום בגוגל
אז מה הסוד ליצירת דף נחיתה שמוכר?

▪

כותרת שיווקית ברורה .חשוב שהנוחת בדף ידע תוך  5שניות לכל היותר מה יש לך כבעל עסק להציע לו.

▪

הצגת התועלות העיקריות של המוצר או השירות – ברמת כותרת משנית ,משפט או נקודות.

▪

המחשה ויזואלית ברורה ואיכותית – תמונה אחת שווה אלף מילים .בדף נחיתה בו המלל מצומצם החזות הגרפית
חשובה מתמיד כדי להעביר את הרעיון והאווירה אליהם אתם מכוונים.

▪

הצגה בולטת של פרטי הקשר של בית העסק – כתובת אם מדובר במקום פיזי ,כפתור ניווט בדף מותאם לגלישה
בטלפון ,מספר טלפון להתקשרות ,כפתור התקשרות מהירה מדף מותאם לטלפון.

▪

הבלטת טופס יצירת קשר והשארת פרטים – מאפשר לגולש לתת את פרטיו על מנת שבית העסק יצור עמו קשר.
מומלץ שהטופס יהיה בן שלושה עד ארבעה שדות לכל היותר על מנת שהגולש לא יתייאש מלמלא אותו .חשוב לוודא
שפרטי ממלאי הטופס יגיעו לאדם הנכון בבית העסק על מנת שהפנייה תטופל בתוך זמן קצר ובצורה מקצועית.
במערכת  ProSMSלבניית דפי נחיתה ישנה אפשרות לקבל את פרטי הטופס הן באימייל והן ב - SMSובכך להיות
מעודכן בזמן אמת במידע של כל לקוח שמילא טופס ליד על מנת להשיב תשובה מידית.

▪

מלל רלוונטי – התמקדות במידע שהינו בגדר חובה בלבד שיהיה בדף עם קשר ישיר לסיבה שבגינה הלקוח הגיע לדף
הנחיתה.

▪

קריאה לפעולה – הכללת מילים כמו צלצל עכשיו ,הזמן ,השאר פרטיך ,צור קשר חשובות ביותר .אין לצאת מנקודת
הנחה שהגולש ינחש מה מצופה שיעשה בדף .קריאה לפעולה ברורה וישירה מסייעת להפוך את הגולש למתעניין
אקטיבי ומעלה את יחס ההמרה של הדף.

▪

מיתוג – הכללת לוגו של בית העסק בדף הנחיתה מסייעת לעורר אמון ,בונה קשר עם המותג ומייצרת זכירות לדף.

▪

אורך – רצוי מאד שהדף לא יצריך גלילה בכדי שמלוא המסר שלו יוגש לגולש במבט אחד ומבלי לדרוש מאמץ מצדו
לאתר את שורת הפאנצ'.

▪

הימנעות מאלמנטים מיותרים – דף נחיתה עמוס מדיי מקשה על העברת המסר המזוקק לגולש (על משקל "מרוב
עצים לא רואים את היער") .מומלץ לכן להכליל בדף רק אלמנטים שמקדמים את ההנעה לפעולה ומדגישים את המסר
תוך וויתור על מה שאינו נדרש חד משמעית להשגת המטרה.

▪

מסר שיווקי משכנע – בכדי שהדף יהיה זכיר ומניע לפעולה מומלץ שהמסר השיווקי שלו ידבר על יתרונות המוצר
בעיני הגולש ולטובת צרכיו האישיים בו .התרכזו בתועלות בשונה מתכונות המוצר .חישבו במונחים של הגולש –
? What's in it for meמתן מענה לבעיה או כאב של קהל היעד ,הצגת תועלות קונקרטיות של שימוש במוצר והבלטת
המענה לצורך של הלקוח הם משכנעים ביותר.

▪

שימוש בעיצוב כותרות – מומלץ לעצב את מילות המפתח בתוך הטקסטים החיים שבדף הנחיתה ככותרות לטובת
קידום הדף בגוגל .

▪

בדיקה ואופטימיזציה – מומלץ בכל העת שדף הנחיתה מצוי בשימוש לבדוק את אחוזי ההמרה שלו – כמות הגולשים
שביצעו פעולה ייעודית בדף מתוך כלל הגולשים שהגיעו אליו .זאת בכדי לוודא שהדף אכן בנוי טוב ,מדבר אל קהל
היעד שלו ומניע לפעולה.

