
 

 

  

המובילה בעולם בתחומה לניטור  JRIחברת 

 ומיפוי טמפרטורה ולחות לתחום

, תחום CFR part 11 compliance 21 יהרפוא

 .המזון והשילוח

 

הוראות הפעלה 

בסיסיות למערכת 

 וניטור דהמדי

 ולחות טורה פרטמ
 בע"מ חברת פולריס הנדסת מערכות
פולריס תקשורת וסחר  חט'   אורי גרינברג, מנהל  
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 JRI My Sirius  –הוראות הפעלה בסיסיות הנדון: 

 כללי: 

 לניטור טמפרטורה ולחות  My Siriusתוכנה בלתאר את ההפעלה הבסיסית ביותר מטרת המסמך  ✓

 כל פעולה לרבות השלכותיה הינה באחריות המשתמש, למשתמש לעזרו לשם הכוונההאמור במסמך זה הינו  ✓

 054-7492103או  08-9362101בטל.  גרינברגבכל שאלה ניתן לפנות לאורי  ✓

 תוכן עניינים:

 קבלת אימייל הפעלה.  – 1שלב  ✓

 כניסה לאיזור האישי – 2שלב  ✓

 מילוי פרטים אישיים - 3שלב  ✓

 שינוי סיסמה – 4שלב  ✓

 מסך ראשי של התוכנה – 5שלב  ✓

 מסך מיקום ספציפי  – 6שלב  ✓

 טמפרטורה או לחות –חריגה  עתהתר ✓

 הכרה בהתרעה ✓
 

  

 15/06/2020 תאריך :
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 קבלת אימייל הפעלה.  – 1שלב  .1

a. להלן אימייל ההפעלה הראשוני שתקבלו כדי להיכנס לאיזור האישי שלכם בתוכנה 

b. Login ID – שם הזהות שאיתו נכנסים לתוכנה 

c. Password  -  ,לשנות מיד בהפעלה הראשונה חובהסיסמה ראשונית 

d. Domain  -  הארגוןשם הדומיין של 

 חשוב לשמור את האימייל הזה •

e.  להפעלה לחצו על הקישור– URL 
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כניסה לאיזור האישי – 2שלב   

f. ( אחרי שלחצתם על הקישורURLבסעיף הקודם זה המסך שיפת )ח לכם 

g.  לחצו עלLogin 

 
 מילוי פרטים אישיים - 3שלב  .2

a.  ( 1מלאו את הפרטים שקיבלת במייל הפעלה )בשלב 
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 שינוי סיסמה – 4שלב  .3

a. Password – מלאו את הסיסמה הראשונית שקיבלתם במייל הפעלה 

b. New Password – מלאו את הסיסמה החדשה, זוהי סיסמה אישית שתהיה רק שלכם לכניסה לאיזור האישי 

c. Repeat Password – מלאו את הסיסמה החדשה שוב 

d.  לחצו עלLogin לכניסה לאיזור האישי 
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 מסך ראשי של התוכנה – 5שלב  .4

a. המסך הראשי של התוכנה ממנו ניתן לצפות בכל החיישנים שמוגדרים לכם 

b. תוכלו לצפות בכל החיישנים המותקנים במקומות השוניםמסך זה ב 

c.  )לחצו על תיאור המקום שאתם מעוניינים לצפות בנתונים שלו )דוגמא מוקפת בעיגול 

 
  מסך מיקום ספציפי – 6שלב  .5

a. :במסך זה תוכלו לראות את כל הנתונים של המיקום אותו בחרתם כגון 

 טמפרטורה נוכחית •

•  

 היסטוריגרף טמפרטורה  •

•  
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 טבלת טמפרטורה היסטורית •

•  

 או הטבלה הנ"להדפסה של הגרף  •

•  
 

 
b. הדפסת גרף לפי תאריכים 

 . Selected dates -ב בחרו את התאריכים שתרצו להדפיס •

 לבחירת סוג ההדפסה לחצו על הלחצן המוקף בעיגול בתמונה מטה •
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c. בחירת מצב ההדפסה 

• Print Graph –  הדפסת גרף 

• Export the measurements in CSV –  ייצוא הנתונים בקובץCSV 

• Measurements PDF export –  ייצוא הנתונים בקובץPDF הניתן להדפסה 
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 טמפרטורה או לחות –ת חריגה עהתר .6

a.  המערכת מתריעה על חריגת טמפרטורה במייל אוSMS . 

b. מופיע שם המיקום יהיה בצבע אדוםשבו  , המלבן במסך הראשיה המצביעה על חריגה בטמפרטורהעכשתקבלו התר 

c. העכדי להכיר בהתריקום מלחצו על ה 

 
 העהכרה בהתר .7

a.  חשוב לבצע את ההכרה בהתרעה מיד בתום הטיפול בגורם שיצר את ההתרעה כגון: פתיחת המקרר לזמן ממושך שגרם לעלייה

 בטמפרטורה, תקלה במקרר שגרמה לעליה או ירידה בטמפרטורה וכו'. 
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b.  למסך הבא תגיעולאחר שלחצתם על האיזור עם ההתרעה 

 

c.  העכדי להכיר בהתר לחצו על 
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d.  מוקף בעיגול אדום בתמונה מטה בחרו את הלחצן 
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e.  התרעה הפעולות שעליכם לעשות כדי להכיר בחריגהיפתחו לכם במסך הבא / 
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f. ה עבחירת סיבת ההתר 

 לכם הסיבות שכבר מוגדרות במערכת. בחרו את הסיבה שגרמה להתרעה.  ולחצו על החץ בצד ימין ויפתח •

 

 במידה והסיבה לא מופיע אתם יכולים להוסיף סיבה חדשה בלחצן: •

 
g.  ב חריגההפעולה המתקנת שביצעתם כדי להפסיק את הרשמו מה- Corrective action 

 
h. הלתמונה מטבחרו את ההשפעה בחץ הקטן מצד ימין  - ההשפעה של החריגה 

 

 בחרו את את המידה המתאימה ביותרשל החריגה על המוצרים שלכם,  יפתח לכם טבלה עם מידת ההשפעהת לאחר מכן •

 

i.  לסיום לחצו על 


