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מי אנחנו?
מערכת עותקים הינה פלטפורמת דפוס ייחודית וראשונה מסוגה ,אשר אופיינה ותוכננה לספק שירותי הדפסה
לכלל המשתמשים ,החל מסטודנטים ,בעלי שירות ומקצוע ,עסקים ומוסדות.
המערכת מאפשרת להדפיס כמעט על כל מדיה הקשורה בתחום הדפוס הדיגיטלי והפורמט הרחב ,ומציעה
ממשק נח מהמתקדמים בעולם לבחירת עיצוב והגדרות הדפסה והכל במחירים הזולים בארץ ,ובעולם.

עלינו
הדפסה בכמויות גדולות ידועה כגוזלת זמן ומשאבי תקציב רבים למדי ולכן כאשר עולה הצורך בכך ,יש לצמצם
עלויות ככל שניתן .מערכת עותקים הינה מערכת הדפסה אינטרנטית ייחודית המאפשרת למשתמש להעלות
קבצים ולהדפיסם תוך בחירתו האישית בין רמות הגימור השונות הקיימות באתר ולקבל את ההדפסה מוכנה
לכל מקום שיבחר.
מערכת זו הוקמה על מנת לענות על צרכי הלקוחות בכל הקשור לתוצרי דפוס בדרך המהירה ,היעילה ובמחיר
המתאים ביותר עבורם – יעילות וחיסכון של זמן וכסף עומד בראש סדר העדיפויות ע"י אפשרות טעינת חומרים,
הפקתם ,תשלום עבורם ואספקתם והכל דרך אתר האינטרנט.
פתרון חיסכון הזמן ,מעסיק הרבה אנשי מקצוע .עלויות הדפסה ,זמן אספקה ,עיצוב החומרים והמתנה להגעתם
לפעמים גוזלת המון משאבים ,זמן וכסף.
מערכת עותקים פותחה על מנת לספק את כלל צרכי הדפוס ולתת מענה מושלם לבעיית הזמן ,הכסף וקבלת
עבודה מושלמת המתעלה על הציפיות .טיבה של המערכת מתבסס על ההבנה המלאה אליה הגיעה המערכת
אחרי סקרי שוק ,מחקרים והבנת צרכי הלקוח ורצונותיו להיות בכל מה שקשור לעולם הדפוס.
המערכת מאפשרת ניהול עצמאי לחלוטין של המשתמש בכל הקשור לתוצרי הדפוס אותם הוא צריך החל
מהכנת ועיצוב הקובץ ,הפקתו ואספקתו ליעד המבוקש תוך חיסכון כספי ועמידה בזמנים.
כמות המשאבים והזמן המתבזבז על בקשת הצעות מחיר ולחץ של עמידה בזמנים ,אינו מדאיג את משתמשי
המערכת עקב המענה המיידי והגשמת צורכי הלקוח כפי שהוא רואה אותם.
אתר עותקים החדש מהווה תקדים לכל תהליך הזמנת הדפוס דרך האינטרנט בכך שהוא מכיל עולם שלם של
אפשרויות דפוס המתחלקים לשלושה מודולים ראשיים:
מודול הדפסת מסמכים – בו ניתן לטעון קבצים ,להגדיר את מבנה האוגדנים בחיבור קבצים שונים לאוגדן אחד,
ולהגדיר את הגדרות ההדפסה עבור כל אוגדן.
מודול דפוס דיגיטלי – בו מוצעים שלל מוצרים ומדיות לבחירה כגון כרטיסי ביקור ,הזמנות לאירועים ,רולאפ ועוד
מוצרים רבים ושונים .במודול ניתן לבחור באחת מהתבניות המוצעות באתר או לטעון תבנית לפי בחירתכם,
לערוך את הטקסטים במוצר לפי בחירתכם בממשק נח ואינטואיטיבי ובסיום להזמין את המוצר עד אליכם לבית,
למשרד ,לכיתה או לכל מקום אחר שתבחרו.
מודול פורמט רחב  -מכיל בתוכו אפשרויות רבות המהוות את עולם הדפוס הרחב החל מהדפסת פוסטרים
מדעיים לסטודנטים ,הדפסת תמונות על בד קנבס איכותי לבית או לתערוכות צלמים ,הדפסת שילוט על גבי
שמשוניות ועוד ,וכמובן ,בממשק נח פשוט ואינטואיטיבי.
כל זאת ועוד כדי לתת לכם ,משתמשים יקרים ,את חווית הגלישה הטובה והנעימה ביותר באתר ההדפסות
הדיגיטלי המתקדם בעולם!
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פורטל משתמש החלק שלך במערכת
דף ראשי  -מרכז העניינים
דף זה נועד לתת לכם גישה ישירה אל המבצעים החמים כעת באתר המתאים לפרופיל משתמש שלכם ,כל
מבצע מוזן ע"י אדמיניסטרטור המערכת ונועד לחשוף בפניכם מוצרים ושירותים חדשים אשר מוצעים באתר,
המבצעים בעצם מקנים לכם אפשרות לרכוש מוצרי דפוס במחיר הנמוך בהרבה מהמחיר הנמוך בארץ ,כמעט
ללא רווח ,והכל כדי שאתם ,לקוחותינו היקרים תוכלו להכיר את המוצרים והשירותים שלנו בצורה הבטוחה
והנעימה ביותר ואם אתם סטודנטים השייכים לאחת מהאגודות אשר בשיתוף פעולה עם המערכת אתם תזכו
למבצעים רבים.
קרדיט  -תוכלו לצפות בהיסטוריית קרדיט שלכם ובסכום הקרדיט הנוכחי .הקרדיט הינו סכום כסף המוענק לכם
ישירות מהנהלת האתר אשר יושב בקופת הקרדיט שלכם .את הסכום המדויק של הקרדיט העומד לרשותכם
תוכלו לראות בחלק העליון של העמוד .היסטוריית הקרדיט מאפשרת לכם לבצע מעקב אחרי הוספה ושימוש
בקרדיט לאורך ציר הזמן וביחס להזמנותיכם .סכומי כסף יכולים להיות מועברים לקופת הקרדיט שלכם בשימוש
באחד המבצעים ,דפי הנחיתה המפורסמים ,או סתם כי יתחשק לנו לפנק אתכם ,אבל רק אם תהיו משתמשים
טובים ) :-את הקרדיט תוכלו לממש בכל הזמנה ,ניתן לממש חלק מהקרדיט כחלק מסכום ההזמנה ולהשלים
באשראי את היתרה ,בקיצור אתם חופשיים לעשות עם הקרדיט כל שעולה ברוחכם.