▪

לא להזניח את דף התודה – לאחר שגולש מילא את פרטיו בטופס דף הנחיתה מקובל להעבירו לדף תודה .כדאי
לעצב את דף התודה ברוח הדף הראשי .כמו כן כדאי לזכור – דף התודה הוא נדל"ן שיווקי לכל דבר ועניין ,נצלו אותו!
בהמתנה שיצרו איתו קשר הגולש נותר עם דף התודה לנגד עיניו ומעבר למסר השגור "תודה שמילאת את פרטיך,
נציגינו יצרו עימך קשר בהקדם" זו הזדמנות להעביר מסרים נוספים אודות המוצר /השירות שלכם .נתונים שלא היה
מקום להכניס בגוף הדף ,מידע משלים ,הכנה לשיחת המכירה שתתרחש בעקבות מילוי הדף ,סרטון וידאו בו מי
שעומד לצלצל ללקוח מציג את עצמו בפניו ,פירוק התנגדויות צפויות בשיחה זו ועוד.

כיצד ניגשים לבנות דף נחיתה?
דף נחיתה ניתן לבנות באחת משתי דרכים :הראשונה – באמצעות מערכת"  ProSMSעשה זאת
בעצמך ".מערכת שמכילה תבניות מעוצבות של דפי נחיתה אפקטיביים לשלל מטרות .אתם
בוחרים תבנית ומבצעים בה את ההתאמות הנחוצות כדי שהיא תייצג בצורה ייחודית את המוצר או
השירות שלכם .למשל – מחליפים את התמונה שמופיעה בה בזו של המוצר שלכם ומכניסים באזור
הכותרת את המלל הרלוונטי לעסק שלכם .המערכת קלה מאד לתפעול ,מתבססת כולה על אשף
Drag & Dropולכן מתאפשרת לשימוש על ידי כל אחד גם ללא רקע גרפי או טכני מקדים.

השנייה – להיעזר במומחיות של  Procomבכל הנוגע לאפיון ,ניסוח ,גרפיקה ובנייה של הדף.

תכולתו של דף הנחיתה המושלם:
על אף שלא מדובר במדע מדויק ,קיימים מספר כללי אצבע לבניית דף נחיתה מושלם – כזה שממיר
מאסה קריטית של הגולשים – גורם להם לבצע את הפעולה הייעודית:
▪

כותרת שיווקית מסקרנת

▪

תת כותרת שמרחיבה בנושא שבגינו הגולש הגיע לדף ומחדדת את מה שאתם רוצים להציע לו

▪

הצעת מכירה ייחודית

▪

3עד  5נקודות על יתרונות ותועלות המוצר

▪

תמונה מייצגת ,גרפיקה מכוונת לקריאה לפעולה במינון הנכון – בולטת אך מבלי "לגנוב את ההצגה"

▪

משפט קריאה לפעולה

▪

כפתור בולט מאד של הנעה לפעולה

▪

אלמנט של מבצע או הטבה

▪

טיוב בחירת המילים המשמשות בדף – ניסוח נקי משגיאות והמוקצה

▪

טלפון ליצירת קשר  -בדף נחיתה מובייל חשוב שיהיה בתצורת כפתור חיוג מהיר ישירות מהדף

▪

טופס ליד להשארת פרטים ומעקב

▪

אזכור קצרצר של לקוחות מובילים  /המלצות של לקוחות מרוצים במידה ויש

▪

מידות מומלצות –  980 * 400פיקסל – הימנעו מצורך בגלילת הדף כדי לראות אותו במלואו.

▪

צבעוניות דף הנחיתה ושילוב הצבעים בו משפיעים מאד על הלך הרוח של הדף .להלן מפתח צבעים:

