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 .1תיאור כללי של המסמך
חוברת זו נכתבה במטרה לשמש כמדריך למשתמש בעת תפעול מערכת ה SAP-במסגרת פרויקט משכל ,ולהנחות את
תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה.SAP-
חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא ביצוע חשבונות סטודנטים.
בחוברת מספר פרקים ,כל פרק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט התהליך כפי
שמתבצע טכנית במערכת ה.SAP-
הערה:
הפניה בחוברת זו הנה בלשון זכר ,אך היא מיועדת לכולם .השימוש בלשון זו נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 .2סמלים מוסכמים בחוברת
לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:
▪ תפריטים :מופיעים בגופן מודגש .לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט בגופן מודגש ואחריו 
המציין את המעבר לתפריט הבא.
▪ טרנזקציה (קוד פעולה) :תופיע בסוגריים ,בסוף מסלול התפריטים.
▪ לחצנים :מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
▪ כותרת פרק :מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
▪ כותרת סעיף בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת ,אך קטן מכותרת פרק ,וכוללת את מספר הפרק.
▪ סטאטוס שדה :לשדה שלושה מצבי הזנה במסך:
 oחובה :יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
 oרשות :אפשרי להזין שדה זה ,אך אי הזנתו אינה מעכבת את המשך התהליך .מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי
להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר.
 oאוטומטי :שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת .לא להזנת המשתמש.
▪ חלקי המסך  -בלוקים :כאשר המסך מחולק למספר חלקים ,כל חלק נקרא 'בלוק' .בהנחיות לפעולה ,תופיע הפנייה
לבלוק המתאים.

▪

סעיפי הסבר :סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ" והם מופיעים תמיד
במסגרת ובצורה שמובאת להלן.
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שים  - לפניך נושא בעל חשיבות

טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.
לדוגמא :כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים.

▪

תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:
 oלאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
o
o
o

או . F8
לביצוע  -לאישור הקש על הכפתור
למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים ,החיצים מסמלים את המעבר בין המסכים .לדוגמא -
סטודנט  הצג נתוני אב
ניתן לעבור גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה
להמשך.

והקשה על  Enterאו

 .3הגדרת ישויות ומילון מונחים
מינוח

תיאור

תהליך קבלה ()Admission process

תהליך בו מועמד מבקש ללמוד בטכניון.
מבוצע באמצעות בקשה מקוונת ,ובמהלכו הסטודנט מתבקש למלא פרטים אישיים ולצרף
טפסים שונים ,לשלם דמי רישום וכו'
בסוף התהליך יוחלט ע"י מדור רישום וקבלה האם לקבלו לטכניון לתכנית המבוקשת.
נכון לעכשיו יפותחו  4תהליכי קבלה מקוונים שונים:
▪ קדם אקדמי
▪ הסמכה
▪ תארים מתקדמים – תואר שני
▪ תארים מתקדמים  -דוקטורט

גורם מממן

קיימות תכניות מממנות שונות אשר להן הסכם מול הטכניון שסטודנט הלומד במסגרתן מקבל
מעטפת מימונית מסוימת .במסגרת זו ייתכן גם פטור משכ"ל ותשלומים נילווים למועמדים
הניגשים להתקבל לטכניון.
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 .4פירוט פרקי המדריך
 .4.1חישוב חיובי סטודנט  - FEE CALCULATIONטרנזקציה PQ_FEE_CALC

ניתן להריץ חישוב לסטודנט בודד או לקבוצת סטודנטים לפי שיטת בחירה רצויה:
לפי תקופת רישום ,לפי מספר/י סטודנט ,חיפוש על פי הגדרת משתמש (רשימה למשל)

 .4.2ניתוח המחרה
אם רוצים לבדוק את חישוב חיובי הסטודנט ,ניתן להיכנס להסטוריית החישובים של הסטודנט דרך הסרגל ברשומת הסטודנט
או דרך טרנזקציה PIQ_FEECALC_HIST
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יש לסמן את השורה הרצויה ,וללחוץ על תוצאות המחרה( .עם אפשרות ניתוח כל מרכיב בהמחרה)

ניתוח המחרה:
מציג את כל הפרוצדורות בתהליך ותוצאותיהם .הקלקה על  ,SC000תציג את הליך התמחור של שכ"ל לפי תכנית לימודים ושדות
משמעותיים לחישוב( .תכנית ,שנה ,קטגוריית שכ"ל ,האם הופסקו הלימודים ומתי וכו')

הקלקה כפולה על השורה של הליך התמחור תציג את כל תנאי המחיר בפרוצדורה:
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בתחתית הניתוח קיים כפתור לניתוח תוצאת תנאים:
הקלקה עליו תציג את פרטי המחירון שנבחר בכל תנאי מחיר ואת שדות הגישה.

