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 .1הקדמה

חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול במערכת "משכל"  ,SAPולהנחות את המשתמשים לעבודה יעילה
ומושכלת ,תוך ניצול מרבי של יכולות המערכת.
דרך הדו"חות מבצעים מעקב שוטף של רישום הסטודנטים למקצועות השונים בהתאם לתכנית הלימודים והסטטוס שלהם,
כמו כן ,מעקב ציונים ,מדריכים וכו'

 הערה!
הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר ,אך היא מיועדת לכולם .השימוש בלשון זו ,נעשה מטעמי נוחות בלבד!
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 .2רשימת רישום סטודנטים – טרנזקציה ZCM_STUDENT_INFO
לאחר רישום הסטודנטים לתכנית לימודים ,ניתן לקבל דו"ח מרכז לפי שנת הלימודים ותכנית הלימודים.
אפשר לשמור כמה תבניות (ווריאנטים) לפי שיטת הבחירה.

 2.1כנס לטרנזקציה  ZCM_STUDENT_INFOולחץ על הצלמית
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 2.2בחר את הווריאנט " "STUDENTSע"י לחיצה כפולה על השם.

 2.3התייחס לשדות הבאים כדי לבחור פרמטרים ע"פ הצורך:

 2.3.1בשדה "וריאנט בחירה" בחר מתוך הרשימה את הווריאנט הרצוי.
 2.3.2בשדה "תוכנית לימודים" בחר מתוך הרשימה את התוכנית הרצויה.
 2.3.3בשדה "שנה אקדמית" בחר את השנה הרצויה.
 2.3.4בשדה "סמסטר" בחר את הסמסטר הרצוי.
 2.3.5לצמצום נוסף של חיפוש ,אפשר לסמן/להזין פרמטרים בשדות שבבלוקים של "פרטי סטודנט" ו"פרטי רישום".
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= "בצע" על מנת להריץ את הדו"ח.

 2.3.6לחץ על הצלמית

שים לב לעמודה "סטטוס רישום":
אם הסטטוס "ביטול רישום"" ,תאריך תחילת הסטטוס" חייב להיות קטן או שווה לתאריך של היום.

 2.4ניתן לשנות בשדה "שיטת בחירה" את השיטה ,ע"י בחירה מתוך הרשימה את השיטה הרצויה .לדוגמה:
 3.1שיטה " = STNRסטודנטים באמצעות מספר סטודנט".
 3.2שיטה " = ST01חיפוש מוגדר משתמש".

 2.5ליצור וריאנט חדש בשדה "וריאנט בחירה" לחץ על הצלמית
במסך שמתקבל הזן שם לווריאנט ולחץ על הכפתור

= "יצירה".
.

 2.6בלחיצה כפולה על מספר הסטודנט ,מגיעים לצפייה ישירה בפרטים שלו ,וניתן לבצע עדכונים/שינויים
כפי שהוסבר בסעיפים הקודמים .עדיין בטיפול.
 2.7העברת הדו"ח ל– Excel
לחץ על הכפתור
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 .3מידע על מדריך  -טרנזקציה ZCM_INSTRUCTOR_INFO
דו"ח זה מציג את לוח זמני ההדרכה והעומס של כל מדריך ומדריך בנפרד ו/או כמה מדריכים ביחד ,בתקופה מסוימת.
הדו"ח משקף את מה שנמצא בפועל במערכת השעו.
במידה ומפגש בוטל ו/או נמחק ממערכת השעות ,הנ"ל לא יופיע בדו"ח זה.
 3.1כנס לטרנזקציה  ZCM_INSTRUCTOR_INFOולחץ על הצלמית

= "קבל ווריאנט"

 3.2בחר את הווריאנט " "STUDENTSע"י לחיצה כפולה על השם.

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  7מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 3.3התייחס לשדות הבאים כדי לבחור פרמטרים ע"פ הצורך:

 3.3.1בשדה "זיהוי אובייקט" הזן את מספר המדריך או חפש לפי שם משפחה ושם פרטי.
אפשר להוסיף מספרי מדריכים נוספים ע"י לחיצה על הצלמית

= "בחירה מרובה".

