
 

  הצטרפתם לנטפרי - מה חשוב שתדעו?
 

I414.co.il זכרו את הכתובת 
 הכתובת הזו תשמש אתכם בכל בעיה או תקלה אם ותהיה לכם.

  כשמתרחשת  תקלה עליכם להקליד בשורת הכתובת בדפדפן את הכתובת הזו ותגיעו לדף כלים נחוצים של נטפרי.

 בדף זה יש קישור לכלי  בשם  פותר בעיות אוטמטי  שפעמים רבות יוכל להדריך אתכם לפתרון התקלה.

  במקרה שפותר הבעיות  לא זיהה בעיה יהיה לכם לינק לשלוח פניה. כך תוכלו לשלוח אלינו פניה  אודות התקלה שיש לכם.

 

  בנוסף, יש לנטפרי  שירות לקוחות טלפוני הפועל מ 8 בבוקר ועד 10 בלילה במספר  07-2277-2255.

 השירות נותן מענה בנושא מידע אינפורמטיבי ותמיכה כללית.

שם האינטרנטית, הפניות במערכת ורק אך הינו וכדו') כראוי פועלים שלא (אתרים מהסינון כתוצאה הנגרמות בבעיות                  הטיפול

 השירות ניתן על ידי אנשי מקצוע, ולכן, פיתרון התקלות באמצעות הפניות  יעיל יותר ומקצועי יותר.

 בכל מקרה, אתם יכולים להתקשר ונשמח לעזור.

 תשלום לנטפרי

 התשלום לנטפרי הוא:  15 ש"ח לחודש (בחיבור רגיל)

 התשלום נגבה בנפרד על ידי נטפרי, ללא קשר להסדר הכספי שיש לכם מול הספק.

חריגים (במקרים אשראי כרטיס באמצעות תשלום אמצעי להגדיר ממכם המבקשת הודעה לכם תקפוץ לגלוש                כשתתחילו

  אפשר באופנים אחרים).

 מכניסים את פרטי הכרטיס באזור האישי באתר שלנו שכמובן מאובטח בסטנדרט הגבוה ביותר.

  התשלום ייגבה בכל תחילת חודש לועזי עבור החודש הקודם, כל עוד אתם מחוברים ומשתמשים בנטפרי.

 המערכת מזהה באופן אוטומטי האם אתם גולשים בנטפרי.

 קצת על טכנולוגיית הסינון

 תמונות

שנטפרי תמונות זה ריבועים) כמין (שנראות שמתפקסלות רואים שאתם התמונות            כל

  טשטשו אותם.

כמה תוך כלל ובדרך לבדיקה נשלחו שהם אומר זה מטוס של סמל עליהם שיש                תמונות

הם ואז שוב, הדף את לרענן צריך התמונות את רואים לא אם ומוצגות, נבדקות הם                 שניות

 יוצגו.

 

שנבדקו תמונות שאלו אומר זה חסימה תמרור של סמל עליהם שיש             תמונות

 ונחסמו.

התמונה כי (יתכן crl+f5 על לחצו ראויה, לא בתמונה נתקלתם חלילה,             אם

 שמורה בזיכרון של הדפדפן עוד מלפני שהייתם מחוברים לנטפרי)

נטפרי, של הכרטסת דרך עליה לדווח ניתן מופיעה, עדיין והתמונה            במידה

 שנמצאת בצד האתר.

 

 

http://netfree.link/shortcuts


 

 וידאו

כשטח מופיעים ידינו, על נבדק לא שעדיין (מיוטיוב/וימאו) וידאו           סרטוני

 אפור שעליו הכפתור: "שלח את הוידאו לבדיקה".

את לבדוק שמבקשת חדשה פניה לפתיחת תועברו הכפתור על לחיצה            ע"י

 הוידאו.

  

 אתרים

 כאשר תיכנסו לאתר או לדף שנחסם ע"י נטפרי יהיה רשום לכם הודעת חסימה המסבירה מדוע האתר נחסם.

של החסימה לדף תגיעו פעם, אף בדקנו לא שעדיין           באתרים

  נטפרי, ויהיה רשום לכם שהאתר הזה עדיין לא נבדק,

פניה לשליחת לבדיקה" בקשה "שלח קישור שם יופיע          ובנוסף,

 לבדיקת האתר. (כמו שמופיע בתמונה)

שמבקשת חדשה פניה לפתיחת תועברו הקישור על לחיצה          ע"י

 לבדוק את האתר.

 פניה לבדיקת אתרים או וידאו שעדיין לא נבדקו

אנושי צוות ע"י נעשית הבדיקה לבדיקתו. בקשה לשלוח יכולים אתם נבדק לא שעדיין סרטון או באתר נתקלים שאתם                    בעת

 מקצועי עם כלים טכנולוגיים שמוודאים את נקיות החומר שהתבקש, ולפי זה קובעים את מידת פתיחתו.

הוידאו או והאתר במידה בנטפרי). אותו והגדרתם (במידה שלכם לדוא"ל עדכון כך על תקבלו אתם מטופלת שהפניה                   אחרי

 נפתחו הם יהיו פתוחים מכאן ואילך לכלל משתמשי נטפרי.

 

 נקודות

 כל בדיקה עולה לכם לפחות נקודה אחת, תלוי ברמת הקדימות שאתם בוחרים.

   למשל, בפניה דחופה תוכלו לשים שלוש נקודות כדי לקבל עדיפות מפניות אחות בעלות מס' נמוך יותר של נקודות,

 בשליחת הפניה יש לציין את מספר הנקודות כפי שמופיע בתמונה.

  נטפרי על פי שיקול דעתה, נותנת מתנה כ-16 נקודות כל חודש לכל חיבור אינטרנט.

 אם אתם צריכים יותר נקודות  תוכלו לרכוש נקודות נוספות בדף המיועד לכך.

 תמיכה עזרה ומידע נוסף

 
 מדריכים

 דרך הדף של הכלים הנחוצים תוכלו להגיע למדריכים  וללמוד עוד אודות נטפרי.

  כמו: הגדרות אישיות, התמודדות עם תקלות, התחברות לקהילות ועוד הרבה פתרונות שקיימים בנטפרי.

 

 פורום

משתמשים שם שיש מכיון יותר, יעילה בפורום ההיעזרות לעיתים, שלנו, בפורום ולהתייעץ לשאול תוכלו ובעיה שאלה                  בכל

 שיכולים לעזור מנסיונם האישי, יותר מאשר העובדים בנטפרי, שלא מכירים ממש כל אתר ותוכנה שפתוחים בנטפרי.

 

 אנו מאחלים לכם הרבה הצלחה, וגלישה נעימה ובטוחה!
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