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 למשתמש המזדמן
 Flipsnack -יצירת ספרים ב

Flipsnack.com  המאפשר יצירה של ספרים דיגיטליים המוצגים כספרים שניתנים הוא אתר

מוכנה או תיקייה מוכן  PDFניתן ליצור ספרים דיגיטליים ע"י העלאת קובץ  לדפדוף וירטואלי.

 בלבד. JPGעם תמונות 

 

 :באתר לעבודה ההוראות סדר לפניכם

 יצירת הספר

 /http://www.flipsnack.com -כנסו לאתר  .1

 שבמרכז המסך.  לחצו על הכפתור .2

 .במסך הבא לחצו על הכפתור  .3

 .Openנפתחת חלונית  .4

 .Openסמנו את התיקייה או את הקבצים שתרצו לשרשר בספר ולחצו על  .5

  למסך אחד אחרי השני. יעלוהקבצים  .6

 סדר העמודים בספר מתחיל בעמודה השמאלית ועובר לעמודה הימנית.

 להעלות קבצים אחרים./או ויש למחוק אותם ו באדוםקבצים לא תקינים יסומנו  -הערה

ניתן לשנות את מיקומם ע"י סימון הקובץ, גרירה ושחרור לחיצה  ועלו,לאחר שהקבצים ה .7

 במקום החדש. 

 קובץ. כל שליד Deleteלמחיקת קובץ לחצו על  .8

 

 הממוקם מעל הקבצים שהועלו.  -לחצו על כפתור ה .9

  

http://www.flipsnack.com/
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  למשתמש המזדמן

 הגדרות הספר )ב(. -תצוגה מקדימה של הספר )א( ו -המסך הבא מפוצל לשני חלקים .10

  

 

 שבמרכז התצוגה המקדימה )א(. Click to readלצפייה בספר לפני הפרסום לחצו על  .11

 )ב(. בהגדרות הספרהכניסו פרטים  .12

  בשדהTitle .הקלידו שם לספר 

  בשדהDescription .הקלידו תיאור לספר 

 את התיוגים המתאימים לספר זה. הגדרות הספרל שבחרו מבין הקטגוריות  .13

 ...Moreבתיוגים נוספים לחצו על  לצפייה
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 הספר שיתוף למשתמש המזדמן

 .לחצו על  ללא הרשמה שיתוף הספרל .1

 וק שלכםוהסיסמה לחשבון הפייסב שם המשתמשאת  בחלון הבא, הקלידו .2

 .התחברולחצו על 

 והאתר יציג את הספר בתצוגה מקדימה. OKלחצו על בחלון הבא  .3

שנמצאת בתחתית המסך לשימוש בקישור הישיר אל הספר, העתיקו את הכתובת  .4

 והדביקו אותו בכל מדיה שתרצו לשתף בה את הספר.

 

 .Edit Flipניתן לערוך את הספר שנוצר ע"י לחיצה על  -שימו לב

 