 3.3.2בשדה "סטטוס אובייקט" אפשר לבחור מתוך הרשימה סטטוס אחר שונה מ"פעיל" שהוא הקבוע.
 3.3.3בבלוק "תקופת דיווח" מסומנת התקופה הקבועה "חודש נוכחי" .ניתן לשנות ע"פ הצורך.
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= "בצע" על מנת להריץ את הדו"ח.
 3.3.4לחץ על הצלמית
הדו"ח מציג את כל הפרטים על המדריך ,הקורסים שהוא מלמד ,ימים ושעות כפי שנקבע בפקולטה/יחידה.

 3.4העברת הדו"ח ל– Excel
לחץ על הכפתור
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 .4דו"ח להצגת ציונים של הסטודנטים  -טרנזקציה ZCM_APPRAISALS
דו"ח זה מציג את הציונים והערכה של הסטודנט בכל מקצוע ,לפי שנת הלימודים ועונת הלימודים.
 4.1כנס לטרנזקציה  ZCM_APPRAISALSולחץ על הצלמית

= "קבל ווריאנט"

 4.2בחר את הווריאנט " "TESTע"י לחיצה כפולה על השם.
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 4.3התייחס לשדות הבאים כדי לבחור פרמטרים ע"פ הצורך:

 4.3.1בשדה "וריאנט בחירה" בחר מתוך הרשימה את הווריאנט הרצוי.
ניתן ליצור וריאנט חדש לפי הצורך ,לפי התהליך כמו בדו"חות האחרים ,לדוגמה בסעיף  2.5בחוברת זו.
 4.3.2בשדה "סוג בחירה" סמן " סיכום חוות דעת".
 4.3.3בשדה "בחר מודל" אם הוא לא מסומן ,אזי נקבל את רשימת כל המודולים.
במידה והשדה "בחר מודול" מסומן ב ,V -בשדה "מודול" חייבים לבחור מתוך הרשימה את המודול הרצוי.
 4.3.4בשדה "בחר שנה וסמסטר" סמן .V
 4.3.5בשדה "שנה" בחר מתוך הרשימה את שנת הלימודים הרצויה.
 4.3.6בשדה "סמסטר" בחר מתוך הרשימה את הסמסטר הרצוי של שנת הלימודים שנבחרה.
 4.3.7בשדה "תבנית" מופיעה תבנית הצגת הדו"ח שהגדרנו ותמיד ניתן לשנותה.
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= "בצע" על מנת להריץ את הדו"ח.

 4.3.8לחץ על הצלמית

לשים לב לעמודה "טקסט ארוך לסטטוס" בה מופיע הסטטוס "נוכח" או "ביטול רישום".

 4.4העברת הדו"ח ל– Excel
לחץ על הכפתור
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 .5דיווח גמר לימודים לסטודנט במכינה  -טרנזקציה ZCM_PRECQ_UPD
דו"ח זה מציג את רשימת הסטודנטים שזכאים לתעודת גמר במכינה הקדם אקדמית של הטכניון.
 5.1כנס לטרנזקציה ZCM_PRECQ_UPD

 5.1.1התייחס לשדות הבאים כדי לבחור פרמטרים ע"פ הצורך:
שדה

סטאטוס

הסבר

תוכנית לימודים

חובה

בחר מתוך הרשימה את התוכנית הרלוונטית.

שנה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את שנת הלימודים הרלוונטית.

סמסטר לימודים

חובה

בחר מתוך הרשימה את הסמסטר הרלוונטי.

תאריך אישור כישורים

אוטומטית

ניתן לשנות ידנית לפי הצורך.

סימולציה

רשות

השדה ריק .כאשר משהו לא תקין מקבלים הודעת שגיאה.

הצגת דו"ח

חובה

בריצה אמיתית מקבלים את כל ההודעות ,הצלחה או כישלון.

 5.2לחץ על הצלמית
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 5.3תוצאה לאחר ריצה אמיתית של הדו"ח:

 5.4בדו"ח  ZCM_STUDENT_INFOניתן לראות במרוכז את "תאריך זכאות לתעודה" לאחר ריצת דו"ח הנ"ל.
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 .6דו"ח הפצת סטודנטים לבחינות– טרנזקציה ZCM_BOOKINGS
הדוח מהווה שלב מקדים לתכנון בחינה במערכת ומספק תמונה כמותית של הסטודנטים לתכנון חדרי הבחינה.
הדוח יציג את כל הסטודנטים הרשומים לקורס וההתאמות שלהם אשר בתוקף בתאריך הבחינה.
הדוח יציג כמות סטודנטים זכאים עבור סוג התאמה
 6.1כנס לטרנזקציה  = ZCM_BOOKINGSדו"ח ביקוש לקורס והתייחס לשדות הבאים ולחץ על הצלמית

=ביצוע:

שדה

סטאטוס הסבר

תאריך מבחן

חובה

הזן את תאריך הבחינה הרצוי.

