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:אפליקציית נוריוקו

רבים מתנהלים מול הלקוחות באמצעות אפליקציית ה   ומנטוריםמאמנים 
WhatsApp.

איננו מיטבי הן עבור המנטורים והן עבור   WhatsAppניהול הפעילות עם 
בשיתוף עם נמרוד גוברין פיתחנו אפליקציה שמאפשרת   לכן.הלקוחות

לנהל טוב יותר כל לקוח ולהגדיל את מספר הלקוחות שכל מנטור   למנטורים
בנוסף האפליקציה עוזרת ללקוחות בהטמעת השיטה ובמעקב אחר  . יכול לנהל

כמובן שלאפליקציה ייעודית יש גם ערך מוסף מיתוגי . התקדמותם האישית
.ועסקי



  צד-המוצר הדגמת
:הלקוח

:הדף הראשי של המשתמש 

:בלחיצה קצרה על כל אחת מהמשימות *

שתיית מים ומספר   דוגמאתהמונה יעלה  -
.ארוחות  

לא עשיתי  / עבור משימות של עשיתי -

.הערך ישתנה בהתאמה    

יפתח דף חדש שבו  , בלחיצה ארוכה על משימה *
פירוט על המשימה ומדוע חשוב לעשותה וכמו כן  

.תינתן אופציה לערוך את ערכיה

בלחיצה ארוכה על  
.משקל היעד

לחיצה ארוכה על  
פעילות ספורטיבית

שליחת הודעה 
למנטור

תפריט ראשי של  
.המשתמש



צד  - המוצר הדגמת
:המנטור

בדף זה מוצגים נתונים על  : הדף הראשי של המנטור 
כמות  (משתמשי המערכת באופן כולל ולא מפורט

מספר משתמשים עם בעיות  , הודעות שלא נקראו 
...).בדיווח 

,  למנטור יש מספר אפשרויות לניהול מול המשתמשים
.ולעקוב אחר דיווחיהם

המנטור יכול לראות את דיווחי החודש האחרון של כל  *
.משתמש הנמצא במערכת 

המנטור מקבל מידע מהאפליקציה על משתמשים  *
.שהדיווחים שלהם אינם תואמים את הציפיות 

קריאת הודעות שנשלחו מהמשתמשים ותגובה *
.עליהם

צפייה בכלל המשתמשים  
.עם בעיות בדיווחים

צפייה בהודעות שנשלחו  
על ידי המשתמשים  

ואופציה לענות עליהם

סטטיסטיקה על  
דיווחי כל משתמש

תפריט ראשי של  
.המנטור



 crossשפת פיתוח אפליקציות ,  Xamarinהאפליקציה פותחה באמצעות 
platform  . הפיתוח נעשה בשפתC#  .הUI  נעשה באמצעותXML  ,  שפת

. CSSומשלבת בתוכה אלמנטים של עיצוב מ HTMLעיצוב המזכירה מאוד את 

.  # Cשרת המפותח בשפת . ASP.NETאת צד השרת פיתחנו בטכנולוגיית 
בחרנו להשתמש בטכנולוגיה זו על מנת לאפשר תמיכה עתידית גם בפיתוח  

WEB .

:שפות וכלים 



:יתרונות המוצר

.לא קיים כלי המספק את השירות שאפליקציית נוריוקו מספקת, כיום 

לאחר בדיקות מעמיקות עם אנשי מקצוע פרטיים המספקים שירותי ניהול  
ראינו כי יש צורך עז לייצר עבורם  , ועם צרכני שירותים אלו, ומעקב 

.אלטרנטיבה נוחה ויעילה שבה יוכלו להתנהל 

אמנם האפליקציה פותחה עבור לקוח ספציפי אך נראה שבהתאמות קלות היא  
.יכולה לשמש נותני שירות נוספים

 


