


 מערכות מתקדמות 

לניהול מעונות יום 

 ומשפחתונים



סדר היום של תינוק במעון יום משולב בין המטפלת לאמא בבית. 

בבוקר יש צורך בדיווח למטפלת מתי התינוק התעורר ומה הוא אכל לפני 

שהגיע למעון. 

כשהתינוק חוזר הביתה, המטפלת מדווחת לאמא על סדר היום של התינוק 

כדי שתוכל להמשיך את הטיפול בבית בהמשכיות. 

כיום שיתוף המידע על סדר היום מתבצע על לוחות עם טושים, ומועבר 

באמצעות פתקים…

סדר יום של תינוק במעון



מעקב רציף על סדר יומו של הפעוט 

והעברת המידע להורים בצורה קלה ואמינה

מערכת KinderSteps מציעה:



כל הפעילות מוצגת על מסך גדול על הקיר.  

כך המטפלות יודעות מה היה במשך היום ולא 

צריכות לזכור לבד או לרשום בלוח 

עושים דיגיטציה ללוחות

המטפלת מדווחת בצורה מאוד פשוטה וקלילה 

בטאבלט על הקיר או באפליקציה בטלפון שלה 

מסך פלזמה

טאבלט / סמארטפון



טאבלט בכניסה למעון מאפשר להורים  

לסמן הגעה של הילד. 

הגעה של ילד מסומנת על המסך הגדול  

בחדר הילדים. 

אם בשעה שהוחלט ילד לא הגיע למעון,  

שני ההורים מקבלים התראה  

לוודא שהילד לא נשכח ברכב. 

נוכחות ילדים



אכילה (בקבוק, צלחת או פירות) •

שינה  / יקיצה •

החתלה •

חוסרים (טיטולים, משחות, בגדי החלפה וכו') •

הודעות חריגות•

אפשרויות דיווח במערכת



ההורים מעדכנים 

ומתעדכנים בסדר היום  

באפליקציה בסמארטפון



משחה •

בגדים להחלפה •

חיתולים •

מגבונים •

מוצצים •

בקבוק •

ועוד•

המטפלת יכולה לשלוח 

תזכורות לחוסרים



חום מעל 38 •

שלשול •

לא רגוע •

לא אכל •

לא ישן •

בנוסף, יכולה המטפלת 

לשלוח הודעות מיוחדות כגון



המטפלת  והמנהלת יכולה לשלוח 

הודעות חשובות להורים   

דרך האפליקציה

הודעות חשובות



המטפלת יכולה  
לשלוח תמונות של הילד  
להורים דרך האפליקציה



בכל חדר יש מסך פלזמה עם סטטוס מעודכן על כל ילד

בחדר של המנהלת יש מסך עם סטטוס של כל החדרים



חבילות תשלום

בייסיק

100 ₪ לחדר לחודש50 ₪ לחדר לחודש

טאבלט לכל חדר

הכל כלול

אפליקציה למטפלת לטאבלט

אפליקציה להורים לסמרטפון

התחייבות  לשנה

אפליקציה למטפלת לטאבלט

אפליקציה להורים לסמרטפון

התחייבות  לשנה



מפרט מומלץ לרוכשים

טאבלט בגודל 10 אינץ‘ ומעלה 

גרסת אנדרואיד 7 ומעלה 

 (1GB -ניתן להסתפק במקרה הצורך גם ב)  2GB RAM

נרתיק לטאבלט עבור חיבור לקיר



תודה


