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  InforUMobileבמערכת  WhiteLabelמדריך הגדרת 

 

 ,לקוח יקר

 .InforUMobilבמערכת  WhiteLabelהמדריך הבא מאפשר לכם ליצור 

WhiteLabel ללקוחות ס המותג שלכם ולספק אותה לכם לקבל מערכת ממותגת על בסי מאפשר

 שלכם.

 :הבאים האלמנטיםבמסגרת המיתוג תוכלו להגדיר את 

 ( במספר מקומות בצילום 1לוגו )מסומן  .1

 בצילום( 2פביקון )מסומן  .2

 בצילום( 3פוטר תחתון )מסומן  .3

 בצילום( 4דומיין )מסומן  .4

 

 

http://www.inforu.co.il/
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 צורך ההגדרה אנא כנס לחשבון השותף שלך עם שם משתמש וסיסמה.ל

 
 

ניהול באייקון של גלגל השיניים << העליון  השמאליבתפריט הכלים  אנא בחר

 חשבונות

 

 בחירה בתפריט הכלים הימני העליון במילה הגדרות << הגדרות מערכת
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 הגדרות מערכת << הגדרות כלליות 

 

 

 לוגו

פיקסלים. מומלץ  195פיקסלים, רוחב  50( בגובה Jpeg/Gif/Png)תמונת לוגו טעינת 

במידה ולאחר טעינת התמונה היא  רקע שקוף להתאמה יפה ואחידה במערכת.עם 

 נראית מפוקסלת, יש לוודא שהלוגו המקורי בגודל הנדרש.

 פביקון

 פיקסלים. 16פיקסלים, רוחב  16( בגובה Jpeg/Gif/Pngטעינת תמונת פביקון )

 פוטר

עם מנהל עריכת פוטר תחתון עם פרטיי הספק. לרוב מוצגים בו פרטי ההתקשרות 

 לדוגמא המערכת כדוגמת שם חברה, כתובת, טלפון, כתובת אתר, כתובת דוא"ל וכו.

InforUMobile| support@inforu.co.il | 03-9415550 | www.inforu.co.il 

 דומיין

 הבאות:את הפעולות לצורת הגדרת הדומיין, יש לבצע 

 Cnameמסוג  DNSהגדרות  2

 יש לבצע את ההגדרות הבאות: yourdomain.co.ilאם הדומיין שלכם הינו לדוגמא 

http://www.inforu.co.il/
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 partners.inforu.co.il  -ל cloud.yourdomain.co.il -מ cnameהפניית 

 usms.inforu.co.il -ל usms.yourdomain.co.il -מ cnameהפניית 

 בדומיין שלכם בהפניות. yourdmain.co.ilאת המילים יש להחליף את 

 :DNS -ראה צילום מסך לדוגמא של אחת ההגדרות כפי שבוצעה בספק ה

 

 InforUMobile הגדרות במערכת

 cloud.yourdomain.co.ilבתפריט הגדרות מערכת תחת "דומיין כללי" יש לרשום 

 בדומיין שלכם( yourdomain.co.il)כמובן להחליף 

" יש לרשום SMSבתפריט הגדרות מערכת תחת "דומיין למערכת 

.yourdomain.co.ilusms  כמובן להחליף(yourdomain.co.il )בדומיין שלכם 

 

 cloud.yourdomain.co.ilבסיום ההגדרות הכניסה למערכת תהיה דרך כתובת: 

 בדומיין שלכם( yourdomain.co.il)כמובן להחליף 

 :DNSדגשים חשובים להגדרת רשומות 

 ביצוע ההגדרה.ב לעזרה מומלץ לפנות לספק הדומיין שלך 

  לבדוק כי היא בוצעה  מומלץ ,ההגדרהתקינות לאחר שהספק אישר לך את

   https://mxtoolbox.com/CNAMELookup.aspxבאתר 

 רשומת ה  שינויCNAME  שעות כתלות  24-48בפועל בין יכולה להתעדכן

 .ןיבספק הדומי

 רק לאחר שקיבלתם אישור  מומלץ לעדכן את הגדרות הדומיין במערכת

כי ההגדרה בוצעה. במידה ותגדירו במערכת את  ין שלכםימספק הדומ

, הדבר עלול לגרום למערכת להפסיק DNSהדומיין בטרם תפסו הגדרות ה 

  לתפיסת ההגדרות. לעבוד עד

 

 

http://www.inforu.co.il/
http://usms.inforu.co.il/
https://mxtoolbox.com/CNAMELookup.aspx
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 הגדרות נוספות שניתן לבצע

  עברית  ברירת מחדל למערכת השפ הגדרת –שפת ברירת מחדל מערכת

 .או אנגלית

 כתובת הדוא"ל אליה ישלחו התראות עבור סיום הגדרת  ות מייל התרא

 של השותף. מכסה

 אליה של השותף כתובת הדוא"ל הגדרת  – מייל להתראות עבור מכירות

הפעלת התראה על , של הלקוחות שלך ישלחו התראות עבור סיום מכסה

 ועוד.על ידי הלקוח שלך , ייצוא מוסרים ואנשי קשר ללא מכסה שירות

  אליה של השותף כתובת הדוא"ל הגדרת  - מייל להתראות עבור שירות

 .ישלחו התראות עבור קריאת שירות של לקוח

 הגדרת טקסט שיופיע  – הגדרת טקסט תחתון במערכת המיילים

 אוטומטית בתחתית של כל דיוור שישלח מהערכת

 
 

  הגדרת טקסט שיופיע  –הגדרת טקסט תחתון במערכת דפי הנחיתה

בתחתית כל דף נחיתה שיבנה במערכת. אין חובה לשים טקסט כלל וניתן 

 לבטל את הצגת שדה זה.

 

 

http://www.inforu.co.il/

