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 SMW התקנת מסופוני
 

 : ל גבי מסופון הקצה, יש לבצע במדויק את הצעדים הבאים ע  WMS -את תוכנת המנת להתקין על 

 

 

המתאימה למסופון מהכתובת pwmsmobile את התיקיה   Program Filesיש להעתיק למסופון לתיקית  .1

 ממסופון קייםאו  /ftp://62.219.126.248/WMS/Insallation/PDAהבאה 

ולהתקין אותו  HebrewCab.CABללחוץ על קובץ  Program Files/pwmsmobile/יש להיכנס לתיקיה  .2

 המסופון יאתחל את עצמו מחדש 

ללחוץ לחיצה ארוכה  MainScreen.exeלקובץ  Program Files/pwmsmobile/יש להיכנס לתיקיה  .3

ללחוץ לחיצה ארוכה על הרקע הלבן ולבחור   Windows  ->Start Upלבחור בהעתק לגשת לתיקיה 

 ע"י לחיצה ארוכה על הקובץ ושינוי שם WMSקיצור דרך יש לשנות את שם הקובץ שנוצר ל באופציה הדבק

ללחוץ לחיצה ארוכה  MainScreen.exeלקובץ  Program Files/pwmsmobile/יש להיכנס לתיקיה  .4

ללחוץ לחיצה ארוכה על הרקע הלבן ולבחור   Windows  ->Start Menuלבחור בהעתק לגשת לתיקיה 

ע"י לחיצה ארוכה על הקובץ ושינוי   WMSק קיצור דרך יש לשנות את שם הקובץ שנוצר לבאופציה הדב

 שם

 English(United Kingdom)( ולשנות לRegional Settings<הגדרות אזוריות)-יש להכנס להגדרות .5

  WMSיש להכנס לתפריט לבחור  .6

של  IP יש לשנות את ה 2692798כפתורים יש לבחור בכפתור הגדרות ,הסיסמה שהמסופון מבקש  4לפניך  .7

 השרת  וללחוץ על שמור

 יש להיכנס לכפתור עדכון ולבחור "עדכן זמן"  .8

ולאחר מכאן יש לבחור על כפתור בדוק ,אם יש גרסה חדשה המסופון יתן הודעה קיימת גרסה חדשה ויופיע  .9

 , בהתאםמוהמסופון יאתחל את עצ לעיתיםחדשה )עליו "התקן" המסופון יתקין את הגירסה הכפתור שכתוב 

 המסופון( לדגם

יש ללחוץ על כפתור "תוכנה" שמעביר אותנו למסך כניסת משתמש )אם יש הודעת שגיאה בכניסה לחלון  .10

ות לא נכון( יש לגשת  ללשונית הגדר  IPהמכיוון ש, בשלב זהסת משתמש של תיקשורת לא להתיחס כני

 .לעבור למסך כניסה ולהתחיל לעבוד  .של השרת  IPלשנות את  ה
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