תכנית לימודים לשיוך מקצוע

חובה

בחר מתוך הרשימה את תוכנית הלימודים אליה משתייך המקצוע.

מקצוע

חובה

בחר מתוך הרשימה את המקצוע/ות של סמסטר הבחינות.
אם לא הוזן מספר מקצוע ,מקבלים את הרישום לכל המקצועות
הנלמדים בתוכנית הלימודים

שנה אקדמית (רישום לקורסים)

חובה

בחר מתוך הרשימה את שנה האקדמית הרלוונטית.

חובה

בחר מתוך הרשימה את עונת הלימודים הרלוונטית.

הצגת תכנית מודול

חובה

סמן V

הצגת מודולים רשומים

חובה

סמן V

הצגת רישום רגיל

חובה

סמן  . Vניתן לסם לאחר לחית  Enterלאחר בחירת המקצוע.

הצגת רשימת סטודנטים

חובה

סמן V

עונת לימודים אקדמית (רישום
לקורסים)
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 6.2במסך התוצאות ניתן לראות את רשימת הסטודנטים עם הארכת זמן ואחוזי הארכה.
ניתן לראות גם התאמות אחרות ,כמו לדוגמה "היבחנות על מחשב" ,הכל לפי העדכון בכרטיס סטודנט.
עבור כל סוג התאמה ,בכל עמודה ישנו סה"כ מספר הסטודנטים ,מידע חשוב לתכנון חדרי הבחינה.

 6.3העברת הדו"ח ל– Excel
לחץ על הכפתור
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 .7דו"ח התאמות סטודנטים ליועצות – טרנזקציה ZCM_EX_ADAPTIONS
הדוח מיועד להציג את רשימת הסטודנטים שרשומים לתוכנית לימוד מסוימת וההקלות להם הם זכאים ,עם תאריכי התוקף לכל התאמה.
 7.1כנס לטרנזקציה  = ZCM_EX_ADAPTIONSדו"ח התאמות סטודנטים ליועצות והתייחס לשדות הבאים,
ולחץ על הצלמית

=ביצוע:

שדה

סטאטוס הסבר

תוכנית הלימודים

חובה

בחר מתוך הרשימה את תוכנית הלימודים הרצויה.

שנה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את שנה האקדמית הרלוונטית.

עונת לימודים אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את הסמסטר הרלוונטי לאותן התאמות.

 7.2במסך התוצאות ניתן לראות את רשימת הסטודנטים עם הארכת זמן ואחוזי הארכה.
ניתן לראות גם התאמות אחרות ,כמו לדוגמה "היבחנות על מחשב" ,הכל לפי העדכון בכרטיס סטודנט.
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טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  17מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 7.3אפשר לבצע סינון של העמודות ע"י לחיצה/סימון על העמודה הרצוי ולחיצה על הצלמית

 7.3.1במסך שמתקבל לפי בחירת העמודה ,הזן בין * * את הפרמטר הרצוי ולחץ על הצלמית

= הגדר מסנן:

= בצע

 7.3.2במסך התוצאה מתקבל רשימה של הסטודנטים לפי הסינון שנבחר:

 7.4העברת הדו"ח ל– Excel
לחץ על הכפתור
תאריך עדכון אחרון 21/07/21

ובחר מתוך הרשימה את "גיליון אלקטרוני" .שמור את המסמך בשם ובספרייה רצויים.
טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  18מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 .8דו"ח ניהול מבחנים – רשימת משגיחים – טרנזקציה ZCM_EX_PROCTORS_LIST
דרך הדו"ח לניהול בחינות מפיקים שני סוגים של רשימות:
• רשימה חודשית למשגיח לפי ת.ז .הדו"ח מציג את פרטי הבחינות אליהן המשגיח שובץ במהלך תקופה נבחרת.
• רשימה יומית של המשגיחים עבור אחראי מבחנים.
 8.1כנס לטרנזקציה  = ZCM_EX_PROCTORS_LISTדו"ח ניהול מבחנים – רשימת משגיחים
והתייחס לשדות הבאים .בסיום לחץ על הצלמית

=ביצוע:

שדה

סטאטוס

הסבר

שנה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את השנה הרצויה.