פרטים אישיים  -כל מה שרצית לדעת על עצמך
עמוד זה נותן לכם את האפשרות לערוך את פרטיכם האישיים ,אשר משמשים אותנו כמערכת לזיהוייכם,
ולהעניק לכם את השירות הטוב והמתאים ביותר ,לדוגמה כתובתכם היא פרט חשוב במיוחד שכן היא מהווה
את הכתובת במשלוח ייעודי עד לבית המשתמש .לכן יש לבדוק את נכונות הכתובת לאחר מעבר דירה או סתם
לפני סיום הזמנה .על אותו משקל תאריך לידה להענקת מתנות ליום הולדת וכו..
מס‘ הטלפון ,פרט חשוב מאוד! כיוון שכאשר מתעוררת בעיה באחד מהקבצים אשר הועלו למערכת או שיש
בעיה מסוימת במחלקת ההדפסה ,שירות הלקוחות יפנה אליכם באופן ישיר למספר הנייד שהזנתם לבירור מידי.
מייל אישי הוא בעצם הפרט החשוב ביותר ,הוא המזהה החד חד ערכי של כל משתמש במערכת ,לכן לא ניתן
לשנותו או לפתוח שתי חשבונות עם אותו מייל .אל המייל אנו נשלח אליכם עדכונים ופרסומים ,רק אם תאשרו
זאת כמובן בהרשמה ,לגבי סטאטוס הזמנותיכם ומבצעים שונים הרלוונטיים אליכם.

הודעות  -יש לנו משהו חדש לספר לך...
מערכת ההודעות בפרופיל האישי היא הדרך שלנו כמערכת לנהל אתכם המשתמשים קשר ישיר ואמין ,כל
הודעה חדשה המגיעה לתיבת ההודעות שלכם תכיל נושא ותוכן ,ממש כמו אימייל ,ותתאר מסר חשוב מהנהלת
המערכת המיוחסת אליכם ,המסר יכול להיות ,העלאת מבצע חדש הרלוונטי אליכם ,הוספת קרדיט ,סטטוס
הזמנות  ,או כל דבר אחר.

