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דף הנחיות – אישור ימי מחלה לסגל אקדמי בפורטל הארגוני
יש להיכנס לאתר האוניברסיטה אקדמיה  ישומי סגל )פורטל(
גישה לפורטל מחוץ לאוניברסיטה אפשרית רק על ידי שימוש בשירותי מערכת ) SSL VPNשם משתמש
וסיסמה נשלחו אליך במייל .לקבלת נוספת של הסיסמה הראשונית יש לפנות למוקד סיוע בטל.(2609 :
יפתח מסך הזדהות ראשי לכניסה לפורטל:
יש להקיש מספר ת"ז ) 9ספרות( וסיסמה.
לחברי סגל בעלי חשבון קיים ,אין צורך בשינוי סיסמה קיימת.
לאחר מכן יש להקיש על "כניסה" או ללחוץ על מקש ""Enter
בכניסה הראשונה בלבד לפורטל המערכת תבקש ממך להזין סיסמא חדשה .לאחר מכן יש לסגור את האתר
ולהיכנס שנית עם הסיסמה המעודכנת שהזנת.
במקרה ונתקלת בעיות טכניות בפורטל כגון :
הודעת שגיאה  , The page cannot be displayedשעון חול תקוע וכו' .יש לפעול לפי הנחיות בלינק הרצ"ב:
http://dochelpdesk.haifa.ac.il/files/highlearn/ResetIE1.pdf

הצהרה על ימי מחלה
יש לבחור במחיצת הפורטל שלי  פרופיל אישי  משימות  דיווח ימי מחלה.
כללי
•
•
•

באפליקציה זו בררת המחדל היא הצגת הנתונים במחצית השנה האחרונה .בכל שורה מופיעים הנתונים:
מתאריך עד תאריך ,סיבת היעדרות ,מספר ימי היעדרות והמקור המדווח על כך.
במידה ולא מסומן  בריבוע תחת עמודת "אישור" ,חבר הסגל לא יזוכה בימי המחלה לאותו החודש.
ניתן לראות את סה"כ ניצול ימי המחלה לתקופה הנבחרת.

מקשים עיקריים
•

לאישור הנתונים יש לסמן  בריבוע תחת עמודת "אישור" ,ולבצע שמירה ע"י לחיצה על
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•

הצגת כל נתוני הדיווח :יש להקיש על

•

הצגת נתונים לתקופה אחרת:

•

יש לבחור תאריך על ידי לחיצה על מקש
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שבשדה התאריך .יש לבחור מועד התחלה וסיום .ניתן גם

להזין ידנית את התאריכים המבוקשים .לאחר הזנת התאריכים יש להקיש  ENTERאו מקש
•

לבירורים יש לפנות בדוא"ל באמצעות "צור קשר".

הקפיד/י לצאת מהמערכת רק באמצעות "יציאה מהמערכת" בחלק העליון של המסך ולא ע"י סגירה
 - close -של המסך )ה X -הימני במסך(

בהצלחה,
צוות אגף משאבי אנוש וצוות אגף מערכות מידע
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