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 تحميل تطبيق فوكسل 1

 أو "متجر اللعب" الخاص بنظام تشغيل جوجل “Play Store”إفتح  .1

 إبحث عن تطبيق " فوكسل" .2

 حمل التطبيق .3

 سوف يتم إضافة التطبيق عىل جواالت أي فون قريبا *

 إنشاء حساب جديد 2

 بعد تحميل التطبيق تظهر الشاشة الرئيسية  .1

 إختار "إنشاء حساب" .2

 

 أدخل البيانات الخاصة بإنشاء الحساب .3

 

تطبيق فوكسل يعتمد عىل رقم الجوال فقط لتعريف الحساب. تأكد من إدخال رقم الجوال الصحيح بهذا الشكل  *

{9665********} 

 * ال يمكن تغير رقم الجوال بعد إنشاء الحساب. تأكد من حفاظك عليه! 
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 تسجيل الدخول 3

 إفتح التطبيق ثم إضغط عىل خانة الدخول .1

 

ن عند إنشاء الحساب سجل الدخول بإستخدام رقم .2  الجوال و الرقم الشي المسجلير
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اضيةإ 4  نشاء جولة افتر

 فتح تطبيق فوكسلأ .3

4. ،" ي
ي صفحة "جوالتر

ن
 )+( ألنشاء جولة إضغط ف

 
ي صفحة إنشاء جولة أدخل الحقول المطلوبة .5

ن
 ف

 معلومات العميل .5.1

وع. يظهر أسم العميل عند فتح رابط الجولة  : أسم العميل .5.1.1  هو أسم صاحب المشر

وع. يظهر رقم التواصل عند فتح رابط الجولة : رقم الجوال .5.1.2  هو رقم التواصل مع صاحب المشر

 معلومات الجولة .5.2

ه الحقاإلزامي حقل ). سم الخاص بالجولةهو ال  : سم الجولةأ .5.2.1  (وال يمكن تغير

 (لنشاء الجولة إضافة وصف للجولة. )حقل غتر إلزامي  : وصف الجولة .5.2.2

وع الخاص بالجولة.   : السعر .5.2.3  )حقل غتر إلزامي لنشاء الجولة(سعر المشر

 )حقل غتر إلزامي لنشاء الجولة(غتر محدد.  -ايجار -بيع  : حالة العقار .5.2.4

وع يدويا. أو من خالل   : حداثياتال  .5.2.5 الخاص   GPSاستخدام اليمكن إدخال إحداثيات المشر

 . )حقل غتر إلزامي لنشاء الجولة(الضغط عىل األيقونة بالجوال ب

 رفع صورة مخطط العقار: رفع صورة مخطط العقار. )حقل غتر إلزامي لنشاء الجولة( .5.3

كة هي الصورة  .5.4 وع. سوف تكون صورة شعار الشر كة صاحبة المشر رفع صورة شعار الجولة: رفع صورة الشعار للشر

 لنشاء الجولة( الرئيسية للجولة. )حقل غتر إلزامي 

 حفظ لنشاء الجولة إضغط .5.5
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 إضافة الصور للجولة 5

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
 عىل الصورة الخاصة بالجولة أو عىل الثالث نقاط بجانب أسم الجولة إضغطف

 " فتح الصور" ضغطإ .2

 
 ضافة صورةإضغط )+( إداخل صفحة الصور.  .3

 
ي صفحة صورة جديدة .4

 فن

1 2 
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ي الجولة  سمال الخاص بالصورة. سيظهر هذا  سمال : هو أسم الصورة .4.1

اضيةالالخاص بكل صورة فن  فتر

 )حقل غتر إلزامي لنشاء الصورة(: وصف الصورة الوصف .4.2

 : الدور الخاص بالصورةالدور .4.3

ا ثيتا  360صورة بانوراما أو لضافة    أيقونة عىلأضغط  .5  ختيارات التالية. يمكن إضافة الصور من خالل ال من كامتر

 من المعرض الخاص بالتلفون.  360ختيار صورة إمن المعرض:  360 .5.1
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ا ثيتا .5.2  الربط مع كامير

ا .5.2.1  افتح الكامتر

 تأكد من أن شبكة الوايف مفعلة .5.2.2

 الفيديو وليستأكد من ضبطها عىل نظام الصور  .5.2.3

 
غيل نظام الواي فتأكد من ت

 فاي

 
ا  أختار نظام الكامتر

 
 فعل الواي فاي

 
ا  افتح الكامتر

ا. لكمال الربط يجب إدخال الباسورد الخاص  .5.2.4 ا أربط الجوال مع الشبكة الخاصة بالكامتر  . بالكامتر