סטאטוס הזמנות – שקיפות ,זה כל הסוד!
החלק באתר שמאפשר לכם להיות במעקבתמידי על הזמנותיכם ולדעת בזמן אמת מה הסטאטוס של כל הזמנה
שלכם .אצלנו בעותקים חשוב להעביר את תחושת הביטחון שכל כך חשובה באתרי  e commerceבכלל ובאתרי
הדפסות בפרט .אתם בעלי השליטה ,אתם מנהלים את ההזמנות שלכם ,שקיפות מלאה ,אין הפתעות!
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הדפסת מסמכים
אוגדנים  -למה לא בעצם?
מערכת עותקים גאה להיות היוצרת והיוזמת של קונספט ההדפסה המתקדם בעולם!
מה הופך אותנו לכל כך מתקדמים וטובים?

הזמנת חוברות ללא הגבלה בשני שלבים:

שלב

טעינת קבצים ויצירת אוגדנים

ממשק טעינת הקבצים שלנו ,שדרך אגב הוא הראשון מסוגו בעולם ,מאפשר לכם משתמשים יקרים
לעלות מספר כמעט בלתי מוגבל של קבצים בו זמנית ולחלקם לכמה אוגדנים שתרצו .היכולת ליצור
אוגדן אחד ממספר קבצים היא היתרון שלנו כמערכת כך שניתן לראות אתהקבצים המרכיבים כל
אוגדן ואף ליצור מספר אוגדנים במקביל וכמובן באותה הזמנה אחת בקלות .כל זה על ידי Drag&Drop
של קובץ לתוך האוגדן עצמו ,ומאוגדן אחד לשני באופן חופשי.

לא תדעו כמה זה פשוט עד שלא תנסו זאת בעצמכם!!
שלב

הגדרות הדפסה וגימור בשימוש הדמיה

כל אוגדן יוגדר כחוברת ,לו תוכלו לבחור הגדרות הדפסה וגימור מתוךאין סוף האפשרויות
המוצעות באתר .מה שהופך את השלב הזה לאחד מספינות הדגל שלנו באתר היא ההדמיה
של כל אוגדן שיצרתם בשלב טעינת הקבצים.
תוכלו ממש לראות את עובי האוגדן ,את הכריכה ,צורת הגימור ועוד ולבחון כל עמוד
בחוברת החדשה שלכם ,אם העמודים מסודרים בסדר הנכון ולפי מה שרציתם ,אם כל
הפונטים תקינים ובכלל לראות את החוברת שהרכבתם לראשונה עוד לפני שהודפסה .מפה
עוברים למסך סיכום הזמנה והמשך לתשלום.

מדהים!
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הגדרות הדפסה וגימור
תרשו לעצמכם להיות בררנים
כריכה בדבק חם
כריכה זו מתאימה לחוברות רשמיות ,עבודות הגשה ,תזות ועוד .לחיזוק הכריכה עושים שימוש בסיכה האוגדת את
הדפים כך שדפים לא יוכלו להתנתק מתוך הכריכה עם הזמן.
המלצתנו בשימוש בכריכה זו היא הדפסת העמוד הראשון על בריסטול ועליו שקף מבריק ,עמוד אחורי יהיה
בריסטול בצבע תואם .החוברת תראה איכותית ומבריקה וכמובן תהייה עמידה לאורך זמן.

כריכת ספירלה פלסטיק\מתכת
כריכה זו מתאימה עבור חוברות זמניות  ,חוברות קורס ,סיכומים ,מחברות לימוד ועוד .ניתן לתלוש עמודים בקלות,
ובכריכת סליל פלסטיק ניתן להוסיף עמודים או לאחד חוברות.
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הגדרות הדפסה וגימור

כריכה עוטפת
הכריכה הנוחה והאיכותית מכולם ,הדפסה על עמוד הגדול ביותר מפי 2
מ ,A4 -שמו המקצועי הוא  ,A3++במשקל של יותר מ 300 -גרם במכונה
צבעונית מהמתקדמות בעולם .עמוד זה מהווה את הכריכה ,עובד הדפוס
אשר עושה שימוש בפטנט מגניב למדי ,מצליח לעטוף עם דף הכריכה את
החוברת ולאגוד את דפי החוברת בדבק חזק ואיכותי כך שלא ישתחררו
דפים לאורך זמן .כריכה איכותית ומומלצת ביותר לכל סוג חוברת מעל 20
דפים.

