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 .1הקדמה וידע כללי

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול "שירות עצמי למנהל" במערכת "מטמון"  ,SAPולהנחות את המשתמשים
לעבודה יעילה ומושכלת ,תוך ניצול מרבי של יכולות המערכת.
במערכת הזאת התהליכים מתבצעים דרך הפורטל ,לשונית "שירות עצמי למנהל".
במסך שמתקבל ,בצד ימין מופיעים הנושאים שקשורים למשאבי אנוש ,שעבורם המנהל קיבל הרשאות מתאימות.
שים לב :ליד כל שאילתת פעילות מופיע בסוגריים מספר העובדים לטיפול באותה קטגוריה.
שאילתות לא מטופלות  ,גורמות לעיכוב בסגירת דו"ח הנוכחות החודשי של העובד.

 הערה!
הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר ,אך היא מיועדת לכולם .השימוש בלשון זו ,נעשה מטעמי נוחות בלבד!
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 .2ניהול זמן – אישור כניסה/יציאה
ישנם מקרים שהעובד נאלץ לדווח נוכחות בצורה ידנית והתהליך מגיע לנושא "אישור כניסה/יציאה" בדו"ח המנהל.
לפני כל אישור ודחייה יש לבדוק את ה"הערה" שהוזנה ע"י העובד.
"סטטוס" ההודעות בשלב ראשון ,לפני הטיפול ע"י המנהל ,הוא "נשלח".
.
או
 2.1סמן את השורה לטיפול ולחץ על הכפתור
לאחר הטיפול בבקשת העובד ,השורה נעלמת מתוך הרשימה והמספר של הנומרטור ליד הנושא ,יורד.

תאריך עדכון אחרון 24/06/21

טכניון – פרויקט מטמון HR

גרסה מס' 2

עמוד  4מתוך 21

חוברת הדרכה שירות עצמי למנהל

 2.2בלחיצה על סוג תיקון

של העובד ,מתקבל המסך המפורט של פירטי התיקון.

בתחתית המסך מופיעים כל סוגי הדיווחים ,לפי הצבעים השונים.

 2.2.1לחץ על הכפתור
 2.2.2לחץ על הכפתור

על מנת לאשר את הבקשה לאחר בדיקה מפורטת.
על מנת לצפות בדו"ח הנוכחות של העובד.

 2.2.3בשדה "הערת המאשר" ,המנהל רושם את ההערה שלו לפני שמבצע דחייה ע"י לחיצה על הכפתור
 2.3.4לחיצה על הכפתורים
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 .3ניהול זמן – אישור חופשה
בשאילתת "ניהול זמן -אישור חופשה" מתקבלת רשימה עם שמות העובדים שדיווחו היעדרות/חופשה מכל סוג שהו,
טווח התאריכים ושעות ההיעדרות.

 3.1לחץ על סוג החופשה של העובד הרלוונטי לטיפול.
במסך שמתקבל בודקים את הפרטים ב"נתונים כלליים" ,כולל "הערות" (במידה והוזן).
בסיום לחץ על הכפתור

.

או

 3.2המשך טיפול ע"י לחיצה על הכפתורים
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 .4ניהול זמן – אישור סגירת חודש
בשאילתת פעילות "אישור סגירת חודש" מתקבלת רשימה עם שמות כל העובדים שבאחריות אותו מנהל ,שהוא צריך לאשר
את דו"ח הנוכחות שלהם ,כולל שעות הנוספות.
שעות הנוספות ו/או שעות עבודה של עובדים שעתיים משולמים מתקציבים שונים:
• מתקציבים עם בקרה שוטפת של כמות שעות .אלה תקציבים שחוסמים את האישורים מעבר לכמות השעות שנקבעה.
• מתקציבים ללא בקרה כמותית ,כמות השעות עוברת אוטומטית לבקרת התקציבן.
שים לב והתייחס בהתאם לסוגי המימון של שעות הנוספות של העובדים ,לפי סוג העובד שברשימה:
• עובד חודשי טכניון
• עובד חודשי מוסדי
• עובד שעתי טכניון
• עובד שעתי מוסד
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 4.1לחץ על מספר העובד הרצוי ,בדוק את השם ואת תקופת הדו"ח לסגירה.
על מנת לקבל את כל המידע על העובד ,כפי שמופיע בדו"ח נוכחות שלו:
לחץ על הכפתור
שם העובד ,סוג עובד חודשי או שעתי ,היקף משרה ,סידור עבודה וכו'.
•