▪

חשוב לא פחות לתת את הדעת גם על המודעה שמובילה לדף ועל אפיקי המדיה בהם אנו מפרסמים אותו – ניסוח
רלוונטי של מודעת הפרסום וטרגוט נכון של קהל היעד קובעים במידה רבה עד כמה הגולשים שמגיעים לדף הינם
רלוונטיים ועד כמה הדף בפועל יהיה אפקטיבי וימיר (במידה ואינכם בקיעים בנושא זה הנכם מוזמנים להתייעץ עימנו.
אז יש לי דף נחיתה ,מה אני עושה איתו?
דף הנחיתה משמש ככלי מכירתי שממיר לקוחות מתעניינים במוצר באופן כללי למתעניינים בו בפועל
ובצורה אקטיבית .מקובל להיעזר בו במימושים הבאים:
פרסום ב– - Google Searchבמודעות אלו בית העסק מפרסם את השירות שלו בעזרת מילות מפתח.
גולש מבצע חיפוש בגוגל ,בין אם מהמחשב או מטלפון נייד ,ומוצגות לו התוצאות הרלוונטיות למילות
החיפוש שרשם .בראש התוצאות מופיעות המודעות הממומנות הקשורות בנושא והמכילות את
מילות החיפוש האמורות .לחיצה על מודעה תוביל את הגולש לדף הנחיתה שמאחורי המודעה.
במידה והגולש מחפש ערך מסויים שבו יש לו עניין באמצעות מחשב יוצג לו דף המחשב .במידה
וה וא גולש מטלפון נייד הוא יזוהה ככזה ויוצג לו דף הסלולר במידה וקיימת גרסה סלולרית לדף .
המטרה – שאותו מתעניין שחיפש את המוצר או השירות יראה את מה שיש לבית העסק להציע
בעניין ,יתרשם ,יונע לפעולה וימשיך עם בית העסק את ההתקשרות.
פרסום ב – - Google Displayהצגת מודעות שמובילות לדף הנחיתה בדפי אינטרנט ספציפיים בהם
בית העסק בוחר לחשוף את השירות שלו ,תוך שהוא מניח הנחה סבירה או מבוססת שהלקוחות
שלו גולשים ולכן יוכל לפגוש אותם שם .לחליפין הצגת מודעות שמובילות לדף באתרים הם יש קשר
קונטקסטואלי בין המידע בדף האינטרנט לשירות אותו בית העסק מציע.

פרסום בפייסבוק – על אותו עיקרון .גולש נתקל במודעה פרסומית ממומנת בפיד שלו ,לוחץ עליה
ומגיע לדף נחיתה רלוונטי .במקרה של פייסבוק ניתן להציג מודעות וסיפורים ממומנים בפילוח מאד
מדויק של מרכיבים דמוגרפיים ואחרים בכדי לייצר חיבור טוב בין המודעה לקהל היעד הרלוונטי
עבורה .כמו כן ניתן לטרגט קהל יעד בעל מאפיינים דומים ללקוחות הקיימים של העסק דבר שגם
הוא מסייע ביצירת מפגש יעיל בין הנחשף למודעה למהות המודעה.

ניתן להיעזר בשרותיה של  Procomלהקמה ,ניהול וביצוע של כל סוגי הקמפיינים הפרסומיים
המצוינים מעלה.
שליחת דף נחיתה סלולרי באמצעות –  SMSדיוור של מועדון הלקוחות בהודעת  SMSשיווקית
המכילה קישור לדף הנחיתה .לקוח מקבל את ההודעה ולוחץ על הקישור .מידית הוא נחשף למסר
השיווקי העשיר שבדף הנחיתה ,לרבות מידע משלים תמונות או סרטון וידאו .בעזרת זאת הוא מונע
לפעולה המיועדת לו .מערכת  ProSMSמבית  Procomלבניית דפי נחיתה מאפשרת לדוור את הדפים
בהודעת  SMSישירות מתוך המערכת .ניתן לראות בעזרת המערכת איזה מבין הנמענים לחצו על
הקישור ,הגיעו לדף הנחיתה וביצעו פעולה כלשהי בעקבות ההודעה שהם קיבלו ,מידע שמסייע
במעקב אחר הלידים ובפילוחם.
הפנייה לדף הנחיתה מתוך דיוור אלקטרוני – שימוש בקישורים עם הפניות לדף הנחיתה מתוך
הניוזלטר שנשלח למועדון הלקוחות בכדי לתת מידע משלים על מוצר שמוזכר בדיוור האלקטרוני.
ניתן לבנות דפי נחיתה ישירות מתוך מערכת הניוזלטרים  Promailמבית  Procomובכך לעבות במידע
את הניוזלטר השיווקי שיוצא לקהל הלקוחות .ניתן לראות בעזרת המערכת איזה מבין הנמענים לחצו
על ההפ ניות לקישורים ,הגיעו לדף הנחיתה וביצעו פעולה כלשהי מתוך הדיוור שהם קיבלו ,מידע
שמסייע במעקב אחר הלידים ובפילוחם.