אוגדן מגזין
בעצם כריכה שאינה כריכה ,החוברת מודפסת על דפי  A3באופן המאפשר קיפול של החוברת באמצע ובכך
יצירה של חוברת בדו צדדי .מומלץ למחברות קטנות ומבחני פסיכומטרי.
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דפוס דיגיטלי למה לצאת מהבית?
מוצרים  -מוצר לכל צורך
סיימתם את הלימודים? זה הזמן להדפיס כרטיסי ביקור
התארסתם? זה הזמן להדפיס הזמנות לחתונה
פתחתם עסק חדש? זה הזמן להדפיס פליירים ,או אפילו רולאפ מרשים לכניסה
הגיע ראש השנה? זה הזמן להדפיס לוחות שנה עם העיצוב שלכם למשפחה ולחברים!
מודול דפוס דיגיטלי מציע לכם ,משתמשים היקרים ,מגוון רחב של מוצרי דפוס אשר ישמשו אתכם בכל שלב
בחיים .טעינת קבצים ועיצוב !online
כשהכל דרך ממשק חכם ונח שמייצר עבורכם חוויית משתמש מהנעימות והפשוטות ביותר.
אז קדימה ,למה אתם מחכים ,הירשמו והתחילו לעצב ולהזמין לעצכם ,כי בעותקים כל אחד הוא גרפיקאי
במספר דקות!
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המוצרים אותם ניתן לעצב ולרכוש

