תהליך תשומות-גישור
תהליך נוכחי
עד כה ,להפעלת רישום תשומות-גישור הוכן מסמך עליו היה חתום ראש המנהל
וחייב את תקציב המחקר של החוקר בגין שימוש בתשומות הטכניון.
מסמך זה נערך בתיאום עם מתאם המחקר ואליו נלוו אסמכתאות כגון אישורים
על גובה מילגה /שכר /עלויות ציוד וחומרים שהתקבלו מהטכניון.
התהליך הופעל באופן ידני ע"י צוותי רשות המחקר והטכניון.

תהליך חדש
התהליך החדש הינו ממוכן ו מבוסס על יצירת הזמנת רכש ייעודית לתשומות
ועדכונה בנתונים כפי שמתואר בהמשך.
ההזמנה תעבור אישור תקציבי ע"י המתאם האחראי ,אישור המנל"מ לתמיכת
גישור בגובה ההזמנה ,חיוב הטכניון למחקר וזיכוי מידי לתקציב החזרי הפקולטה
או לתקציב מרכז עבור רשות החדשנות והאיחוד האירופי.
להזמנה נדרש לצרף מסמכים ( המסמך שנערך עם מתאם המחקר יחד עם
האסמכתאות – אישור על גובה מילגה ,שכר ,עלות חומרים ) בדומה להצעות
מחיר בדרישות רכש.
להלן אופן ביצוע התהליך.

מכירה בין חברתית -חוברת הדרכה
יצירת הזמנת רכש ע"י מורשה בפקולטה:
יצירת הזמנת מכירה בין חברתית  -טרנזקציה ME21N
 .1.1סוג הזמנה  ( ZINP -הזמנת תשומות)
 .1.2ספק -420073 -הטכניון מ.ט.ל 2
 .1.3ארגון רכש 3000 -
 .1.4קבוצת רכש 2 +V -ספרות של היחידה
 .1.5קוד חברה 0070 -

 .1.6בשורת ההזמנה יש להזין:



הקצאת חשבון - Z -מענק



מק"ט-
תשומות -חומרים910001956 -
תשומות -מלגות 910001957 -
תשומות -שימוש בציוד 910001955-
תשומות -שכר910001971-



כמות 1 -



מחיר נטו -ערך התשומה בשקלים



אתר0070 -

 .1.7לשונית הקצאת חשבון -פרטי פריט


תקציב חוקר

 .1.8לשונית תוספות – פרטי פריט


יחידה ארגונית



תת יחידה ארגונית



בעל תקציב -מספר עובד  -חוקר ראשי של המענק

במידה ובשורת ההזמנה הוקלד מק"ט תשומות מלגות ושכר ,יש להזין את השדות
הבאים בלשונית תוספות:


התחלת תוקף -תאריך תחילת מלגה



סיום תוקף -תאריך סיום מלגה



מספר זיהוי-ת.ז של הסטודנט אשר מקבל את המלגה



שם -שם הסטודנט

בעת בדיקת שלמות המסמך ע"י לחיצה על כפתור
יתכן ויתקבלו ההודעות הבאות:
.1
במידה ומתקבלת הודעה זו -אזי יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטים לבקשת
התשומה באמצעות .DMS
לאחר צירוף המסמכים יש לסמן בלשונית תוספות בכותרת ההזמנה – אישור
צירוף מסמכים.

בסיום אנא שמרו את ההזמנה ע"י לחיצה על

.
.

בהצלחה
אגף מחשוב ומערכות מידע 