שימוש ב – - QR Codeקוד  QRהוא קוד שניתן לסרוק באמצעות הטלפון הנייד בכדי להגיע לדף
נחיתה סלולרי שמקושר אליו .הקוד משמש כתחליף להקלדת כתובת האינטרנט של הדף בדפדפן
הגלישה מהטלפון .בכך הוא מקל על הגולש ומאפשר לו להגיע לדף בסריקה מהירה ופשוטה .בניגוד
לפתרונות דיגיטליים אחרים שסקרנו מעלה ,הקוד מיועד לשימוש בעיקר בעולם הפיזי .ניתן לשלבו
על גבי הדפסות של כרטיסי ביקור ,ברושורים ,מעטפות ,חשבוניות ,חומרי אריזה ,מודעות בעיתון,
טיקטות של מוצרים ,שילוט ,מדבקות ,עוד ועוד .שימוש בקוד מהווה דרך טובה לנצל את המגע
ה"ממשי" עם הלקוח בכדי לתת לו מידע שיווקי באמצעי נוסף מניע לפעולה.
טיפול בלידים
בעזרת דף נחיתה ניתן להגיע לקהל היעד הרלוונטי ולהבשיל אותו לרכישה של המוצר או השירות
שהעסק מציע .חשוב להקפיד ולחזור ללידים שיצרו קשר עם בית העסק על מנת למצות את
ההזדמנות העסקית שיצרנו לעצמנו .זמינות טלפונית ומקצועיות במענה לפניות טלפוניות הן צד אחד
של המטבע .השבת צלצול או יצירת קשר באימייל הם הצד השני שלו במידה והלקוח השאיר פרטים
בדף .כאמור ,ניתן במערכת  ProSMSלבניית דפי נחיתה להגדיר כתובות אימייל אליהן תשלחנה
התרעות על טפסים שלידים ממלאים בדף כמו גם מספרי טלפון אליהם תשלח התרעה ב - SMS,הכל
בזמן אמת כמובן .זכרו :דף הנחיתה אינו המטרה ,הוא האמצעי .המכירה בפועל לרוב
מתבצעת לאחר שהלקוח המזדמן פגש בו .דף הנחיתה הוא חלון הראווה של בית העסק.
ניתן בעזרתו לייצר ערך ארוך טווח לבית העסק ,לא רק למכירה הקרובה .לקוח שנתקל בדף הנחיתה
ומצלצל לבית העסק או משאיר את פרטיו הוא לקוח שניתן ,בכפוף להסכמתו ,להזין על בסיס קבוע
במידע שיווקי אודות בית העסק .בצורה זו ניתן באמצעות דף הנחיתה לבנות ולעבות את מועדון
הלקוחות של העסק .במידה והלקוח נתן את מספר הטלפון שלו ניתן לשלוח לו הודעות  SMS.במידה
ונתן כתובת אימייל ניתן לשלוח לו דוורים אלקטרוניים .מערכת  ProMail -מאפשרות לעמוד בקשר
שוטף עם הלקוחות ולעדכן אותם במבצעים וחידושים שבית העסק מציע.
לסיכום
דף נחיתה הוא כלי יעיל ביותר לגיוס של לקוחות .בעזרתו ניתן לחשוף את הגולש למסר שיווקי ממוקד על מוצר או שירות
ש בית העסק מציע ולהניע אותו לפעולה מידית .קיימים מספר עקרונות מפתח ליצירת דף נחיתה ממיר ובר תועלת לעסק.
י שנם הרבה שימושים לדפי נחיתה וניתן לכוון ולהגיע לקשת רחבה של קהלים בעזרת בנייה ופרסום של הדף במתכונת
המיטבית.

מערכת לבניית דפי נחיתה  -מדריך למשתמש
בעזרת מערכת דפי הנחיתה ניתן לבנות ,לערוך ולהפיץ דפי נחיתה אופטימליים למחשב ולסלולר בתוך
דקות!
המערכת מאפשרת לבנות כמות בלתי מוגבלת של דפים ,ליעד אותם לכמות בלתי מוגבלת של צפיות
ולאסוף כמות בלתי מוגבלת של לידים.
ניתן לגשת בנוחות לנתוני האנליטיקס של הדפים באמצעות המערכת ,למדוד את הביצועים שלהם ולבצע
התאמות בזמן אמת .
על אף שהמערכת עשירה ביכולות היא פשוטה לשימוש ונועדה להתאים לכל בעל עסק ומשווק שמעוניין
למשוך לקוחות ולהגדיל את נפח פעילות העסק שלו.
אנו מאחלים לך שימוש פורה במערכת!

בניית דף הנחיתה
בניית דף נחיתה נעשית ב 4 -שלבים פשוטים:
 .1בחירת תבנית
 .2עריכת עמוד המובייל
 .3עריכת עמוד המחשב
 .4קביעת הגדרות כלליות הנוגעות לדף הנחיתה
 .5סיום והפצה
להלן פירוט התהליך:

שלב ראשון – בחירת התבנית:
כדי להתחיל בבניית דף הנחיתה יש ללחוץ על כפתור" צור דף נחיתה חדש" .לאחר מכן יש לבחור את
התבנית הרצויה .המערכת מעמידה לרשותך מגוון רחב של תבניות מעוצבות לכל מטרה .
מומלץ להיעזר בתבנית מובנית ולהתחיל בעריכת דף הנחיתה על סמך המבנה המוצע של תבנית זו תוך
גמישות מלאה לערוך שינוים( .ניתן גם לבחור בתבנית ריקה ולהתחיל בעבודה מדף חלק.

