
 תנאי שימוש בשירות

  התנאים המפורטים להלן מסדירים בזאת את תנאי השימוש בשירות ניהול אנשי שטח
למצטרפים לשירות צפייה במיקום עובדים ניידים על גבי מפה וקבלת דיווחי המאפשר 

ובעזרת של פלאפון נוכחות ומשימות מבוססי מיקום באמצעות התשתית הסלולארית 
או , כולל את המאפיינים כדלקמן השירות. WAPמך בטכנולוגיית מכשיר טלפון סלולארי התו

כל זאת בקשר , שעון נוכחות סלולארי( 2ניהול כח אדם נייד ( 1: לפי בחירת הלקוח חלקם

הלקוח ושעבורם רוכש הלקוח את השירות כמפורט בטופס זה  שבבעלותעם מכשירי טלפון 
  "(.מכשיר)"

 ימי עסקים ממועד חתימת  3תוך עד . לשירותרף הלקוח להצטמבקש  בחתימתו על טופס זה
החתימה  ימי עסקים ממועד 5תוך עד . הלקוח על טפסי ההצטרפות יצורף הלקוח לשירות

מ קשר עם הלקוח לצורך חיבורו "על טופס ההצטרפות יצור נציג חברת אופיס קור בע
 .לאו לצורך תיאום ביקור באחד מאתרי הלקוח לפי בחירת הלקוח לעי/לשירות ו

 ידוע ללקוח כי חיוב בגין השירות יחל עם חתימתו על טופס זה. 

 במקרה של הצטרפות לשירות באמצעות . עותק מהזמנת שירות זו יועבר לחברת פלאפון
 .ישמר עותק מהזמנת השירות גם אצלה OK2GOחברת 

  על ידי חברת , יגבו דרך חשבון הפלאפון של הלקוחבגין השירות דמי שימוש חודשיים
עבור התקופה הנקובה , ישולם עבור כל מכשיר, התשלום החודשי בגין השירות. וןפלאפ

 . בחשבון העתי שנשלח ללקוח מעת לעת

 לב בין ניהול כוח עבודה נייד לשעון נוכחות זכאי גם להטבות ולקוח המצטרף לשירות המש
 :הבאות

חריגה  .פורטל השירות ללא תשלוםל בגלישה באינטרנט הסלולרי לכל מנוי MB 2עד  .1
 .י תעריף המסלול בו נמצא המנוי"מכמות זו תחויב עפ

למנוי שהצטרף לשירות למשלוח ממערכת השירות לכל מנוי  SMSהודעות  222עד  .2
 .בשירות ללא תשלום

 יום מראש 32בהודעה של  פלאפון רשאית לעדכן את התעריפים מעת לעת . 

 לרשותווש ועל המידע שיגיע ידוע ללקוח כי עליו לשמור בסודיות מלאה על הרשאות השימ 
 .במסגרת השירות

 או איש . הלקוח יפעל בכל הקשור לשירות אך ורק באמצעות איש הקשר שפרטיו בטופס זה
 (.כולל חתימה וחותמת החברה)י טופס חתום "שהלקוח החתום בטופס זה אישר ע

 לתנאיון עליו חתום הלקוח ובהתאם "על פי ההסכם לשירותי רט ,בין היתר, השירות ניתן. 

  220*שימוש בשירות ללקוחות פלאפון באמצעות חיוג למספר . 
  הלקוח בשירות מבקש בזאת מפלאפון ונותן הסכמתו כי בזמן הכניסה לשירות יתבצע איתור

האזור והמיקום בו נמצא מכשיר הטלפון הנייד המנוי לשירות וכן בעת שליחת דיווח בשירות 
, "(המידע: "להלן)לעיל  0ע כמפורט בסעיף על מועד השליחה וכן מידישלח גם מידע 

או למי מטעמה של פלאפון לצורך /מ ו"ומבקש בנוסף כי המידע יועבר לאופיס קור בע

 . שילובו במערכות השכר והנוכחות של הלקוח
 במועד בו בוצע מאותו מכשיר , כי איתור האיזור והמיקום בו נמצא המכשיר, הלקוח מאשר

או במועד ביצוע , ככל שינתן, מצוקה/ סיום משימה/ משימה תחילת/ יציאה/ דיווח כניסה
בכפוף לשיקול , פעולות אחרות ממערכת השירות יועבר ללקוח באחת מן הדרכים הבאות

 :של פלאפון AGPS –ן ותשתית ה "דעתה של פלאפון ובכפוף ליכולת רשת הרט
של רשת באמצעות  אתרי תאים סלולריים ברזולוציה של אתרי התאים הסלולאריים  .1

