תחילת עבודה עם גריד לאייפד
שאלות נפוצות
באילו שפות תומך הגריד על אייפד?
אנגלית (בגרסאות השונות  -בריטניה ,ארה"ב ,קנדה ,דרום אפריקה ,אוסטרליה ,ניו-זילנד) ,ספרדית,
פורטוגזית ,איטלקית ,עברית ,שוודית ,צ'כית ,אפריקאנס ,הולנדית ,פלמית ,צרפתית ,גרמנית,
פולנית ,יוונית ,סלובקית ,פינית.
מהו יישום?
יישום הוא כמו אפליקציה בתוך גריד  .3יישום אחד יכול לכלול אוצר מילים מוסמל (עם סמלים) מלא,
יישום אחר יכול להיות מעוצב על מנת לאפשר למשתמש אורייני לתקשר בדרך היעילה ביותר
האפשרית .אפשר לבנות יישום באופן עצמאי מהתחלה ,או להשתמש ביישומים הנכללים בתוך הגריד
לאייפד.
מהו לוח?
לוח הוא מה שרואים על המסך כאשר נמצאים בתוך יישום .יישום יכול להיות מורכב ממספר גדול של
לוחות ,או מלוח בודד .כל לוח מורכב מעמודות ,שורות ותאים שבתוכם פקודות ופונקציות שונות.
מהו מסך היישומים?
מסך היישומים הוא דף הבית של הגריד לאייפד .ממנו אפשר יכול לעבור בין היישומים השונים ,לארגן
אותם ,להוסיף יישומים חדשים ולגשת להגדרות השונות בגריד.

חשבונות ומינויים
כיצד יוצאים מהחשבון בגריד לאייפד?
מקישים על כפתור ההגדרות ובוחרים ב – 'מחיקת משתמש' .פעולה זו תסיר את כל היישומים של
המשתמש מהאייפד .אם היישומים אינם מגובים בדרופבוקס ,הם ימחקו באופן קבוע (ללא אפשרות
שחזור).
איך משנים את הסיסמא של חשבון ה – ?Smartbox
כאשר משתמשים בגריד לאייפד:
מקישים על כפתור ההגדרות ,בוחרים ב – 'חשבונות' ,בוחרים ב – ’ ‘Smartboxולוחצים על 'איפוס
סיסמא' .אימייל ישלח אליכם עם קישור .לחצו על הקישור והגדירו סיסמא חדשה.
כאשר משתמשים ב – :Online Grids
נכנסים לחשבון  Smartboxבכתובת –  ,grid.thinksmartbox.comלוחצים על  Editוגוללים למטה עד
לכפתור עדכון הסיסמא.
מה אורך תקופת הניסיון של גריד לאייפד?
גריד לאייפד מגיע עם  30ימי התנסות חינם במודל של מנויי חודשי .כאשר פותחים את הגריד לאייפד
בפעם הראשונה ,יש לבחור בין התחלת ניסיון לבין רכישה של רישיון קבוע לתוכנה .אם נבחרת
האפשרות של 'מנוי' (’ , )‘Subscriptionמופיע חלון של חנות האפליקציות של  ,Appleהמבקש לאשר
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את התחלת תקופת הניסיון .על מנת לבטל את המנוי ,יש לפתוח את ההגדרות ולעבור ל –
'.’Subscriptions
אילו קולות נתמכים ע"י הגריד לאייפד
הקולות הנתמכים הם  .iOS, Acapela, Nuanceבעברית הקולות של  Nuanceנקראים 'כרמית' ו –
'כרמית משופר' .כמו כן קיימים בעברית מאגרי הקלטות (קול בן וקול בת) ,המחייבים רישיון נוסף.