מהסטוריית חישוב התעריף ניתן גם להגיע לכרטיס סטודנט .יש ללחוץ על צלמית תוצאות פקודת היומן:
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 .4.3תחזוקת לוח אקדמי – טרנזקציה PIQCAM
לכל תכנית קדם-אקדמית יש לוח שנה ייחודי ולכן יש לתחזק בכל אחד מהלוחות את התאריכים הבאים עבור כל שנה/סמסטר:
 .1תאריכי פירעון תשלומי שכ"ל
 .2תאריך פירעון תשלומים נילווים
 .3תאריכים המגדירים החזרים במקרה של הפסקת לימודים( .תאריך הפסקת לימודים בתוך טווח התאריכים המוגדר ,קובע את קוד הזמן
המשפיע על אחוז ההחזר שייקבע לסטודנט)
תאריך קובע

תיאור TL

( TLגבול זמן)

תיאור רצף גבול זמן TLseq

רצף גבול זמן TLSeq

תאריך התחלה

תשלום  1מתוך 1

D1P1

תשלום אחד (ממומן)

PRT1

תאריך התחלה

תשלום  xמתוך 5

D5P1-D5P5

 5תשלומים (עצמאי)

PRT5

תאריך התחלה

תשלום  1מיידי

D1PC

תשלום  1מיידי (נילווים)

PRTC

טווח תאריכים

הפסקת לימודים-מועד x

REF1-REF6

REFUND1הפסקת לימודים

REFD

טווח תאריכים

הפסקת לימודים-מועד x

REM1-REM6

 REFUND2הפסקת לימודים-

REFM

ממומנים

ממומנים

 .4.4תחזוקת תעריפים לשכ"ל ,תשלומים נילווים ,הנחות ,תוספות ואחוזי החזר לפי גורם מממן
( )1היכנס לאחת מהטרנזאקציות הבאות לשם הקמה/תחזוקה/צפייה בתעריפים /הקמה בסימוכין:
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( )2עבור יצירה ,ייפתח המסך הבא.

( )3יש להזין את תנאי המחיר המבוקש וללחוץ על שילוב מפתחות .נקבל את כל אפשרויות הזנת הנתונים:

סדר המפתחות קובע קדימויות .אם נמצאה רשומת תנאי בטבלה שניה של שילוב המפתחות  ,היא הקובעת
והחיפוש מופסק.
( )4יש לבחור את הכניסה המתאימה להזנה וללחוץ .ENTER
יתקבל המסך הבא להזנת תנאי המחיר:
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יש להזין את כל הנתונים הנדרשים .שים לב לשדה "בתוקף מ" – תוקף המחיר המוקלד.

( )5ניתן לבחור אופציה של "צור עם סימוכין" ואז נקבל מסך עם נתונים ונשנה אותם (תאריך תחילת תוקף המחירון
החדש ,סכום ,שנה) לפי הרצוי:

( )6לצפייה בכל המחירונים של תנאי המחיר (כל טבלאות המוגדרות לתנאי המבוקש) ,יש ללחוץ על צלמית מידע:
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ניתן למלא פרמטרים לחיפוש ספציפי ,או להשאיר ריק ורק לציין תוקף מחירונים ולסמן שרוצים לראות ערכים:

( )7תתקבל רשימת כל המחירונים התקפים.
לדוגמה:
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( )8ישנם תנאי מחיר שערכיהם אחוזים (הנחה) וישנם תנאי מחיר שערכם מוגדרים בסכומים (שכ"ל)

( )9בסיום פעולת העדכון – שמור ע"י לחיצה על כפתור

.