עם הבחירה בתבנית נפתח אזור העבודה על הדף הספציפי שאנו בונים -על בסיס התבנית שנבחרה .
אזור זה מחולק ל :עריכת עמוד מובייל ,עריכת עמוד מחשב והגדרות כלליות שנוגעות לדף הנחיתה.

שלב שני – עריכת עמוד המובייל:

אזור עריכת עמוד המובייל
 .1בימת עריכה – מחולקת לאלמנטים .כל
אלמנט ניתן לגרירה והזזה קלה באמצעות
העכבר .

כל אלמנט ניתן לעריכה ,לשכפול ומחיקה.

 .2פקדים להוספת אלמנטים לדף הנחיתה – בגרירת עכבר מתפריט הפקדים למיקום הרצוי
בבימת העריכה .הפקדים כוללים תיבת טקסט ,תמונה ,לוגו ,כפתור חיוג מהיר ,טופס ליד ,כפתור
ניווט ,סרטון יו טיוב ,כפתורי שיתוף חברתיים ועוד.

 .3תפריט עריכה לכל אלמנט – מוצג כאשר לוחצים על עט העריכה מימין של כל אלמנט .
במסגרתו ניתן לערוך את הטקסט והנראות של האלמנט.

 .4כפתור הגדרת דף מובייל – להגדרת צבע הרקע או תמונת הרקע של דף המובייל ,מרווח בין
אלמנטים ,גופן הכיתוב ועוד הגדרות כלליות הנוגעות לדף המובייל.
 .5כפתור תצוגה מוקדמת – בעזרתה ניתן לצאת מצפייה בבימת העריכה ולראות את הדף במצב גלישה
מהטלפון הנייד.

דוגמאות לדרך העריכה של אלמנטים רווחים בעמוד המובייל
להלן הסבר על האופן שבו ניתן בקלות לערוך אלמנטים בדף הנחיתה ,בין אם הם יובאו לדף דרך
התבנית ובין אם הם נגררו לבימת העריכה מרשימת הפקדים שמשמאל לבימה:
עריכת תמונה ו/או לוגו:
א .עומדים עם העכבר על אלמנט התמונה/הלוגו בבימת העריכה .לוחצים על עט העריכה לפתיחת
תפריט עריכת התמונה מימין לבימה:

ב.

לוחצים על כפתור "עריכת תמונה"

ג.

לוחצים על כפתור העלאת תמונה מהמחשב .בוחרים את התמונה הרצויה מהמחשב.

ד.

לוחצים על "אשר".

עריכת טקסט:
א .עומדים עם העכבר על אלמנט תיבת הטקסט בבימת העריכה .לוחצים על עט העריכה לפתיחת
תפריט עריכת התיבה מימין לבמה:

ב.

לוחצים על "עריכת טקסט" .יפתח חלון עריכה בו ניתן להקליד את הטקסט הרצוי ולהגדיר את
הגופן שלו ,גודלו ,צבעו והגדרות עיצוביות נוספות .

ג.

לבסוף לוחצים על "אשר".

עריכת כפתור חיוג מהיר:
א .עומדים עם העכבר על אלמנט כפתור החיוג המהיר .לוחצים על עט העריכה לפתיחת
תפריט עריכת הכפתור מימין לבמה:

ב.
ג.

בשדה "טקסט כפתור" ניתן לערוך או למחוק את הטקסט שמופיע על גבי הכפתור.
בלחיצה על המניפה ניתן להגדיר את צבע הכפתור ,צבע המסגרת שלו וגופן הטקסט
שמופיע בו.

ד.

במקום זה ניתן גם לעלות תמונה מהמחשב במידה ורוצים להחליפה בכפתור ברירת
המחדל שהמערכת מציעה .

ה.

חשוב לזכור להגדיר את מספר הטלפון להתקשרות מהכפתור על מנת לקבל שיחות
מגולשים .יש להקליד את המספר הרצוי בשדה "מספר טלפון".

ו.

ניתן כמו כן להגדיר את מידות הכפתור גובה ורוחב

ז.