סמסטר

חובה

בחר מתוך הרשימה את הסמסטר הרלוונטית.

סוג מבחן

חובה

בחר מתוך הרשימה :מועד א ,מועד ב ,בוחן וכו'

יחידה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את היחידה/פקולטה

בית ספר

חובה

בחר מתוך הרשימה ( ,PREוכו')

מודולים

רשות

בחר מתוך הרשימה את המקצוע/מודול הרצוי.
אם השדה ריק ,מקבלים את כל המקצועות שתוכננו בחינות.

משגיח

חובה

בחר מתוך הרשימה את המשגיח שעבורו מריצים את הדו"ח.

תאריך בחינה

רשות

שדה ריק – מקבלים רשימת כל הבחינות שבשנה והסמסטר
שנבחרו.

פורמט פלט

אוטומטית ברירת מחדל " – Cתצוגת טבלה"

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  19מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 8.2במסך התוצאות ניתן לראות את רשימת המשגיחים שכבר שובצו לתאריכי בחינות ,חדרים ,שעת בחינה ומשך הבחינה.
ניתן לראות גם רשימת הבחינות ללא משגיח ,ברגע של הרצת הדו"ח.
הדו"ח מציג:
• משך הזמנת חדר.
• משך הבחינה ,שזה כולל תוספת זמן ההתאמה המקסימלי של סטודנט ששובץ לבחינה.

 8.2.1סינון הדו"ח – סמן כל עמודה שלפיה רוצים לסנן ולחץ על הצלמית

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

= סנן/פילטר.

גרסה מס' 4

עמוד  20מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 8.2.2הדפסת הדו"ח  -לחץ על הכפתור
בסיום לחץ על הכפתור

ובחר "התקן פלט" .PDF
או הכפתור

 8.2.3שליחת הדו"ח בדוא"ל – לחץ על הכפתור

ישר להדפסה.

.

ניתן לעקוב אחר שליחת הדוא"לים בטרנזקציה .SOSB
אם הסטטוס בצבע אדום ,הדוא"ל לא נשלח ויש לבדוק עם המשגיח את כתובת המייל הנכונה ו/או עם התמיכה.

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  21מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 .9רשימת שיבוץ למבחנים – טרנזקציה ZCM_EX_CLASS_DSTR
הדו"ח מציג השוואה בין כמות הסטודנטים רשומים לבחינה לבין כמות הסטודנטים ששובצו לבחינה.
הדו"ח משמש לביצוע בקרה לאחר שיבוץ המבחנים.
הדו"ח מציג את רשימת החדרים שהוקצו לבחינות וכמות הסטודנטים בבחינה ,שזכאים להתאמות.
 9.1כנס לטרנזקציה  = ZCM_EX_CLASS_DSTRרשימת שיבוץ למבחנים והתייחס לשדות הבאים.
בסיום לחץ על הצלמית

=ביצוע:

שדה

סטאטוס

הסבר

שנה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את השנה הרצויה.

סמסטר

חובה

בחר מתוך הרשימה את הסמסטר הרלוונטית.

סוג מבחן

חובה

בחר מתוך הרשימה :מועד א ,מועד ב ,בוחן וכו'

יחידה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את היחידה/פקולטה

בית ספר

חובה

בחר מתוך הרשימה את המשאב הרלוונטי ( ,PREוכו')

מודולים

רשות

בחר מתוך הרשימה את המקצוע/מודול הרצוי.
אם השדה ריק ,מקבלים את כל המקצועות שתוכננו בחינות.

תאריך בחינה

רשות

שדה ריק – מקבלים רשימת כל הבחינות שבשנה והסמסטר
שנבחרו.

פורמט פלט

אוטומטית ברירת מחדל " – Cתצוגת טבלה"

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  22מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 9.2במסך התוצאות ניתן לראות את רשימת הבחינות לפי מקצועות ,קיבולת של כל חדר ומספר הסטודנטים
שכבר שובצו לתאריכי הבחינות ,חדרים ,שעת בחינה ומשך הבחינה.

 9.3העברת הדו"ח ל– Excel
לחץ על הכפתור

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

ובחר מתוך הרשימה את "טקסט עם לשוניות" .שמור את המסמך בשם ובספרייה רצויים.