ا. مثاليوجد  .5.2.4.1 ي أسم الشبكة الخاصة بالكامتر
ن
ا ف أسم الشبكة  الباسورد الخاص بكل كامتر

THETAYJ00121199  00121199إذن الباسورد هي 

 بعد الربط.  .5.2.5
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 من المعرض"  360ضغظ " إإذا كانت الصورة موجودة بالهاتف سلفا.  .5.2.5.1

5.2.5.2.   . ا ثيتاإإذا كان التصوير داخىلي " -ضغط " كامتر  تصوير داخىلي

5.2.5.3.  . ي ا ثيتاإإذا كان التصوير خارج  ي " -ضغط " كامتر  تصوير خارج 

ي الصفحةو ظهتتأكد من  حتر  إنتظر بعد أخذ الصورة.  .5.3
 ر الصورة فن

 
 ظضغط حفإ .5.4

ي كل جولة هو  أقىص عدد للصور ** 
 
 صورة 30ف
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 إضافة نقاط انتقال 6
ي صفحة "الصور" .1

ن
 ف

 
تيب لضافة نقاط  ضغطإ. من الموقع كل الصور بعد إضافة   .2  االنتقالعىل الصور بالتر

 عىل الصورةضغط إ .3

 إضافة / حذف نقاط تفاعل إضغط .4

 بعد فتح الصورة.  أختار المكان الخاص بنقطة االنتقال  .5

 

 )+( إضغط .6

 "نقطة انتقال".  باختيار أختار نوع نقطة التفاعل  .7

ي يراد االنتقال اليها عند الضغط عىل نقطة االنتقال .8
 اختار الصورة التر

  
 التالي  إضغط .9

1 

2 
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 معلوماتإضافة  7

 داخل الجولةتتيح هذه الخاصية إضافة معلومات 

ي صفحة "الصور" .1
ن
 ف

 ”إضافة / حذف نقاط تفاعل“ إضغط .الصورةعىل  إضغط .1

 
 بعد فتح الصورة.  أختار المكان الخاص بالمعلومة .2

 )+( إضغط .3

 التالي  إضغطأختار "معلومات" ثم  .4

 

  

1 

2 
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 حفظ إضغطأكتب المعلومات ثم  .5
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 لحذف نقطة تفاعل أو معلومة 8
ي صفحة  .1

ن
 ""الصورف

 " إضافة / حذف نقاط تفاعل" إضغطثم  عىل الصورة إضغط .2

 
 ( انتقالنقطة  -)معلومةعىل نقطة التفاعل  إضغط .3

 انتقالحذف معلومة / نقطة  إضغط .4
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 إضافة صورة البداية 9

ي صفحة "الصور .1
ن
 "ف

اضية إضغطبعد إضافة كل الصور من الموقع.  .2  عىل الصورة المراد أن تكون أول صورة عند فتح الجولة االفتر

 عىل الصورة إضغط .3

 "جعل هذه صورة البداية" إضغط .4

 
 

 

 

  

1 

2 
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 عرض الجولة 10

ها للتأكد من صحة جميع والصور بعد االنتهاء من إضافة كل الصور، نقاط االنتقال  البيانات. من األفضل عرض الجولة قبل نشر  

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
 عىل الصورة الخاصة بالجولة أو عىل الثالث نقاط بجانب أسم الجولة إضغطف

 أختار "عرض الجولة" .2
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 نشر الجولة 11

ي خطوة نشر الجولة  وعرضالتأكد من جميع البيانات بعد 
 رابط النشر  وإنشاءالجولة. تأتر

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
 عىل الصورة الخاصة بالجولة أو عىل الثالث نقاط بجانب أسم الجولة إضغطف

 أختار "نشر الجولة" .2

 
 

 . " إلغاء" للرجوع. أو "نشر الجولة" للتأكيد  إضغط .3

 حتر يتم نشر التأكيد عىل نشر الجولة إنتظر  .4
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 مشاركة الجولة 12

كتتيح هذه الخاصية ال ها عىل منصات التواصل االجتماعي مثل واتس أب، فيسبوك، تويتر  مشتر من مشاركة رابط الجولة بعد نشر

 وألخ

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
 عىل الصورة الخاصة بالجولة المنشورة أو عىل الثالث نقاط بجانب أسم الجولة المنشورة إضغطف