רולאפ

מעטפות

כרטיסי ביקור

פלאיירים

הזמנות לארועים

נייר מכתבים

כרטיסי ברכה

מעטפות

לוחות שנה מגנטיים

גלויות

פנקסי חשבונית מס קבלה
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דפוס דיגיטלי למה לצאת מהבית
מאגר תמונות חינם – כי לכל אחד יש את הרקע שלו!
אנו בעותקים מאמינים כי לכל אחד ואחת מאתנו יש את האופי והטעם שלו במיוחד כאשר זה מגיע לדפוס
דיגיטלי ,לכן יצרנו עבורכם מאגר תבניות לכל מוצר מהרשימה הנ"ל ,ניתן להזמין כך שיתאים במיוחד לאופי
שלכם ולמטרה שלכם
עורך דין? תוכל להשתמש ברקע סולידי
סוכן נסיעות? תוכל להשתמש ברקע של נוף
חשוב לזכור שכל רקע עוצב במיוחד עבורכם ולכן נשמח לשמוע מכם הערות ,דגשים או הצעות שיפור דרך
טופס צור קשר שבאתר.
עיצוב המוצר – בעותקים כל משתמש הוא גרפיקאי
עיצוב מוצר דפוס יכול להיות תהליך מתיש ,קשה ומתסכל ,אך בזכות ממשק העיצוב הראשון מסוגו בעולם
ייצרנו עבורכם תהליך פשוט ונעים ,שבעצם גורם לכל אחדמכם ,המשתמשים היקרים ,להיות גרפיקאי מקצועי
לכמה דקות.
לאחר שבחרתם את תמונת הרקע ,תוכלו להמשיך למסך הזנת הטקסט ,בו ניתן להזין תכנים ע"י עורך טקסט
עשיר ולשלוט בגופן ,גודלו ואופיו לפי ראות עינכם עד שתהיו מרוצים ,כאשר המוצר מוצג לפניכם בהדמיה כמעט
אמתית.
ברגע שתסיימו עם עיצוב המוצר ועריכת התכנים והטקסט ,תוכלו לעבור לסיכום הזמנה או לחילופין להוספת
מוצר נוסף להזמנה.
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פורמט רחב תתחילו לחשוב לרוחב
הדפסה על קנבס -תתחילו להדפיס את הזיכרונות שלכם!
אחרי שנים של ניסיון ,מצאנו את נוסחת הקסם לייצור קנבס מושלם!
מה זה קנבס מושלם? שואלים אותנו לעיתים.
אז תנו לנו להסביר לכם ,קנבס מושלם זהו בעצם הדפסת תמונה על גבי בד קנבס ומתיחתו על מסגרת עץ באופן
כזה המאפשר שימור של איכות הצבעים ,איכות מבנה העץ עצמו ושימור של איכות ההדפסה על הבד לאורך
שנים! ללא תלות בטמפרטורה ,חשיפה לשמש ,או אפילו רטיבות!
איך משיגים זאת?
זה לא היה פשוט אבל הצלחנו למצוא את השילוב הנדיר בין בד איכותי  ,דיו איכותי ולקה מיוחדת המיובאת
מחברה סודית אי שם בארה"ב שגורמת לקנבס שלנו לנשום ולהבריק גם אחרי שנים שבהם הקנבס תלוי על
הקיר ללא התייחסות לאור שמש או אבק ואפילו תוכלו לנקותו עם מטלית לחה ללא כל דאגה למריחת הצבע
או שהבד ייהרס.
אז תתחילו לאסוף תמונות מהטיול שאחרי הצבא ,מהחתונה או סתם קולאז' מגניב לסבתא ליום הולדת 70
ותזמינו את הקנבס האיכותי ביותר בארץ ובמחיר הטוב בארץ!
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הדפסה על שמשונית
שילוט בשלושה קליקים
בעלי עסק? מתחתנים? הצעת נישואים?
כל אחד מאתנו צריך שלט גדול שיכול להעביר מסר ולאורך זמן!
כנסו לאתר ,תעלו קובץ ,תערכו אותו והזמינו הדפסה על שמשונית ,חומר גלם שעמיד בתנאי חוץ!
אפשר להוסיף טבעות בצידי השמשונית כדי שיהיה קל לכם לתלות אותו!
אז למה אתם מחכים ,כנסו והזמינו!
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פוסטר מדעי
מספיק לשבור את הראש!
סיימתם את הפרויקט ,אתם צריכים להדפיס את הפוסטר שלכם?
עכשיו זה יותר פשוט מתמיד! העלו את הקובץ ,בחרו במדיה המתאימה ,הוסיפו גם עיטוף למינציה ותתכוננו לקבל
את הפוסטר שלכם באיכות הגבוהה ביותר!
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מאגר קבצים
מחסן ההפתעות של עותקים
טעינה ושיתוף קבצים ,הדפסת קבצים וכו.
מאגר הקבצים הוא חלק בלתי נפרד מהצורך היום יומי שלנו לשתף את חברינו במה שעובר עלינו ,מה שאנו
יודעים ומה אנחנו רוצים שאחרים יידעו.
עותקים גאה להציג מאגר קבצים המעוצב באופן האינטואיטיבי ביותר שיאפשר לכם לחלוק עם כל משתמש
אחר את הקובץ שלכם.

אתם לא חייבים להיות סטודנטים או אנשי אקדמיה כדי לשתף מסמך!





לבשלנים מבניכם – ספרון מתכונים!
למצחיקים מבניכם – חוברת בדיחות!
ליצירתיים מבניכם – קטלוג עבודות!
כל אחד ואחת והקובץ שלו\ה ,לחלוק עם העולם..

כחלק ממדיניות השקיפות שאנו בעותקים כל כך מאמינים בה ,הוספנו אייקון הדפסה על כל קובץ כדי שתוכלו
לדעת בדיוק כמה אנשים הדפיסו את הקובץ שלכם ...כך תוכלו לדעת האם הקובץ מדבר לאנשים או לא ולהסיק
את המסקנות שלכם.

