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 יצירת חשבון בדרופבוקס לגריד 3 וגריד לאייפד

 הכרחית. יצירת החשבון גריד לאייפדלמשתמש ו 3גריד יצור חשבון דרופבוקס למשתמש מסמך זה מפרט את הפעולות שיש לבצע על מנת ל

 על מנת:

 שלהם במקרה של תקלה או אובדן של המחשב או האייפד.שיחזור ו אוטומטי שוטף של לוחות המשתמשלאפשר גיבויי  .1

 לאפשר עריכה מרחוק של לוחות המשתמש ע"י איש מקצוע או בן משפחה. .2

 מתן, מור, פאדי ומונא(. -של ההקלטות בעברית בערבית )הקולות פשוטים לאפשר הורדה וניהול  .3

 דוגריד לאייפ 3גריד  -קדימים שלבים מ

 הנחיות שלבתיאור ה

 ,Gmail – חשבון אימייל למשתמש ופתח .1

Hotmail, iCloud …  או כל ספק אימייל

אחר... שמרו את הגדרות החשבון במקום 

 .בטוח

 -חדש ניתן להשתמש בקישור  Gmailלפתיחת חשבון 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=iw   

ם, פתחו תבאמצעות חשבון האימייל שיצר .2

. שמרו את הסיסמא Smartboxחשבון 

 במקום בטוח.

 -לפתיחת החשבון השתמשו בקישור 

https://grids.sensorysoftware.com/he/register 

שם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא  –יש למלא רק את השדות הבאים 

 ואישור סיסמא. 

באמצעות אותו חשבון אימייל פתחו חשבון  .3

. שמרו את הסיסמא במקום דרופבוקס חינמי

 בטוח.

 https://www.dropbox.com/register -שתמשו בקישור לפתיחת החשבון ה

 

 3גריד  -כניסה לחשבונות 

 הנחיות תיאור השלב

 לחצו על שורת התפריט ובחרו ב"הגדרות" Smartbox –כניסה לחשבון ה  .1

 Smartboxחשבונות, ולחצו על  –הכנסו ל 

 

 Smartbox –"חשבון קיים", והכניסו את פרטי חשבון ה  –במסך הבא בחרו ב 

 שפתחתם )דואר אלקטרוני וסיסמא(

 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=iw
https://grids.sensorysoftware.com/he/register
https://www.dropbox.com/register
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 . Smartboxהכניסה לחשבון הדרופבוקס אפשרית רק לאחר שהתחברת לחשבון  כניסה לחשבון הדרופבוקס .2

חשבונות  –לחצו על שורת התפריט ובחרו ב"הגדרות" )כמו בשלב הקודם(, הכנסו ל 

ולחצו על דרופבוקס. במסך הבא לחצו על התחברות ובמסך שלאחריו )מצורף צילום 

 מלאו את פרטי חשבון הדרופבוקס שיצרתם. מסך(

 

לנהל את מחיצת הגריד בחשבון  Smartbox –לאחר ההתחברות תתבקשו לאשר ל 

 . "Allow"הדרופבוקס. לחצו על 

 

במחשב, דרופבוקס עשוי  אחראם אתם מחוברים לחשבון דרופבוקס  – הערה

 Use a". במקרה כזה לחצו על שלמטה להביא אתכם ישירות למסך האישור

different account"בו תוכלו להזין את פרטי החשבון, ואז תגיעו למסך ש. 

 סיימתם! אתם מחוברים והגיבוי האוטומטי החל.

 מתן הרשאה לעריכה מרחוק אפשרי רק לאחר התחברות לחשבון דרופבוקס.  נין(הרשאה לעריכה מרחוק )למי שמעו .3

חשבונות  –לחצו על שורת התפריט ובחרו ב"הגדרות" )כמו בשלב הקודם(, הכנסו ל 

ולחצו על "אנשים מורשים לעריכה מרחוק". במסך הבא הכניסו את האימייל של 

האדם לו אתם מעוניינים לתת הרשאה, ולחצו על "הוספה". באם לאותו אדם יש 

תקבלו אישור שנשלחה אליו הזמנה לעריכה מרחוק. באם עדין אין  Smartboxחשבון 

 צו על "כן".תקבלו על כך הודעה, לח Smartboxלו חשבון 

עדכנו  –שימו לב שההודעה שנשלחת עשוייה להיכנס לספאם של האדם המוזמן  

 אותו שנשלחה הודעה ושיחפש גם בספאם.
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 גריד לאייפד -כניסה לחשבונות 

 הנחיות תיאור השלב

 ובחרו ב"הגדרות"לחצו על שלוש הנקודות בצד שמאל, שורת התפריט ב Smartbox –כניסה לחשבון ה  .1

 

 Smartboxחשבונות, ולחצו על  –הכנסו ל 

 

 Smartbox –"חשבון קיים", והכניסו את פרטי חשבון ה  –במסך הבא בחרו ב 

 .שפתחתם )דואר אלקטרוני וסיסמא(

 

 . Smartboxהכניסה לחשבון הדרופבוקס אפשרית רק לאחר שהתחברת לחשבון  כניסה לחשבון הדרופבוקס .2

והיכנסו  הנקודות בצד שמאל, בחרו ב"הגדרות"בשורת התפריט לחצו על שלוש 

 לחשבונות.

ובמסך שלאחריו מלאו  "התחברות"במסך הבא על  ",דרופבוקסלחצו על " •

 את פרטי חשבון הדרופבוקס שיצרתם. 

לנהל את מחיצת הגריד  Smartbox –לאחר ההתחברות תתבקשו לאשר ל  •

 Allow"בחשבון הדרופבוקס. לחצו על 

, דרופבוקס אייפדב אחראם אתם מחוברים לחשבון דרופבוקס  –הערה  •

 Use a"עשוי להביא אתכם ישירות למסך אישור. במקרה כזה לחצו על 

different account".ואז תגיעו למסך שבו תוכלו להזין את פרטי החשבון , 

 .3צילומי המסך של השלבים האחרונים מופיעים בהנחיות הכניסה לחשבונות בגריד 

 סיימתם! אתם מחוברים והגיבוי האוטומטי החל. 

 מתן הרשאה לעריכה מרחוק אפשרי רק לאחר התחברות לחשבון דרופבוקס.  הרשאה לעריכה מרחוק )למי שמעונין( .3

בשורת התפריט לחצו על שלוש הנקודות בצד שמאל, בחרו ב"הגדרות" והיכנסו 

ל הרשאה לעריכה המשך ההנחיות בהסבר ע ל"אנשים מורשים לעריכה מרחוק".

 .3מרחוק בגריד 

 


