
  

  , לקוח יקר

תהליך ההרשמה והצפייה במידע האישי שלך באתר האינטרנט של של הסבר  לפניך

    .חברת הפניקס

  

  הרשמה לאתר  .א

מלא את  ,"הרשמה" כפתורבחר ב. לאתרלהירשם  ישך האישיים ייוננתעל מנת לצפות ב

 םבה -  תווים) 6-8(שמונה משישה עד אישית המורכבת  הבחר סיסמ ,פרטייך האישיים

   . אות קטנה באנגלית וסיפרה, ת גדולה באנגליתאו

קוד ) במידה והמספר מעודכן במערכת, ניידאל הטלפון ה( בסיום התהליך ישלח אלייך

, במידה ומספר הטלפון הנייד אינו מעודכן במערכת. לאתר האישי עבור כניסתך הראשונ

  .ישלח הקוד באמצעות דואר רשום

  

  כניסה ראשונה  .ב

כולל ( שלך המלאתעודת הזהות ' מסלהזין את לך לאתר עלייך כניסה הראשונה שעם ה

תפתח , ולחיצה על שורת הקוד ,)בה בחרת בתהליך הרישום( הסיסמ ,)ספרות הביקורת

  . דהקו נתלהז שרותאת האפ

  :לאחר הלחיצה

  



  !לתשומת ליבך

o למערכת הנומשמש רק עבור הכניסה הראשו מורכב מספרות בלבד דהקו.  

o בכל  תמשמשו ,פרות ואותיות קטנות וגדולות באנגליתמורכבת מס ההסיסמ

 . כניסה

o שדה בו ל הורק לאחר מכן להעתיקעל מסמך ריק  המומלץ לכתוב את הסיסמ

אותיות קטנות וגדולות כתיבת לוודא כי הקפדנו על ניתן כך  .ההסיסמ נדרשת

 .באנגלית

o הכניסהשעות לאחר  24 רק האישיים םלצפות בנתוני ניתן, מטעמי אבטחת מידע 

   .ה למערכתהראשונ

  

  כניסה חוזרת למערכת  .ג

  

o כולל ספרות הביקורתמספר תעודת הזהות את  יש להזין .  

o  מורכבת הן מאותיות קטנות והן מאותיות ה נבחרהש ההסיסמיש להזין את

  . באנגלית גדולות

  

  !לתשומת ליבך

 מוקדנעל ועלייך ליצור קשר עם ית הסיסמה, למערכת כושל לכניסהניסיון שלישי לאחר 

  . 03-7332222או * 3455' מס' בטל קשרי הלקוחותבמוקד   Onlineהפניקס

  

 שחזור סיסמה  .ד

  



o   שכחתי סיסמה"הכפתור יש ללחוץ על"  

  

  

  :הזנת פרטים אישיים

  

  

o כולל ספרות הביקורת תמספר תעודת הזהואת  יש להזין . 

o  שם פרטי ושם משפחהיש להזין. 

o  לשאלות אתחול סיסמה"כפתור  ללחוץ עליש"  

  

  

  

o לאתר העם הרשמתך הראשונ בחרתשתי השאלות ש יש לענות על . 

o  אתחול סיסמה"יש ללחוץ על כפתור".  

  

  :בחירת אופן קבלת הסיסמה

  :פתח מסך בחירת אופן שליחת הסיסמהי" אתחול סיסמה"לאחר לחיצה על 

  



  

או  ,שלךנייד לטלפון ה SMS באמצעות הזמניתאת הסיסמה תוכל לקבל הבחירה אחר ל

  . דואר רשוםאמצעות ב

  .יפתח חלון החלפת סיסמה" כניסה"לאחר לחיצה על כפתור 

  

 החלפת סיסמה  .ה

יש להיכנס למסך הכניסה , )נייד או בדואר רשוםטלפון הב( לאחר קבלת הסיסמה הזמנית

  .ז.תמספר בצירוף  ולהזין את הסיסמה

  

  

  

o סיסמה נוכחית הינה הסיסמה שהתקבלה.  

  

 

  לות או פניותשא, שינוי פרטים  .ו

אנא שלח , מעודכנים באתר אינם נכוניםשלך ההטלפון ' במידה ופרטי הכתובת או מס

 . נכוניםה םפרטיהאלינו את 

קשרי במוקד   Onlineהפניקס וקדלפנות למ ניתן ,כניסה לאתרה בנושאבכל שאלה 

 ל "דוא באמצעותאו , 03-7332222או  *3455מספר טלפון ב הלקוחות

tzevetinternarm@fnx.co.il 

  

  

  