איך מזמינים ממאגר קבצים?
במאגר הקבצים תוכלו לבחור בכל קובץ אשר מתאים למטרותיכם ואם הנכם סטודנטים אז מתיקיית מקראות
אשר שייכת לאגודת הסטודנטים אליה אתם שייכם .הקבצים אותם תבחרו יאספו בצד המסך ומשם ניתן יהיה
לעבור להגדרות הדפסה לכל קובץ שבחרתם.
ניתן לראות בסקיצה הבאה את שימושיות מאגר הקבצים.
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לאגודות סטודנטים ,מוסדות לימודיים וארגוניים
מבוא
אגודת הסטודנטים הינה הגוף המייצג של הסטודנט בכל קמפוס אקדמי במדינת ישראל .תפקידה לשמור על
אינטרס הסטודנטים בתחומים שונים :רווחה ,תרבות ,משפטי ,אקדמי וכו' .חלק מתפקידה של האגודה היא
לדאוג לסטודנט ע"י הקלה מירבית ככל האפשר בתחומים שונים וביניהם הדפוס.
כיום מערכת עותקים עובדת עם קרוב ל 30 -אגודות ברחבי הארץ:
האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת אריאל ,מכללת אפקה להנדסה ,מכללת אורנים,
אורט בראודה ,המכללה האקדמית נתניה ,מכללת סמי שמעון ,המרכז אקדמי למשפט ועסקים ,מכללת
אשקלון ,מכללת תל חי ,מכון לב ,מכללת דוד ילין ,מכללת הדסה ,מכללת עזריאלי – המכללה להנדסה,
מכללת אחווה ,בית ברל ,אסר"ן ,האוניברסיטה הפתוחה ,המרכז הבינתחומי ,המכללה האקדמית שערי משפט,
המרכז האקדמי פרס ,המכללה האקדמית תל אביב-יפו וכמו כן ,מעניקה שירות נרחב לסטודנטים של
אוניברסיטת תל אביב ובן גוריון.
כחלק משיתוף הפעולה עם אגודת הסטודנטים מערכת עותקים יודעת לתת מענה במספר קטגוריות חשובות
אשר אגודות הסטודנטים צריכות ,חשוב להבין שאלו הם הפיצ'רים שמייצרים לאגודה את הכדאיות בעיני
הסטודנטים ואת תחושת הביטחון באגודה
הפרדה בין חברי אגודה ולא חברי אגודה
מערכת עותקים יוצרת שני עולמות שונים אשר מעניקים למשתמשים חווית שימוש מלאה ומספקת .הפרדה זו
נוצרת ע"י דומיין הרשמה מאובטח הנוצר סביב שיתוף הפעולה בין המחלקות הטכניות של אתר עותקים ואגודות
הסטודנטים.
אגודות סטודנטים פועלות בעיקר מתקציב המתבסס על כמות הסטודנטים אשר שילמו בתחילת השנה את
החברות באגודה ,לפיכך ,הן מחוייבות להעניק לאותם חברי אגודה הטבות רבות אשר מוכיחות לאותם החברים
שאכן קיימת הצדקה להיות שייך לגוף המייצג אותו בקמפוס .מערכת עותקים בנתה מערכת אשר יודעת להפריד
בין משתמשים חברי אגודה לבין משתמשים שאינם חברי אגודה על מנת לאפשר לאגודת הסטודנטים להעניק
כמה שיותר הטבות ולחשוף את המשתמשים שלה לתכנים המיועדים להם .באתר עותקים מחיר ההדפסה
לחברי אגודה עומד על  8אגורות לעמוד בהדפסה דו צדדית