לבסוף יש ללחוץ על "שמירה"

עריכת טופס פרטים טופס ליד:
א .עומדים עם העכבר על הטופס בבימת העריכה .לוחצים על עט העריכה לפתיחת תפריט עריכת
הטופס מימין לבמה:

ב.

מבנה הטופס  -ניתן לגרור את שדות הטופס ולשחק עם הסדר שלהם .ניתן לקבוע אילו
שדות הם חובה .ניתן למחוק שדות ,לעמוד על כל שדה ולערוך אותו

ניתן להוסיף שדות לטופס בבחירה בתפריט השדות האפשריים:

ג.

כפתור השליחה ואימייל קבלת התרעות על מילוי הטופס – ניתן להגדיר את הטקסט על הכפתור,
מאפייני העיצוב שלו ,מיקומו ביחס לטופס .
כמו כן חשוב להגדיר את האימייל לקבלת התרעות על מילוי הטופס מרגע לחיצה על כפתור השלח
– לאיזה כתובת/כתובות אימייל נשלחים פרטי הטופס לכשגולש ממלא אותו ומה כותרת הודעות
האימייל המתריעות על קבלת פרטי טופס.

ד.

נראות הטופס – ניתן להגדיר את גופן השדות ,צבעם ,צבע המסגרת ,צבע ה Placeholder -בהם ,צבע
הטקסט שיוקלד בהם על ידי הגולש ומאפייני תצוגה נוספים:

ה.

טקסט שמקושר לטופס – ניתן להגדיר את הטקסט המקדים או המסיים של הטופס בלחיצה על כפתור
"עריכת טקסט".

ו.

צבע רקע – ניתן להגדיר את צבע הרקע של אזור הטופס בלחיצה על כפתור "עריכת רקע".

ז.

דף תודה – בסיום מילוי הטופס ולחיצה על כפתור השלח יגיע הגולש לדף תודה .על מנת לערוך את דף
התודה ולהכליל בו כמקובל טקסט סיום ,סממנים מותג וכל מידע נוסף שברצונך להעביר לגולש בעת שהוא
ממתין שתצור אתו קשר ,יש ללחוץ על כפתור "עריכת דף תודה"

כפתור זה יוביל אותך לבימת עריכת דף התודה .העריכה מתבצעת על אותם עקרונות של גרירת פקדים
משמאל לבמה ועריכתם באזורי העריכה הייעודיים מימין לה .בסיום יש ללחוץ על סיום וחזרה לעמוד
הראשי.

ח.

שמירת מכלול הגדרות הטופס  -בסיום כל הגדרות הטופס יש ללחוץ על "שמירה".

 .2שילוב סרטון בדף הנחיתה
א .גרירת פקד סרטון וידאו משמאל לתוך בימת העריכה .מיקומו במקום הרצוי .לחיצה על עט העריכה לפתיחת אזור
עריכת הסרטון.
ב .הגדרת כתובת האינטרנט של הסרטון -קישור סרטון.
ג .הגדרה אם רוצים שהסרטון יחל להתנגן אוטומטית עם הגלישה לדף הנחיתה ואם מעוניינים שיוצגו
לאחריו סרטונים קשורים.
ד .לסיום לחיצה על "שמירה".

שלב שלישי של בניית דף נחיתה – עריכת עמוד המחשב:
אזור עריכת עמוד המחשב כולל:
 .1בימת עריכה – מחולקת לאלמנטים .כל אלמנט ניתן לגרירה והזזה קלה באמצעות העכבר
כל אלמנט ניתן לעריכה ,לשכפול ומחיקה .כמו כן ניתן לקבוע בעזרת החצים את מיקומו ביחס

לשכבות אלמנטים אחרים

 .2פקדים להוספת אלמנטים לדף הנחיתה – בגרירת עכבר מתפריט הפקדים למיקום הרצוי
בבימת העריכה .הפקדים כוללים תיבת טקסט ,תמונה ,לוגו ,כפתור חיוג מהיר ,טופס ליד ,כפתור
ניווט ,סרטון יו טיוב ,כפתורי שיתוף חברתיים ועוד.

 .3כפתור הגדרת דף מחשב – להגדרת מגוון של הגדרות כלליות הנוגעות לדף -כגון תמונת רקע,
גופן בכל האלמנטים ועוד.
 .4כפתור תצוגה מוקדמת – בעזרתה ניתן לצאת מצפייה בבימת העריכה ולראות את הדף במצב

גלישה ממחשב.

עריכת עמוד המחשב:
עריכת האלמנטים בעמוד המחשב נעשית בצורה דומה לעריכה בעמוד המובייל .עומדים על האלמנט.
לוחצים על עט העריכה ומבצעים את העריכה באמצעות תפריט העריכה של האזור עליו עובדים.