להלן דוגמה של עובד חודשי

•

להלן דוגמה של עובד שעתי

 4.1.1במסך שמתקבל מתוך "מעבר לדו"ח שעות" ,בדוק את שם העובד ,סוג העובד ,היקף משרה ,סידור עבודה וכו'.
בסיום ,סגור את המסך ,להמשך תהליך האישור.
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 4.1.2בלוק "פרטי שעות"
עובד חודשי:
בשדה "שעות נוכחיות" מופיע מספר שעות הנוספות שבוצעו.
בשדה "מכסת שעות" יופיע מספר שעות הנוספות המותרות בחודש ,לאותו עובד.
בשדה "שעות מאושרות" יופיע סה"כ השעות הנוספות שהמנהל אישר בסעיפי התקציב השונים.
עובד שעתי:
בשדה "שעות נוכחיות" מופיע סה"כ השעות שבוצעו.
בשדה "מכסת שעות" יופיע מספר שעות המוגדרות לחודש ,לאותו עובד.
בשדה "שעות מאושרות" יופיע סה"כ השעות שהמנהל אישר בסעיפי התקציב השונים.

 4.1.3בלוק "פרטי הקצאת תקציב"
התייחסות להקצאת תקציבים לפי סוג עובד:
• עובד חודשי – ניתן לפצל בין תקציבים השונים עבור שעות הנוספות בלבד.
• עובד שעתי  -ניתן לפצל בין תקציבים שונים את כל סוגי שעות העבודה.
התייחס לסוג התקציב ומספר שעות העבודה לחיוב בכל שורה בנפרד.
לחץ על הכפתור
לחץ על הכפתור
לחץ על הכפתור

 ,על מנת לפצל את שעות העבודה בין התקציבים השונים.
 ,על מנת לקבל אישור על הזנת הנתונים ואימות תקציבית.
 ,על מנת למחוק שורה שהוספה בטעות.

 4.1.4בסיום העדכונים לחץ על הכפתור
 4.1.5לחץ על הכפתור
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 .5משימות תהליך עבודה – אישור הצהרת היעדרות
נושא "אישור הצהרת היעדרות" מיועד לאישור הצהרות לחוקרים במוסד הטכניון בלבד (תתי קבוצות . ) 13 ,12 ,11
חובה על כל חוקר ,להצהיר בפורטל שלו "הצהרת אי היעדרות" פעם בחודש .אם נכח בעבודה בכל יום ,יצהיר לא נעדרתי.
במקרה ונעדר ,יצהיר נעדרתי בתוספת דיווח מפורט של היעדרותו.
על המנהל לאשר ההצהרה ,אלא אם כן ההצהרה לא נכונה.
על מנת לרענן רשימת ההצהרות הממתינות לאישור מנהל ,יש להקליק על:
 5.1סמן את השורה של העובד עם סימון  Xבעמודה "נעדרתי" ולחץ על הכפתור

.
.

 5.2במסך שנפתח מקבלים את התאריכים והסיבות של ההיעדרות/יות.
לאחר סגירת המסך לחץ על הכפתור

 5.3לחץ על הכפתור
תאריך עדכון אחרון 24/06/21

 .שורת ההיעדרות של העובד תיעלם מהרשימה לטיפול.