הוספה וניהול של יישומים
כאשר פותחים את הגריד לאייפד בפעם הראשונה ,או כאשר רוצים להוסיף יישום למסך היישומים,
יש ללחוץ על הכפתור ' ,'+הנמצא בחלקו העליון של המסך ,בצד שמאל.
פעולה זו תפתח את חלון 'הוספת יישום' .בחלון זה ניתן למצוא יישומים מוכנים ,המאורגנים לפי
קטגוריות .כמו כן נמצאות בחלון זה האפשרויות לעבור לאתר הקהילה ולבנות יישום חדש.
יש לבחור בקטגוריה שאליה משתייך היישום אותו רוצים להוסיף ,ואז לעבור בין היישומים השונים
בקטגוריה על מנת למצוא את היישום שרוצים להוסיף .לבסוף לוחצים על היישום המבוקש ,ובדף
הנפתח לוחצים על 'הוספה' על מנת להוסיף את היישום למסך היישומים.
הסבר על חלון 'הוספת יישום':
יישומים של :Smartbox
אלה היישומים הרשמיים של ( Smartboxהחברה המפתחת את הגריד) ושל דיבור עבור הגריד
לאייפד .כל אחד מיישומים אלה מותאם למגע ,והם מציעים מגוון גדול של אפשרויות .ניתן לבחור
ביישומים של 'תקשורת באמצעות סמלים'' ,תקשורת ליודעי קרוא וכתוב'' ,למידה אינטראקטיבית' ו-
'אפליקציות נגישות'.
אתר הקהילה:
ניתן להיכנס לאתר הקהילה ולמצוא בו יישומים שהועלו ושותפו ע"י קהילת המשתמשים של
.Smartbox
חדש:
בחירה באפשרות זו תיצור יישום חדש ,ללא כל תוכן ,אותו תוכלו למלא בתוכן ובפקודות בהם אתם
מעוניינים.
העתקת יישום:
בחירה באפשרות זו תפתח מסך המאפשר לבחור כל אחד מהיישומים שלכם ,וליצור ממנו עותק.
תוכלו להשתמש באפשרות זו אם אתם רוצים לבצע שינויים משמעותיים ביישום החדש ,אבל עדיין
רוצים לשמור את המקורי ,או אם אתם רוצים ,למשל ,ליצור גרסה עם ניגודיות צבעים גבוהה של
יישום הקיים.
איך פותחים ואיך סוגרים יישום?
על מנת לפתוח יישום יש להקיש עליו ממסך היישומים .מרגע שהיישום נטען ,ניתן לחזור למסך
היישומים בשתי דרכים.
אפשרות אחת היא להקיש על הכפתור של מסך היישומים בקצה הימני העליון של המסך.
אפשרות שניה היא להוסיף לאחד מלוחות היישום תא עם הפקודה 'מסך יישומים' .חלק מהיישומים
המוכנים כבר כוללים תא עם פקודה זו.
איך מסירים יישום?
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על מנת למחוק יישום יש להיכנס למסך היישומים ולהקיש על 'עריכה' בחלקו העליון השמאלי של
המסך .הקשה זו תאפשר לארגן יישומים ולהסיר אותם .על מנת להסיר יישום יש להקיש על ה – ''X
המופיע בקצה הימני העליון של האריח של היישום .מאחר ופעולה זו היא קבועה ,ותמחק את היישום
גם מכל המכשירים המסונכרנים ,גריד לאייפד יבקש מכם לאשר את ההסרה של היישום .לאחר
שסיימתם להסיר ולערוך יישומים ,הקישו על 'סיום' בקצה השמאלי העליון ,על מנת לחזור למסך
היישומים.

התמצאות במסך היישומים

איך לבצע עריכה מרחוק עם גריד לאייפד?
ניתן לערוך מרחוק את הגריד לאייפד מכל מחשב  Windowsעליו מותקן גריד  .3אין צורך ברישיון על
מנת לערוך יישומים מרחוק.
איך להזמין מישהו לערוך את היישומים שלי מרחוק?
בגריד לאייפד הקישו על הכפתור של הגדרות ,והקישו על 'חשבונות' .יש לוודא שנכנסתם לחשבונות
ה –  Smartboxוהדרופבוקס שלכם ,ואז בחרו ב – 'אנשים מורשים לעריכה מרחוק' .הקישו על ה –
' ,'+הכניסו את כתובת האימייל של האדם שאתם רוצים שיוכל לערוך מרחוק את היישומים שלכם
והקישו על 'שמור'.
איך עורכים מרחוק משתמש של גריד לאייפד מתוך גריד ?3
בגריד  3היכנסו למסך היישומים ופתחו את התפריט .מתוך התפריט בחרו ב 'עריכה מרחוק' (בחלק
השמאלי של שורת התפריט) .ברגע שתכנסו לחשבון ה –  Smartboxשלכם תראו את כל משתמשי
הגריד שאישרו לכם לערוך את היישומים שלהם מרחוק .בחרו במשתמש אותו אתם רוצים לערוך .כל
השינויים שתבצעו בלוחות של המשתמש יסתנכרנו לאייפד שלו אוטומטית דרך דרופבוקס ,ברגע
שהאייפד שלו יתחבר לאינטרנט.
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