עמוד  12מתוך  13עמודים
© כל הזכויות שמורות ,אין לעשות כל פעולה ביצירה ,להעתיק ,לצלם או לצטט ,ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

מדריך למשתמש – תהליך חישוב חיובי סטודנטים

( )10בחר את הטבלה הרלוונטית לתחזוקה מתוך רשימת הטבלאות של תנאי המחיר (מפתחות).
הגדרות כרגע:
תנאי
שכ"ל  TUBSקדם-אקדמי
שכ"ל  TUBSקדם-אקדמי
רווחה  ADW0קדם-אקדמי
אס"ט ADA1
הנחה ADDS
החזרים עצמאי REF0

מטרה
▪
▪
▪

מפתח
שנה/קטגוריית שכ"ל של התכנית ()949
שנה/עונת לימוד/מודול ()955
שנה/עונת לימוד/קטגוריית שכ"ל ()951
שנה/סמסטר/קטגורית תכנית/תכנית ראשית
קטגורית שכ"ל תכנית/סיווג רישום ()958
תקופת ביטול רישום)957( 1

▪
▪

הגדרת אחוז הנחה למכינה חוזרת RD
מדרגות  %החזר

החזרים ממומן REM0

תקופת ביטול רישום)957( 2

▪

מדרגות  %החזר

החזרים ממומן ות"ת REV0
החזרים אס"ט REFA
החזרים רווחה REFW

תקופת ביטול רישום)957( 2
תקופת ביטול רישום)957(1
תקופת ביטול רישום)957( 1

▪
▪
▪

מדרגות  %החזר
מדרגות  %החזר
מדרגות  %החזר

קדם אקדמי לפי תכנית
קדם אקדמי לפי מודול
קדם אקדמי לפי סמסטר/תכנית

ישנן טבלאות בהן הוזנו ערכי  ,0כדי לאפשר פטור מנילווים ,פטור משכ"ל וכד' .לדוגמה:
תנאי
שכ"ל TUBS
שכ"ל  TUBSקדם-אקדמי
רווחה  ADW0קדם-אקדמי

מפתח
סטטוס רישום ()962
קטגורית שכ"ל תכנית/סיווג רישום ()958
קטגורית שכ"ל תכנית/סיווג רישום ()958

אס"ט ADA1

קטגורית שכ"ל תכנית/סיווג רישום ()958
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הזן את הערכים המבוקשים בהתאם למפתח הטבלה שבחרת:

שם טבלה
 :PSCDטבלת מחירוני שכ"ל,
נילווים ,הנחות ,תוספות

טבלת החזרים

הסבר
יש לבחור את קטגורית התכנית:
▪ קדם אקדמי אוקטובר = PRE
▪ קדם אקדמי מרץ = PRES
▪ קדם-קדם חרדים = PRP1
▪ קדם-קדם השגים = PRP2
▪ קדם-קדם עתודה = PRP3

סטטוס
תלוי בטבלה

שדה

תאריך התחלה
תאריך סיום
סכום
יחידה
D/S 2

תאריך תחילת תוקף הרשומה
תאריך סיום תוקף הרשומה
סכום או אחוז ,בהתאם לסוג התנאי
מטבע הסכום או  ,%בהתאם לסוג התנאי
פטור מנילווים ,נכון להיום קיימים הערכים הבאים:
▪  = 0001פטור מלא מילווים
▪  = 0002פטור מאגודת הסטודנטים
▪  = 0003פטור מרווחה/בריכה
▪  = 0004פטור מארגון סטודנטים ארצי

חובה
חובה
חובה
חובה

תכנית ראשית
סוג עיבוד

ציון תכנית ראשית X
קדם אקדמי=1
מקדמה לשמירת מקום=2
מקדמה רגילה=3
הסמכה=4
מקדמה לשמירת מקום אביב=5
במידה וגובה החזר תלוי בסיבת הפסקת לימודים
בהתאמה עם תחזוקת הלוח האקדמי של התכנית

סוג תכנית

סוג פעילות
תקופת ביטול
רישום
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מטרה
▪
▪
▪

איפוס שכ"ל לסטודנט "לא נוכח"
איפוס שכ"ל לסטודנט ""RT
איפוס נילווים לסטודנט " "RP" "RTולבעלי
פטור מדמי רווחה
איפוס אס"ט לסטודנט " "RP" "RTולבעלי
פטור מדמי אס"ט

בסיום פעולת העדכון – שמור ע"י לחיצה על כפתור
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