טופס פרטים -טופס ליד:
בניית הטופס בעמוד המחשב נעשית על ידי שליטה על כל אלמנט של הטופס בנפרד בעמוד המובייל
השליטה מעט שונה – מרוכזת .כל אלמנט של הטופס -שדות ,כפתור שליחה ניתן לעריכה והגדרות
עצמאיות.

בלחיצה על כפתור" הגדרות דף המחשב" בצד השמאלי מעל בימת העריכה

ניתן להגדיר את האימייל לקבלת התרעות על מילוי טופס ליד:
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כמו כן ניתן להגיע לאזור עריכת דף התודה בלחיצה על כפתור עריכת דף תודה:

הלחיצה מובילה לאזור עריכת דף התודה של עמוד הווב .עקרונות העריכה כאן זהים לעקרונות עריכת
העמוד הראשי – גרירה של פקדים מעל במת העריכה אל תוך הבמה בעזרת העכבר ,לחיצה על עט
העריכה בצדו הימני של כל אלמנט ,עריכת כל אלמנט בחלון העריכה הייעודי שנפתח .ניתן בכל שלב
ללחוץ על תצוגה מוקדמת ליציאה ממצב העריכה וצפייה בדף התודה במצב של גלישה אליו .לבסוף יש
ללחוץ על שמור וחזור לעמוד הראשי.

שלב רביעי של בניית דף נחיתה – הגדרות כלליות:
באזור זה ניתן להגדיר הגדרות כלליות הנוגעות לדף הנחיתה הן בתצורת המחשב שלו והן בתצורת
המובייל:

•

שם דף הנחיתה – השם שיופיע ברשימת דפי הנחיתה שלך במערכת ויאפשר לך לזהות את
הדף מבין שלל הדפים שיצרת בה .שם זה יופיע גם בלשונית עמוד הגלישה בתצורת ווב.

•

תיאור דף הנחיתה – נועד ככלי עזר לשימושך.

•

 – Google Analyticsתיבה בה ניתן לשתול בהעתק-הדבק את קוד גוגל אנליטיקס שבו תרצה
להשתמש על מנת לעקוב אחר ביצועי הדף.
קוד  – A/B Testתיבה בה ניתן לשתול בהעתק-הדבק את קוד גוגל אנליטיקס לביצוע A/B Test
קוד המרה  -תיבה בה ניתן לשתול בהעתק-הדבק את קוד ההמרה שבו תרצה להשתמש על
מנת לעקוב אחר כמות המרות שהדף מייצר .ניתן לשתול קוד המרה של מספר פלטפורמות יחד,
לדוגמא גוגל ופייסבוק באותה תיבה.

•
•

•

דף נחיתה על דומיין מותאם אישית – מאפשר לקבוע שהדף ירוץ על דומיין לבחירתך ולא על
הדומיין הדיפולטיבי של המערכת.

•

גרסת ווב ,גרסת מובייל – מגדירות איזה גרסה של הדף פעילה .

•

שליחת  SMSלבעל העמוד לאחר מילוי טופס – מאפשרת לך לקבל התרעה ב SMS -לאחר
שגולש מילא טופס ,בנוסף על התרעת האימייל .על מנת להפעיל אופציה זו יש להגדיר את פרטי
חשבונך במערכת לשליחת הודעות ה SMS -של .Prosms

•

שליחת  SMSלגולש לאחר מילוי הטופס – מאפשרת לשלוח הודעת  SMSלכל מי שמילא
פרטים בטופס כולל את מספר הטלפון הנייד שלו ,למשל אם ברצונך לצייד אותו בשובר הטבה
עבור מילוי הטופס.

•

שליחת מייל לגולש לאחר מילוי הטופס – מאפשרת בצורה דומה לשלוח אימייל למי שמילא
את הטופס והשאיר בו את כתובת הדואר האלקטרוני שלו.

בסיום קביעת שלל ההגדרות של הדף חשוב ללחוץ על "שמירה" בתחתית המסך.