על מנת לקבל בקשות נוספות באופן שוטף.
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 .6משימות תהליך עבודה – תהליך אישור ממונה לקידום
מחלקת מש"א שולחת אוטומטית מידע סוג " – 9011המלצה לקידום בדרגה" ,למנהל האחראי ,בהתאם לנהלי החברה.
רשימת העובדים לקידום בדרגה תופיע בנושא "תהליך אישור ממונה לקידום".

 6.1לחץ על מספר העובד שברשימה .במסך שמתקבל התייחס לשדות הבאים:
• "המלצת הממונה" – בחר מתוך הרשימה "כן" או "לא".
• "האם בוצעה שיחת משוב עם העובד בשנה האחרונה"  -בחר מתוך הרשימה "כן" או "לא".
• "תיאור תפקידי עובד" – הזן תיאור מפורט.
• "המלצת הממונה" – הזן המלצה בהתאם.
•

בסיום לחץ על הפתור
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 .7דו"ח צוות – סקירת נוכחות של צוות המנהל
מנהל יכול לראות את מצב הנוכחות של הצוות שלו לפי דו"ח "צוות".
 7.1בלוק "סקירת נוכחות"  -מציג בצורה מתומצתת את הסטטוס ומספר העובדים/סטטוס ,לאותו יום שנבחר.
 7.2בלוק "לוח זמנים של הצוות" – מציג בצורה מפורטת את רשימה השמית של העובדים והסטטוס של כ"א.
שים לב בתחתית המסך לסוגים השונים של הסטטוסים ,לפי הצבעים.
 7.3ניתן לשנות את התצוגה ,סדר מיון ובחירת עובדים בודדים מתוך הרשימה .בסיום לחץ על הכפתור
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 .8דו"ח היעדרויות /נוכחיות
 8.1מנהל יכול להריץ את דו"ח היעדרויות של העובדים שבאחריותו ע"י התייחסות לשדות הבאים:
•
•

"תאריך התחלה" ו"תאריך סיום" – הזן את התאריכים הרצויים.
"סוג היעדרות" – אם השדה ריק ,המערכת מתייחסת לכל סוגי ההיעדרות.
 ניתן לבחור מתוך הרשימה סוגים בודדים דרך הצלמיתולאחר הבחירה ללחוץ על הצלמית

 8.2לחץ על הצלמית
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 8.3ניתן לבצע מיון ע"י סימון של העמודה הרלוונטית ולחיצה על אחת הצלמיות:
•

= מיון בסדר עולה או יורד.

•

= הגדר מסנן .לדוגמה :חיפוש מספר או שם עובד מסוים ,לאחר סימון העמודה הרלוונטית.

•

= העברה לדו"ח אקסל.

•

= שנה פריסה .הכוונה לשינוי תצוגת העמודות של הדו"ח ושמירה כתבנית ע"י לחיצה על הצלמית
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 .9דו"ח סגירת חודש
 9.1מנהל יכול להריץ את "דו"ח סגירת חודש" של העובדים שבאחריותו ,ע"י התייחסות לשדות הבאים:
•
•

"תאריך התחלה" ו"תאריך סיום" – הזן את התאריכים הרצויים.
"תת-קבוצת עובדים" – אם השדה ריק ,המערכת מתייחסת לכל תתי-קבוצות עובדים.
 -ניתן לבחור מתוך הרשימה סוגים בודדים דרך הצלמית

ולאחר הבחירה ללחוץ על הצלמית
• "סטטוס"  -אם השדה ריק ,המערכת מתייחסת לכל סוגי הסטטוס.

= בחירה מרובה

= העתק (הזנה).

 -ניתן לבחור מתוך הרשימה את הסטטוס הרצוי ולאחר הבחירה ללחוץ על הצלמית
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= בצע ,להפעלת הדו"ח .מתקבל המסך הבא:
 9.2לחץ על הצלמית
בחלק העליון מוצגת טבלה המרכזת את מספר העובדים לפי הסטטוס.

