מדריך ליצירת מסמך משותף באתרA.nnotate :
ערכה :שיר בוים-שורץ

פברואר 2102

 A.nnotateהוא אתר המאפשר העלאת מסמכים לרשת ,ויצירת פתקיות על גבי המסמך .ניתן להירשם לאתר
בחינם באמצעות כתובת מייל .לתשומת לבכם ,החשבון החופשי מוגבל מעט ,ולכן רצוי לעיין בתנאי השימוש של
האתר.

כיצד פותחים חשבון ב? A.nnotate-


היכנסו לאתר/http://a.nnotate.com :



לחצו על Register :על מנת ליצור חשבון חדש.



הזינו כתובת מייל בחלון שייפתח ,ולחצו על.Login or Register :



בחלון הבא שייפתח בחרו סיסמא לחשבון .מייל לאישור הפרטים יישלח לכתובת המייל שהזנתם.



שימו לב לפירוט הכפתורים בסרגל הכלים העליון:

יציאה מהחשבון

תמיכה טכנית

שינוי הגדרות
חשבון

צפייה והעלאת
צפייה בפתקים
שצורפו למסמכים מסמכים

דף הבית

כיצד מעלים מסמך לאתר?



לחצו על DOCUMENTS :בסרגל הכלים העליון של דף הבית.

 בדף זה תוכלו לבצע פעילויות רבות ,כגון:
 .1לצפות ברשימת המסמכים שהעליתם לאתר.
 .2ליצור תיקיות למסמכים השונים.
 .3לחפש מסמכים על פי שם/תגית.
 .4לנהל את תצוגת המסמכים (רשימה ,אייקונים וכו').



קיימות שתי אפשרויות להעלאת מסמכים לאתר:
 .1העלאת קובץ מהמחשב ( -)UPLOADניתן להעלות קבצי  PDF ,OFFICEותמונות .לתשומת לבכם,
העלאת קבצי  OFFICEמשבשת לעתים את העברית במסמך ,ולכן רצוי להפוך את המסמכים השונים
ל .PDF-כמו כן ,אין אפשרות להעלות סרטים .לחצו על ,UPLOAD :בחרו את הקובץ מהמחשב ולחצו
שוב על.UPLOAD :
 .2העלאת צילום מסך של אתר אינטרנט ( -)SNAPSHOTבלחיצה על SNAPSHOT :תתבקשו להזין את
כתובת האינטרנט שממנה יילקח צילום המסך .בסיום לחצו על.MAKE SNAPSHOT :

כיצד משתפים מסמך עם משתמשים אחרים?


היכנסו למסמך שתרצו לשתף.



לחצו על.SHARE :

 בחלון שייפתח תוכלו לבחור אם לשתף את המסמך עם כתובות מייל ספציפיות ( ,)CONTACTSאו באמצעות
קישור ).)SARABLE LINK
 לחצו על SARABLE LINK :ועל  ENABLE SHARABLE LINKעל מנת לקבל קישור למסמך .את הקישור תוכלו
להעתיק ולהדביק היכן שתרצו.
 אם תרצו לאפשר למשתמשים ,אשר לא רשומים לאתר ,לכתוב פתקיות על המסמך שלכם -סמנו את

הריבוע שנמצא על יד .GUEST ANNOTATION :במידה ולא תסמנו -רק משתמשים בעלי חשבון A.nnotate
יוכלו להוסיף פתקיות על גבי מסמך.
 בלחיצה על PROPERTIES :תוכלו לשנות את ברירות המחדל של הגדרות המסמך.
 בסיום לחצו על.APPLY :

כיצד מוסיפים פתקית למסמך?
 חשוב לשים לב למספר אפשרויות:
 )1ניתן לשנות את גודל הצפייה בדף לגודל המתאים עבורכם.
 )2ישנם מסמכים בעלי מספר עמודים .על מנת לצפות בכלל עמודי המסמך יש לעמוד עם העכבר על
הפינה השמאלית העליונה של המסמך ומספרי העמודים יופיעו בסרגל .לחצו על המספרים או על
החיצים על מנת לדפדף בעמודים השונים של המסמך.
 )3בסרגל הכלים העליון (בצד ימין) ניתן לסדר את הפתקים ,המקושרים למסמך ,באופן הנוח לכם ביותר
ואף להסתירם.



להוספת פתקית בעמוד שתרצו -הדגישו באמצעות העכבר חלק מהטקסט .הפתקית תופיע באופן אוטומטי.



תוכלו להוסיף טקסט לפתקית ,ולערוך אותה על פי האפשרויות הבאות:
שינוי צבע
רקע ומסגרת
כאן מזינים
את הטקסט

כאן תוכלו
לתייג את
הפתקית
במידה ותרצו
בסיום לחצו
עלSAVE :