ן "הסלולאריים של רשת הרט יםובתלות בצפיפות אתרי התא, ן של פלאפון בלבד"הרט

ובתלות בצפיפות אתרי התאים הסלולאריים באזור לגביו בוצעה , של פלאפון בלבד
ולא יכללו , של פלאפון תלפי האופן שמתקבל מהרשת הסלולארי בקשת האיתור

 . בהכרח כתובת מדויקת
ובמכשירי קצה סלולאריים בלבד  של פלאפון AGPS  -ת הבאמצעות שימוש בתשתי .2

של פלאפון וזמינות  AGPS –ובתלות ביכולת ובעומס על תשתית ה  ,תומכים בלבד

הפרטים , כמו כן. במועד הבקשה לאיתור AGPSהנתונים הדרושים לצורך איתור ברמת 
יופיעו  או דיווח כלשהוא\ואודות המיקום בו נמצא המכשיר במועד ביצוע האיתור 

 AGPS –ומערכת ה  של פלאפון תלפי האופן שמתקבל מהרשת הסלולאריבמערכת 
 . ולא יכללו בהכרח כתובת מדויקת ,שלה

 לרבות העובדה , ימושפעים מאופי הקשר והתווך הסלולאר, איכות השירות וקיומו, כמו כן
ים שאינם שיתכן שבחלק מהאזורים בישראל אין כיסוי או שהכיסוי אינו רציף וכן מגורמ

את . 'תנאי מזג אויר וכו, תקלות ברשתות אחרות, בשליטת פלאפון לרבות חסימות

ובכל מקרה לא מעבר לאזורים בהם , השירותים ניתן יהיה לקבל במרבית שטחי ארץ ישראל
הלקוח מוותר בזאת על כל טענות של היעדר יכולת להשתמש , לפיכך. ייש כיסוי סלולאר



כתוצאה , באמצעות המחשבים או באמצעות רשת האינטרנטבשירות או בכל חלק ממנו 

מהאמור לעיל או כתוצאה מניתוקים שהינם במסגרת הנורמה המקובלת לגבי תקשורת 
 . ותקשורת מעל גבי רשת האינטרנט תסלולארי

 הלקוח מודע לכך כי הואיל ואזורי ורמת הכיסוי של פלאפון תלויים בגורמים משתנים רבים ,
שר אינם בשליטת פלאפון יכולים להיות מעת לעת שיבושים או הפרעות ביניהם אירועים א

ופלאפון אינם נושאים מ "בע אופיס קורוכי  קבלת השירותבתקשורת שלא יאפשרו את 

 .או פיצוי הלקוח במקרים אלו/באחריות כלשהי לרבות שיפוי ו
 לחיבור לשירות וכן מנוי /הלקוח מתחייב ליידע ולקבל מראש את הסכמתו של כל עובד

שברשותו  כי מכשיר הטלפון הנייד( 1)לרבות , מתחייב כי יודיע להם על מאפיני השירות
לקבל מידע על מיקום המנוי בכל עת  או מי מטעמה/או לפלאפון ו/מאפשר ללקוח ו

יעדכן את המנוי בדבר יכולתו לחסום את ( 2)וחסימת השירות לא בוצעה שהמכשיר דולק 
כי פלאפון רשאית להעביר את המידע למי ( 3)ואת יכולת איתור המכשיר  השימוש בשירות

וללקוח לרבות לצורך שילובו במערכות השכר לצורך אספקת השירות מטעמה של פלאפון 

  .והנוכחות של העובד
 או לקבלת אישור מנוי /או תקופתי לידוע ו/פלאפון תהיה רשאית להגדיר מנגנון חד פעמי ו

למכשיר  SMSלדוגמה באמצעות משלוח הודעת )למכשיר שברשותו להעברת מידע הנוגע 
אי קבלת אישור תאפשר , במקרה שיופעל מנגנון כאמור ויתבקש אישור המנוי(. שברשותו

הפעלת ( לגבי מיקום המכשיר לגביו לא נתקבל האישור)לפלאפון שלא להעביר מידע 

לא יטילו על פלאפון , ר או העדרואו אי יישום תוצאות האישו/או אי הפעלתו ו/מנגנון כאמור ו
 .יסירו מהלקוח אחריות כלשהי המוטלת עליהםאחריות כלשהי ולא 

  צנעת הפרט"ידוע ללקוח כי המידע הנאסף באמצעות מתן השירות עשוי להיחשב כבגדר "
הלקוח מתחייב . דין תוך שמירה על כל, ולכן הלקוח מתחייב לנהוג בו בהתאם, של עובדיו

או חלק , במידע רק לצורך ובמסגרת השירות וכי לא ימסור את המידעכי יעשה שימוש 
הלקוח מתחייב להפעיל מנגנוני אבטחת מידע לצורך . לגורם אחר, בדרך כלשהי, ממנו