כמעט חצי ממחיר ההדפסה הממוצע במדינת ישראל בקמפוסים.
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לאגודות סטודנטים ,מוסדות לימודיים וארגוניים
מערכת מקראות/חוברות אגודה
אגודות הסטודנטים ,כחלק חשוב מהעזרה האקדמית אותה היא מעניקה לסטודנטים ,יודעת לייצר עבור
הסטודנט חוברות הכנה למבחנים אשר כוללות בתוכם סילבוסים ,סיכומי שיעורים ,שחזורי מבחנים ומבחנים
פתורים .חוברת זו נערכת ע"י האגודה תוך שיתוף פעולה עם המרצים או עם הסטודנטים המצטיינים ונמכרת
לסטודנטים בקמפוס על מנת להקל עליהם בזמן המבחנים ולעזור להם להכין את עצמם טוב יותר.
מערכת המקראות של אגודה ,אשר בשיתוף פעולה פעיל עם עותקים ,נמצא במאגר הקבצים של עותקים תחת
תיקיית השורש של האגודה ,כאשר נראות התיקייה היא למשתמשים אשר שייכים לאותו מוסד אקדמי המיוצג
על ידי האגודה ,אם אתם שואלים את עצמכם כיצד אנו יודעים שאותו משתמש באמת שייך לשת"פ ,תאלצו
לפנות אלינו ולקבוע פגישה כיוון שזהו סוד שאנו לא חושפים לקהל הרחב.
מערכת עותקים יצרה פלטפורמת טעינת חומרים עצמאית לאגודה אשר מאפשרת לאגודת הסטודנטים לטעון
על החוברות אותם היא רוצה למכור/להפיץ לסטודנטים ,לעצב כריכות ממותגות והכל דרך ממשק נפרד אשר
שייך להרשאה מוגדרת מטעם משרדי האגודה כך שניתן להתייחס לכך אל החלק הפרטי של כל אגודה בשת"פ
בעותקים .כל זאת ועוד לאפשר לסטודנטים לרכוש את החוברת ישירות דרך האתר ללא צורך להגיע ולשלם
מזומן באגודה ,אלא ,לקבל את החוברת מוכנה בקמפוס או שנקודת איסוף לבחירה או בשילוח עד לבית
הסטודנט! שזה שירות חסר תקדים.
באפשרות אגודת הסטודנטים להחליט על המחיר בו יימכרו החוברות ועל מועדי האספקה לסטודנטים.
פלטפורמה זאת יודעת להעמיד דוכן וירטואלי של החוברות עפ"י הפילוח אותו יוצרת האגודה ולקבוע מחירים
המותאמים לחברי אגודה/לא חברי אגודה  -למכור את החוברות באתר ע"י מערכת סליקה ישירה ומאובטחת
ולקבל את התמורה עבור חוברות אלו באופן מרוכז בזמנים שיבחרו.

מערכת טעינת חומרים עצמאית
האגודה מקבלת מערכת ניהול עצמאית אשר דרכה היא מעלה את החוברות אותם היא רוצה למכור וקובעת את
נראות הקבצים ,מחירם וזמינותם .מערכת הניהול מאפשרת לאגודה לעקוב באופן פעיל אחרי הרכישות מבחינת
כמות ומשתמשים.
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לאגודות סטודנטים ,מוסדות לימודיים וארגוניים
מאגר אקדמי
הסטודנטים נהנים מחוויית רכישה נוחה ,מיידית וזמינה  24/7של חוברות האגודה .כמו כן ,הסטודנטים יכולים
להזמין חומרים שחבריהם העלו לאתר או חומרים אשר כתבו באופן עצמאי ברמות גימור שונות באתר ,ליצור
לעצמם חוברות לימודיות אשר משמשות אותם בלימודים למבחנים או במסגרת הסמסטר עצמו.
סטודנטים רבים מקלידים במהלך הסמסטר ונוטים לשתף את החומרים שלהם ע"י הפצתם במייל לחבריהם
לכיתה .קטגוריית המאגר האקדמי עונה בדיוק על צורך זה של הסטודנטים :הסטודנט יכול להעלות את החומר
שלו לאתר ולאפשר לחבריו וסטודנטים רבים נוספים להיחשף לקובץ ולהדפיסו מיידית .המטרה היא ליצור בנק
אקדמי רחב המשרת גם את הסטודנטים המשתפים וגם את הסטודנטים שצורכים את החומרים מחבריהם.

נקודות איסוף חומרים
שיתוף הפעולה בין אגודת הסטודנטים למערכת עותקים מאפשרת את שליחת החומרים המוכנים למשרדי
אגודת הסטודנטים בכל קמפוס ,דבר המאפשר לסטודנט להגיע ולבקש את החומר המגיע לו ללא המתנה וללא
עלות .כמו כן ,באפשרות הסטודנט לבחור בין נקודות שילוח שונות נוספות הניתנות באתר או לשלוח את
החומרים המוזמנים עד לביתו בעלות סמלית.
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למה לאגודה לעבוד עם עותקים?
הדרך הטובה ביותר לחיסכון בעלויות ההדפסה בכמויות גדולות  -פשוט לוותר על אופציית ההדפסה הביתית.
ולשם מה לכם להמתין שעות להדפסה הביתית שתסתיים ,להרוס את המדפסת שאינה נועדה לכמויות ולבזבז
כספים אדירים על טונרים וראשי דיו? וזה עוד לפני שהזכרנו את הוצאות החשמל ושאר ההוצאות הנלוות .כל
שלהנ"ל מסתכמים בהוצאות מיותרות שמצטברות לסכומים אדירים .עדיף להשאיר את העבודה למכונות
התעשייתיות!