שלב חמישי של בניית דף נחיתה – סיום:
לחיצה על כפתור השמירה מביאה למסך סיכום דף הנחיתה:

מסך זה מציג את שם הדף כפי ששימת אותו ואת הקישור המלא והמקוצר של הדף -בלחיצה עליו ניתן
לגלוש לדף .ניתן לראות את החזות של הדף במצב גלישה ממחשב ו/או ממובייל ככל שהדף ערוך  .ניתן
להוריד ממנו קוד  QRלשימוש בחומרי ההדפסה השיווקיים והתפעוליים של העסק.
כמו כן ניתן לשלוח את הדף בהודעת  SMSלמועדון הלקוחות באמצעות לחיצה על כפתור
"שליחה ב."SMS -

תיוג דפי הנחיתה

תחת "כלים" בתפריט הראשי של המערכת מופיעה האפשרות לבצע תיוג לדפי הנחיתה .
התיוג מאפשר להוסיף פרמטרים לכתובת דפי הנחיתה ובצורה זו לעקוב ביעילות אחר התנועה
לדפים מקמפיינים פרסומיים שונים .הדבר יעיל כאשר יש מספר מודעות או באנרים פרסומיים
שמובילים לאותו הדף והנך רוצה להשוות איזה מהם מייצר לך יותר תנועה לדף זה.
בנוסף ,מידע התיוג יגיע גם במייל עם פרטי הגולש במידה ויש טופס בעמוד.
בכדי לתייג את דפי הנחיתה שלך כל שיש לעשות הוא למלא את הפרטים במסך התיוג ולקבל מהמערכת את
הקישור לדף הנחיתה עם התיוג הייעודי שיצרת .את הקישור המתויג הזה יש לשתול בקמפיינים הפרסומיים
שהנך מבצע .

דוחות המערכת
ניתן לצפות בדוחות הסטטיסטיים הנוגעים לביצועי דפי הנחיתה שלך במערכת ,על ידי לחיצה על "דוחות
"בתפריט הראשי של המערכת.
הלחיצה מובילה למסך דפי נחיתה בו ניתן לראות את ריכוז הדפים במערכת ועיקרי הנתונים לגבי כל דף.
בלחיצה על כפתור "סטטיסטיקות" מתקבלת גישה לנתונים המורחבים של הדף בתצורה גרפית -כמות צפיות,
מאיזה התקן ,כמה טפסי ליד מולאו ,מתי ,כמה המרות התקבלו ,מאיזה ערוץ שיווק ועוד .
לחיצה על כפתור "יצוא פרטי טופס" מורידה את מכלול הפרטים שמולאו בטופס הליד של הדף לקובץ אקסל
במחשב שלך .לחיצה על "יצוא שיחות" מורידה למחשב שלך דוח אקסל עם פרטי ההתקשרויות הטלפוניות
שבוצעו באמצעות לחיצה על כפתור החיוג המהיר בדף המובייל .לאחר הורדת הדוח ניתן להמשיך ולפלח את
הנתונים ולבצע מעקבים ופעולות המשך.

צפייה במכלול הלידים שהצטברו במערכת

לחיצה על לשונית "לידים" בתפריט המערכת מציגה רשימה מרוכזת של כל הלידים שצברת מהטפסים בכלל
דפי הנחיתה שלך במערכת .ניתן לסנן את הרשימה לפי שם דף הנחיתה.

במסך זה ניתן לראות במבט אחד את כל הלידים שהתקבלו ממכלול הדפים שנבנו במערכת.

לאחר בניית דף הנחיתה
דף הנחיתה משמש כשופר של בית העסק לשתף את הלקוחות הפוטנציאלים במה יש לו להציע להם וכמגנט
שמושך אותם להתקשרות אליו .כעת שסיימת לבנות את דף הנחיתה שלך נותר להביא אליו גולשים .
אנו מספקים מספר כלים לשיווק דף הנחיתה שלך:
 .1דיוור ב SMS -למועדון הלקוחות באמצעות מערכת .יעיל בפרט כאשר רוצים לעדכן על חידושים,
מבצעים ,הטבות וכל מידע עם ערך לחברי המועדון ושבעזרת דף הנחיתה ניתן להניע אותו לפעולה.
 .2הפניה מתוך דיוור אלקטרוני באמצעות מערכת  .Promailמאפשר לחשוף את הקוראים למידע משלים
ונוסף על זה שמופיע בניוזלטר שנשלח להם .מאפשר לפלח את הקוראים ,להכיר את ההעדפות שלהם
ולהזין אותם במידע עם ערך עבורם.
 .3הפנייה מקוד  – QRשילוב של הקוד בחומר הפרסומי המודפס של בית העסק -שלטים ,מודעות בעיתון,
שקיות ממותגות ,מעטפות ,חשבוניות ועוד מאפשר למי שנפגש בו על גבי החומר הפרסומי לסרוק
אותו עם הטלפון הנייד שלו ולהיחשף להרבה מאד מידע מעבר לזה שזמין במפגש הנקודתי הפיזי עם
הלקוח.