 .שמירת המידע בסודיות

  הלקוח מצהיר כי ידועה לו חשיבות השמירה על סודיות המידע והוא מתחייב לשמור על
מתחייב לשפות את פלאפון בגין  לקוחה. ור לעיל ועל פי כל דיןהצהרותיו והתחייבויותיו כאמ

לרבות , כל חיוב או תשלום שפלאפון תיאלץ לשלמו עקב הפרת התחייבות הלקוח כאמור
 .דין הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך

 ובלתי ניתן להעברה , ב בלבד"מיוחס למכשירים הרשומים ברשימה המצ, השירות הנו אישי

מודגש כי הלקוח אינו זכאי לזיכוי . פלאפון אחר אף אם הוא בבעלות הלקוחלרבות למכשיר 
יכול שיעשה בתיאום , שינוי כאמור. ניצול השירות מכל סיבה שהיא בגין אי, (או אחר)כספי 

 . עם חברת פלאפון על פי הנהלים שיקבעו על ידה  מעת לעת
 מידע מידע על משימות וה ,השימוש בשירות המידע על מיקומי המכשירים של המנויים בעת

לעיל ישמר בשרתי  0שמדווח כאמור בסעיף על מועדי הדיווח של הנוכחות וכל מידע אחר 

הלקוח נותן את הסכמתו . ת על ידי פלאפוןחברת פלאפון לתקופה כפי שתקבע מעת לע
  .לשמור נתונים אלו במערכות המידע השייכות לו ולכך ובאחריות

 ת כי משרד התקשורת דן בימים אלה בנושא שירותי התוכן הלקוח מודע לכך ומסכים בזא
, ייתכן ובהתאם לכך, לפיכך. הניתנים על ידי החברות הסלולאריות וביניהם חברת פלאפון

אשר יהיו מעת , ייערכו שינויים באופן מתן השירות כמתחייב מהוראות משרד התקשורת
 . לעת לרבות הפסקת מתן השירות

 כגון , שתלרולפיכך תתכנה הפרעות ,  פעל על גבי רשת ציבוריתהלקוח יודע כי השירות מו

חדירות בלתי מורשות , העברת מידע שגוי, הפרעות לשידור המידע, האזנות, קאך לא ר
 . ריכות שידואו יםונלמאגרי נת

 או כלפי /לא תשאנה באחריות כלשהי כלפי הלקוח ומ "בע אופיס קור או חברת/פלאפון ו
, ולרבות הפסד הכנסה, או תוצאתי, עקיף, מיוחד, לרבות נזק ישיר, בגין נזק כלשהו' צד ג

, שנגרם עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש בשירות, ופגיעה במוניטין, הפסד רווחים

ת והיו להיות מודע ותהיו מודעות או אמורמ "אופיס קור בע או/וזאת אף אם פלאפון ו
במפורש מכל אחריות מ "ואופיס קור בען הלקוח פוטר את פלאפו. להסתברות לנזק כאמור

מ "אופיס קור בעאו /חבותה הכוללת של פלאפון ו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל. לנזק כאמור
על על ידי ולא תעלה בכל מקרה על התשלומים אשר שולמו בפ, בקשר עם הסכם זה

 . הלקוח לפלאפון בגין השירות
 אינן אחראיות מ "בע אופיס קוראו חברת /כי פלאפון ו, כי הובהר לו, הלקוח מצהיר ומאשר

או לתקינות העברת הנתונים באמצעות תשתיות /בכל צורה שהיא לאבטחת מידע ו

שירותי דואר אלקטרוני , רשת האינטרנט הציבורית, סלולאריתהרשת התקשורת ובכללן ה
 ,לרבות לשם העברת דיווחי משימות, וכיוצא בזה ככל שיעשה בהם שימוש לטובת שירות זה

מובהר בזאת כי הלקוח הנו אחראי לאבטחת . העברת מיקומים ועוד, העברת דיווחי נוכחות



רשת המידע שלו המקושרת למערכות המידע והנתונים המסופקות לו באמצעות רשת 

 . האינטרנט הציבורית
 בדואר ימי עבודה מקבלת בקשת הלקוח  12בוצע בתוך תביטול השירות בקשת לקוח ל

אין בביטול השירות לאחר ביצוע הדרכה אצל . פלאפוןבמשרדי  וניובדואר אלקטר רשום
כדי לגרוע מחובת הלקוח לשלם את התמורה בגין הדרכה , מ"הלקוח על יד אופיס קור בע

 .מ"כאמור ישירות לאופיס קור בע

 הלקוח על פי טופס ימשיכו ללא הגבלה בזמן תהתחייבויו. 
 

כן את התנאים הכלליים זה והנני מאשר הריני לאשר שקראתי והבנתי את פרטי ההצעה ו
בטופס הצטרפות זה ולמסמכים אבקש לספק לי את השירותים בהתאם . ומסכים לתוכנם

 . הנלווים אליו

 