 "مشاركة الجولة" إضغط .2

 
 أختار المنصة المراد نشر الرابط عليها .3
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 نسخ رابط الجولة 13

ي منصات التواصل 
ن
ك لنسخ الرابط الخاص بالجولة حتر يتم لصقة يدويا ف  االجتماعي تتيح هذه الخاصية المشتر

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
 عىل الصورة الخاصة بالجولة المنشورة أو عىل الثالث نقاط بجانب أسم الجولة المنشورة إضغطف

 "نسخ رابط الجولة" إضغط .2
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 تعديل الجولة بعد النشر  14

ك من تعديل البيانات، الصور،   عىل الجولة المنشورة والمعلوماتقاط االنتقال نتتيح هذه الخاصية المشتر

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
 عىل الصورة الخاصة بالجولة أو عىل الثالث نقاط بجانب أسم الجولة إضغطف

ك لتعديل البيانات الخاصة لتعديل بيانات الجولة:  .1.1 بالجولة كاسم الجولة، الوصف، موقع تتيح هذه الخاصية المشتر

 الجولة، شعار الجولة والخ. 

 
 

 " تعديل البيانات" إضغطفتح الصور. قم بالضغط عىل الصور المراد تعديلها ثم  إضغطلتعديل الصور:  .1.2

 

  

1 

2 
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" إضافة/حذف نقاط  إضغطفتح الصور. قم بالضغط عىل الصور المراد تعديلها ثم  إضغط لضافة/حذف نقاط تفاعل:  .1.3

 تفاعل"

  
 

  

1 

2 
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 حذف جولة 15

ك إمكانية حذف الجولة من الحساب. يوجد بالتطبيق نوعان من الحذف  تتيح هذه الخاصية المشتر

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
 الجولة ال اليسار إسحبف

 عىل حذف إضغط .2

 

 حذف الجولة وحذف الرابط الجولة وإبقاء الرابط فعالحذف 

 أختار "حذف الجولة"

 
 

ك من حذف الجولة وإبقاء الرابط  تمكن هذه الخاصية المشتر
 فعال. يمكن حذف الرابط بعد ذلك عند الحاجة من األرشيف

 أختار "حذف الجولة والرابط"

 
 

ك من حذف الجولة وحذف  تمكن هذه الخاصية المشتر
 الرابط. 

 
ك بعدد الروابط  * بعد حذف الرابط. يزيد رصيد المشتر

 المحذوفة 
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 لمعرفة رصيدك من الجوالت 16
ك، عدد الجوالت المنشورة بالفعل  ك من معرفة رصيده من حيث عدد الجوالت المتاحة للمشتر  وعدد تتيح هذه الخاصية المشتر

 الجوالت المتاحة للنشر 

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
ائح أعىل الصفحة  إضغطف  عىل الثالث شر

 "رصيد الجوالت "عىل  إضغط .2

  
 

 

  

1 

2 
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 أرشيف الجوالت المنشورة 17

كتتيح هذه الخاصية  لعرض أرشيف كامل للمشاري    ع المنجزة سلفا مع الروابط الخاصة بها. بحيث المستخدم الرجوع  المشتر

ي أي وقت 
ن
كالحساب الخاص بالأي هاتف من خالل  ومنللرابط الخاص بالجولة ف حتر ولو تم حذف . تعمل هذه الخاصية مشتر

 الجولة من الهاتف. 

1.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
ائح أعىل الص إضغطف  فحةعىل الثالث شر

 أرشيف الجوالت المنشورة إضغط .2
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 حذف الجولة من أرشيف الجوالت المنشورة 18

ك أمكانية حذف الجولة   األرشيف.  منتتيح هذه الخاصية للمشتر

إذا كانت محذوفة فقط يمكن حذف الجولة من األرشيف  واألرشيف. : ال يمكن استعادة الجولة مرة ثانية عند حذفها من الجهاز تحذير 

 من الجهاز مسبقا. 

ي صفحة " أرشيف الجوالت المنشورة".  .1
ن
ن  إسحبف  الجولة المراد مسحها الي اليمير

 حذف. ثم تأكيد إضغط .2
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 تغتر الرقم الشي 19

كتتيح هذه الخاصية   لتغيتر الرقم الشي الخاص به المشتر

3.  ." ي
ي صفحة "جوالتر

ن
ائح أعىل الصفحة  إضغطف  عىل الثالث شر

 عىل " تغيتر الرقم الشي"  إضغط .4
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