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כל הזכויות שמורת לדיירים אונליין בע"מ
אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור
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עמוד

תוכן

3

הודעת חוב לדייר

5

הודעות חשובות לדיירים
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הודעת חיבור לדייר

7

הודעת קשר לדייר
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הערות

כל הזכויות שמורת לדיירים אונליין בע"מ
אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור

הודעת  SMSלדייר
דרישת חוב

1

4

2

VaadBait

4
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הנכם מתבקשים לשלם
חוב עבור דמי ועד בית
בסך  ,1200תודה.
מנהל הועד

.1
.2
.3
.4
.5

הכנסו לטבלת הגביה
לחצו על כפתור  SMSליד שם הדייר החייב
הודעה תשלח לדייר ,המבקשת ממנו לשלם חוב
החוב – הינו היתרה להיום
ניתן גם להשתמש בטבלת גביה מיוחדת .הודעת
ה SMS -תכלול במקרה זה את תאור הגביה
המיוחדת )לדוגמא " :שיפוץ"(

הודעת  SMSלדיירים
1
כללי

2

3

 .1הכנסו לתגית
"לוח מודעות"
 .2לחצו על
"שליחת הודעות"
 .3לחצו על "שלח
SMS
 .4סמנו  Vליד
הדיירים להם אתם
מעוניינים לשלוח
הודעה .ניתן לסמן V
בכותרת הטור ואז
כל הטור ייסומן
4
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הודעת  SMSחשובות לדיירים
1

לדיירי הבניין שלום ,מחר יגיע טכנאי מעליות .המעלית תהיה מושבתת בין השעות  .9:00-11:00עמכם הסליחה .הועד
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 .1הקלידו בשדה
"נושא" את
הודעתכם.
 .2לחצו על כפתור
"שלח"
 .3תשלח לדיירים
הודעת SMS
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3

VaadBait

AAANihul

VaadBait

לדיירי הבניין שלום,
מחר יגיע טכנאי מעליות.
המעלית תהיה מושבתת
בין השעות 9:00-
 .11:00עמכם הסליחה.
הועד

דיירים נכבדים ,מחר
יגיע נציג של חברת
הניהול לגבות שיקים בין
השעות .16:00-19:00
בברכה ,חברת הניהול

דיירים יקרים ,להזכירכם
הערב תתקיים אסיפת
דיירים בדירה מספר 2
משפחת כהן .הנכם
מתבקשים להגיע .הועד

הודעת  SMSלדייר
"התחבר לאתר"
 .1הכנסו לפרטי הדייר
 .2לחיצה על "שלח הודעת
מיסרון לדייר לאימות
דוא"ל"
במידה ולדייר אין דוא"ל
במערכת תשלח לו ההודעה
הבאה:

VaadBait

3

מנהל הועד
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2

5

מנהל ועד הבית מבקש
מכם להרשם באתר
"דיירים" .צור קשר
vaadhabait@vaaddd.com

1
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 .3שימו לב :הודעת ה SMS -תשלח למספר הטלפון
הראשי ,במידה ואין בו מספר סלולרי ההודעה תשלח
לטלפון המשני
 .4כתובת הדוא"ל בהודעה לצורך יצירת קשר ,היא של
המשתמש ששלח את הSMS-
 .4חברות ניהול המשתמשות במערכת יכולות להגדיר
את השם שלהן בתור שם השולח ,כולל מספר הטלפון
שלהן )סלולרי או קווי(

הודעת  SMSלדייר
אימות דואר אלקטרוני
 .1הכנסו לפרטי הדייר
 .2לחיצה על "שלח הודעת
מסרון לדייר לאימות
דוא"ל"
במידה ולדייר יש דוא"ל
במערכת תשלח לו ההודעה
הבאה:

1

3

2

VaadBait

4

מנהל ועד הבית מבקש
מכם להרשם באתר
"דיירים" .נשלח אליך
מייל בנושא .תודה

 .3שימו לב :הודעת הSMS -תשלח למספר
הטלפון הראשי ,במידה ואין בו מספר סלולרי
ההודעה תשלח לטלפון המשני
 .4הודעת אימות תשלח לדייר אוטומטית
בדוא"ל במקביל לSMS-
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תנאים כלליים
ראה תקנון
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