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  23מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 .10דו"ח מפקד כיתה – טרנזקציה ZCM_EX_CLASS_LIST
מפקד כיתה הוא מסמך עזר למשגיחה שבו היא רואה את פרטי המבחן ,רשימת הסטודנטים המשובצים לחדר,
זכאות סטודנטים להתאמות.
הסטודנטים הנוכחים בבחינה יחתמו ליד מספר הזהות שלהם במפקד כיתה.
רשימת הסטודנטים מסודרת בסדר עולה על מנת להקל על המשגיחה בעבודה עם המדבקות
 10.1כנס לטרנזקציה  = ZCM_EX_CLASS_LISTמפקד כיתה ,והתייחס לשדות הבאים.
בסיום לחץ על הצלמית

=ביצוע:

שדה

סטאטוס

הסבר

שנה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את השנה הרצויה.

סמסטר

חובה

בחר מתוך הרשימה את הסמסטר הרלוונטית.

סוג מבחן

חובה

בחר מתוך הרשימה :מועד א ,מועד ב ,בוחן וכו'

יחידה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את היחידה/פקולטה

בית ספר

חובה

בחר מתוך הרשימה את המשאב הרלוונטי ( ,PREוכו')

מודולים

רשות

בחר מתוך הרשימה את המקצוע/מודול הרצוי.
אם השדה ריק ,מקבלים את כל המקצועות שתוכננו בחינות.

תאריך בחינה

רשות

שדה ריק – מקבלים רשימת בחינות ללא משגיח באותו רגע.

מזהה בחינה

רשות

בחר מתוך הרשימה את המקצוע/מודול הרצוי.
אם השדה ריק ,מקבלים את כל המקצועות שתוכננו בחינות.
זה מראה את כל הבחינות שבהן יש שיבוץ סטודנטים.

פורמט פלט

אוטומטית ברירת מחדל " – Cתצוגת טבלה"

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  24מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 10.2במסך התוצאות ניתן לראות את רשימת הבחינות לפי מקצועות ומספר הסטודנטים שכבר שובצו לתאריכי הבחינות,
חדרים ,שעת בחינה ומשך הבחינה.

 10.2.1סינון הדו"ח – סמן כל עמודה שלפיה רוצים לסנן ולחץ על הצלמית

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

= סנן/פילטר.

גרסה מס' 4

עמוד  25מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 10.2.2הדפסת הדו"ח  -לחץ על הכפתור
בסיום לחץ על הכפתור

ובחר "התקן פלט" .PDF
או הכפתור

ישר להדפסה.

הרשימה מציגה את המקצוע ,תאריך הבחינה ,שעת הבחינה ,מספר הבניין והכיתה ,משך הבחינה ,סוג חדר,
משך תוספת הארכת זמן.
בטבלה מופיעים מספרי תעודת זהות של הסטודנטים ששובצו לאותה בחינה וחדר ומקום לחתום על נוכחות.

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  26מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 .11הפקת קבצים למדבקות מבחן – טרנזקציה ZCM_EX_STICK
זה דו"ח להפקת קבצים לצורך יצירת מדבקות לבחינות.
 11.1כנס לטרנזקציה  = ZCM_EX_STICKהפקת קבצים למדבקות מבחן ,והתייחס לשדות הבאים.
=ביצוע כדי להפיק את המדבקות.
בסיום לחץ על הצלמית
ניתן לייצר קבצים ליצירת מדבקות ליותר מבחינה אחת ,בו זמנית.

שדה

סטאטוס

הסבר

שנה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את השנה הרצויה.

סמסטר

חובה

בחר מתוך הרשימה את הסמסטר הרלוונטית.

סוג מבחן

חובה

בחר מתוך הרשימה :מועד א ,מועד ב ,בוחן וכו'

יחידה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את היחידה/פקולטה

בית ספר

חובה

בחר מתוך הרשימה את המשאב הרלוונטי ( ,PREוכו')

מודולים

רשות

בחר מתוך הרשימה את המקצוע/מודול הרצוי.
אם השדה ריק ,מקבלים את כל המקצועות שתוכננו בחינות.

תאריך בחינה

רשות

הזן תאריך בשילוב המקצוע/מודול בשדה "מזהה בחינה".