 9.3ניתן לבצע מיון ע"י סימון של העמודה הרלוונטית ולחיצה על אחת הצלמיות:
•

= מיון בסדר עולה או יורד.

•

= הגדר מסנן .לדוגמה :חיפוש מספר או שם עובד מסוים ,לאחר סימון העמודה הרלוונטית.

•

= העברה לדו"ח אקסל.

•

= שנה פריסה .הכוונה לשינוי תצוגת העמודות של הדו"ח ושמירה כתבנית ע"י לחיצה על הצלמית

•

= מסך מלא או מוסתר (הצגה או ביטול טבלת הריכוז של הסטטוסים).
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חוברת הדרכה שירות עצמי למנהל

 .10דו"ח סיבות למנהל
 10.1מנהל יכול להריץ את "דו"ח סיבות למנהל" של העובדים שבאחריותו ,שדווחו נוכחות ידנית ,לניתוח הממצאים.
התייחס לשדות הבאים:
•
•

"תאריך התחלה" ו"תאריך סוף" – הזן את התאריכים הרצויים.
"תת-קבוצת עובדים" – אם השדה ריק ,המערכת מתייחסת לכל תתי-קבוצות עובדים.
 ניתן לבחור מתוך הרשימה סוגים בודדים דרך הצלמיתולאחר הבחירה ללחוץ על הצלמית
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= בחירה מרובה

= העתק (הזנה).
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חוברת הדרכה שירות עצמי למנהל

• "סיבת נוכחות" – ברירת המחדל מציגה את כל סוגי הסיבות.

-

לחץ על התגית

= בחירה מרובה ,כדי לבחור מתוך הרשימה את הסיבה הרצויה

ולמחוק את היתר ע"י לחיצה על הצלמית
בסיום ללחוץ על הצלמיות
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.
= העתק.
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חוברת הדרכה שירות עצמי למנהל

 10.2לחץ על הצלמית

= בצע ,להפעלת הדו"ח .מתקבל המסך הבא:

 10.3ניתן לבצע מיון ע"י סימון של העמודה הרלוונטית ולחיצה על אחת הצלמיות:
•

= מיון בסדר עולה או יורד.

•

= הגדר מסנן .לדוגמה :חיפוש מספר או שם עובד מסוים ,לאחר סימון העמודה הרלוונטית.

•

= העברה לדו"ח אקסל.

•

= שנה פריסה .הכוונה לשינוי תצוגת העמודות של הדו"ח ושמירה כתבנית ע"י לחיצה על הצלמית
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חוברת הדרכה שירות עצמי למנהל

 .11דו"ח בקרת הצהרות חוקרים
 11.1מנהל יכול להריץ את "דו"ח בקרת הצהרות חוקרים" של החקרים הכפופים לו ,על מנת להציג את הדיווחים שלהם.
התייחס לשדות הבאים:
• "תאריך"  -בחר את טווח תאריכים הרצוי ,עם מגבלה של חצי שנה אחורה ,מתאריך הנוכחי.
• "עובדים שלא דיווחו" – סמן  Vבשדה זה ,כדי לקבל את רשימת החוקרים שלא דיווחו היעדרות/אי-היעדרות.
• "עובדים שדיווחו" סמן  Vבשדה זה ,כדי לקבל את רשימת החוקרים שדיווחו היעדרות/אי-היעדרות.
• בסיום לחץ על הצלמית
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 11.2הדו"ח שמתקבל מציג את רשימת העובדים לפי מספר עובד ,תת-קבוצת עובד וסטטוס הדיווח לפי חודש הדיווח.
בעמודות "נעדרתי" ו"לא נעדרתי" ,כאשר אין סימון  ,Vהעובד לא דיווח ,לכן הממונה לא יכול לבצע אישור.
בעמודה "ממונה" יופיע  Vלאחר שהממונה אישר ורק לאחר הדיווח של העובד.
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