דאגה לאינטרס של הסטודנט מבחינת המחיר!


מחיר ההדפסה באתר עותקים עומד על  8אגורות לעמוד בהדפסה דו צדדית ו 10 -אגורות להדפסה
חד צדדית :חצי ממחיר הממוצע להדפסה בקמפוס.



מחיר הכריכות מבוסס ע"י מספר העמודים ובסיסו כמעט חצי מהמחיר המוצע במכונות הכריכה
בקמפוסים.



מחיר התוצרים )רול-אפ ,פוסטר ,פלאייר ,קנבס וכו'( עומד בטווח המחירים בין הטובים ביותר בשוק
בישראל.

חיסכון של זמן!
עותקים מאפשרת למשתמשים שלה להזמין את החומרים דרך אתר אינטרנט אשר זמין  .24/7אין צורך לעמוד
בתורים למדפסות או לדאוג שיגמרו הדפים באמצע!
עותקים מאפשרת להכין מגוון תוצרים בעיצוב אישי של המשתמש ולנוחיותו באתר ללא תוספת תשלום.
מערכת עותקים מעניקה אחריות מלאה לחומרים המודפסים אצלה ועומדת מאחורי טיב האיכות אותו היא
מספקת.

המערכת יודעת מה סטודנט צריך!


הכנת חוברות סיכומי שיעורים.



הדפסת פוסטרים מדעיים.



הדפסה צבעונית במחיר הזול כמעט פי  1/3מכל מכל בית דפוס בקמפוס ) 50אג' לעמוד(.



הכנת עבודות להגשה )סמינריונים וכו'(.



איסוף וליכוד החומרים לחוברת אחת בהדפסה דו צדדית לחיסכון בנייר ובכמות הדפים.



הגעת המשלוחים לקמפוסים כמעט על בסיס יומי.

מערכת עותקים הוקמה ואופיינה באופן מוחלט לשימוש סטודנטיאלי עבור
הפרטים ואגודות הסטודנטים בכל תחומי התנהלותם ועבודת בקמפוס.
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תוצרי אגודה
אגודות הסטודנטים אחראיות על הפקת אירועים אשר מיועדים לסטודנטים שלהם במגוון תחומים ולכן ,האגודה
מדפיסה תוצרים רבים :שמשוניות ,רולאפים ,קנבסים ,פלאיירים ,כרטיסים ,כרטיסי ביקור ,פוסטרים בגדלים
שונים וכו'.
באתר עותקים האגודה מקבלת משתמש אישי המיועד עבורה ,בו היא יכולה להזמין את תוצרי הדפוס החל
מעיצובם ועד הכנתם כקבצים מוכנים והזמנתם בבודדים או בכמויות עפ"י דרישה .פלטפורמה זו נבנתה על מנת
להקל על אחראי הדפוס באגודה להתנהל מול הצעות מחיר מרובות וחוסר הוודאות של זמני אספקה וטיב
המוצרים .המטרה היא לעבוד מול חברה אחת אשר עונה על הצרכים ומעניקה מחירים התואמים את המחירים
אותם האגודה רוצה ויכולה לשלם באופן סדיר.

דיווח על תוכן מפר או פוגעני – אחריות מוסרית אישית!
כפי שמתואר בתקנון האתר שניתן להורדה מדף "מי אנחנו" באתר ,מערכת עותקים אינה מסוגלת לבצע מעקב
אחר כל קובץ וקובץ שמועלה למאגר ולכן האחריות היא שלכם/ן לא פחות .לכן אם נתקלתם בקובץ/תוכן
פוגעני או מפר זכויות יוצרים ,אנא פנו אלינו במהרה על ידי הלינק הקיים בחלק התחתון בכל עמוד תוכן באתר
או על ידי עמוד צור קשר בעמודי התדמית של האתר.
אנו נעשה כל שאפשר למזער את כל הנזקים ולהסיר כל תוכן שכזה במהירות המרבית!
תודה מראש ,צוות עותקים.
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