מזהה בחינה

רשות

בחר מתוך הרשימה את הבחינה/ות הרצויה/ות שעבורה/ן
רוצים להפיק את המדבקות.
אם לא מזינים שם הקורס ,מקבלים מדבקות עבור כל הבחינות
עם שיבוץ ,לפי שנה אקדמית והסמסטר שהוזנו כשדות חובה.

קובץ פלט

אוטומטית מופיע קובץ ברירת מחדל .

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  27מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 .12רשימת סטודנטים למבחן למסדרון – טרנזקציה ZCM_EX_DSTR_CORRIDOR
רשימת הסטודנטים עבור בחינה עם אינדיקציה לבניין וחדר אליו שובצו.
את הרשימות תולים במסדרון לפני הבחינות.
 12.1כנס לטרנזקציה  = ZCM_EX_DSTR_CORRIDORרשימת סטודנטים למבחן למסדרון ,והתייחס לשדות הבאים.
בסיום לחץ על הצלמית

=ביצוע כדי להפיק את המדבקות.

שדה

סטאטוס

הסבר

שנה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את השנה הרצויה.

סמסטר

חובה

בחר מתוך הרשימה את הסמסטר הרלוונטית.

סוג מבחן

חובה

בחר מתוך הרשימה :מועד א ,מועד ב ,בוחן וכו'

יחידה אקדמית

חובה

בחר מתוך הרשימה את היחידה/פקולטה

בית ספר

חובה

בחר מתוך הרשימה את המשאב הרלוונטי ( ,PREוכו')

מודולים

רשות

בחר מתוך הרשימה את המקצוע/מודול הרצוי.
אם השדה ריק ,מקבלים את כל המקצועות שתוכננו בחינות.

תאריך בחינה

חובה

הזן תאריך בשילוב המקצוע/מודול בשדה "מזהה בחינה".

מזהה בחינה

רשות

בחר מתוך הרשימה את המקצוע/מודול .
אם לא מזינים שם הקורס ,מקבלים רשימת כל הבחינות עם
שיבוץ ,לפי שנה אקדמית והסמסטר שהוזנו כשדות חובה.

פורמט פלט

אוטומטית ברירת מחדל " – Cתצוגת טבלה"

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  28מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 .13תכנית לשליפה ושמירת מסמכי סטודנט– טרנזקציה ZCM_ST_DOCUMENTS
רשימת כל המסמכים שהסטודנטים צירפו בתהליך ההרשמה ו/או לאחריה ,ע"פ בקשת מדור רישום.
 13.1כנס לטרנזקציה  = ZCM_ST_DOCUMENTSתכנית לשליפה ושמירת מסמכי סטודנט ,והתייחס לשדות הבאים.
בסיום לחץ על הצלמית

=בצע.

שדה

סטאטוס

הסבר

תכנית לימודים

חובה

בחר מתוך הרשימה את התכנית הרצויה.

שנת הלימודים

חובה

בחר מתוך הרשימה את השנת הלימודים הרלוונטית.

סמסטר

אוטומטית יופיע אוטומטית לפי שנת הלימודים שנבחרה.

ת.ז.

רשות

חיפוש סטודנט/ים מבלי להריץ את כל רשימת הסטודנטים.

מספר מקצור של סטודנט

רשות

חיפוש סטודנט/ים מבלי להריץ את כל רשימת הסטודנטים.

סוג מסמך

רשות

בחר מתוך הרשימה את סוג/י המסמך/ים הרצוי/ים.

סטטוס סטודנט

רשות

בחר מתוך הרשימה את סטטוס הסטודנט הרצוי.

תבנית

רשות

בחירת תבנית להצגת הדו"ח ,לאחר יצירתה.

תאריך עדכון אחרון 21/07/21

טכניון – פרויקט משכל

גרסה מס' 4

עמוד  29מתוך 30

חוברת הדרכה לדו"חות
________________________________________________________

 13.2במסך שמתקבל ניתן למיין את הדו"ח לפי מספר סטודנט או ת.ז .של הסטודנט ולבדוק בעמודות "סוג מסמך"
ו"תיאור סוג מסמך" את רשימת המסמכים שהסטודנט סיפק למדור רישום (כל סוגי המסמכים PDF ,JPG :וכו').

 13.3סמן את שורת המסמך/ים שרוצים להוריד ולחץ על הכפתור
שמור את המסמכים בתקיה הרצויה.
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