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מערכת נוכחות
אינטרנטית
בית החולים הרצוג
מדריך למשתמש
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ניתן להכנס למערכת דרך אתר המרכז הרפואי הרצוג בכתובת
/http://www.herzoghospital.org.il

בעמוד הראשי לבחור מחלקת כוח אדם ושכר
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 .1כניסה וניווט במערכת
בכניסה למערכת יפתח המסך הבא:

א .בשדה מספר העובד יש להזין את מספר ת.ז של העובד ללא סיפרה  0בתחילת מספר תעודת
הזהות.
ב .בשדה סיסמא יש להזין את הסיסמא הראשונית.

ג .שים

בשדה סיסמא ההזנה הינה באנגלית תוך התייחסות לאותיות לטיניות גדולות /

קטנות (.)caps lock
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ד .לשינוי סיסמה ראשונית יפתח המסך הבא:

ה .על המשתמש להזין את הסיסמא בפורמט הנדרש לפי "חוקי החלפת סיסמא".
ו .לאחר ביצוע החלפת הסיסמא המשתמש יחזור אוטומטית חזרה למסך כניסה :
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ז .לאחר הכניסה למערכת יש לבחור ע"י הקלקה על עכבר ימני בדיווח נוכחות אינטרנטי

ח .יש לבחור בנוכחות ע"י הקלקה על עכבר ימני
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 .2מסך דיווח נוכחות
א .במסך זה נבחר בתפריט למעלה במודול נוכחות במסך נוכחות

ב .לאחר הבחירה יופיע מסך דיווח הנוכחות הבא:

דפדוף בין
חודשי דיווח
נוכחות

לשמירת
העדכונים יש
ללחוץ על
"שמירה"

הזנה של שעת
הכניסה והיציאה
בפורמט 09:02
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ג .לעדכון קוד הדיווח נבחר מרשימת הקודים או שנרשום את מס' הקוד בתא ק .דיווח

יש ללחוץ על החץ לפתיחה ובחירת
קוד דיווח מתוך הרשימה

 .3הוספה

להוספת רשומה יש לעמוד על השורה בתאריך הרצוי לבחירת היום שמעוניינים להוסיף עבורו
רשומת דיווח נוספת ולאחר מכן ללחוץ על

.

 .4עדכון
א.

לעדכון רשומה יש לדווח את שדות החובה כמצוין לעיל ובהתאם לפורמט המקובל :שעת
כניסה ,שעת יציאה ,קוד דיווח.

ב.

במידת הצורך ניתן לדווח הערות כמלל חופשי.
שים

בשדה קוד דיווח " ".משמעו עבודה רגילה ומהווה ברירת מחדל של

המערכת לרשומות שמגיעות משעון נוכחות.

ג.

לדיווח תאריך כניסה או תאריך יציאה  ,ניתן לדווח ידנית במבנה מלא DDMMYYYY
או ע"י בחירת תאריך באמצעות לחיצה על
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ד .במידה ונדרש לדווח מספר קודי דיווח שונים (פעילויות שונות) ,יש ללחוץ על היום הרלוונטי

ה .בדוגמא:

 ,יפתח מסך ה zoom -הבא לדיווח מספר פעילויות /קודי דיווח שונים לאותו היום.

 .5דיווח רב יומי
א .ניתן לבצע דיווח למספר ימים ברצף בעלי אותו קוד דיווח.
ב .לביצוע דיווח רב יומי יש לדווח תאריך כניסה  ,תאריך יציאה קוד דיווח .
ג .במידת הצורך יש לדווח שעת כניסה ושעת יציאה.
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ד .יש לסמן  Vבעמודה רב יומי

.

 .6שמירה
א .לשמירת הדיווחים יש ללחוץ על כפתור

ולוודא כי הופיעה ההודעה הבאה:

 .7מחיקה
א .למחיקת רשומה יש לעמוד על הרשומה לבחירתה.
ב .יש ללחוץ על כפתור

.

ג .תופיע תיבת טקסט
ד .לחיצה על "כן" תמחק את הרשומה ,לחיצה על "לא" תבטל את הפעולה.
ה .שים

 ,מחיקה לבד אינה שומרת את הפעולה ,יש לבצע

לאחר מחיקה.
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 .8דגשים
א.

ב.

צבעי רשומות

.i

אפור  -נתון שהגיע מהשעון ולא ניתן לעדכון/שינוי.

.ii

ירוק – רשומה שמציינת שבת

.iii

אדום – רשומה עם שגיאת דיווח.

.iv

כחול – רשומה אשר התווספה או בוצע בה שינוי.

.v

שחור -רשומה ללא דיווח.

סוג יום
בעמודה זו יצוין סוג יום מיוחד ,לדוגמא ,ערב חג ,יום בחירה ,חג וכדומה.

ג.

סה"כ
עמודה זו תיווצר אוטומטית כתוצאה מדיווח שעת הכניסה ושעת היציאה ותציין את סך
השעות בפועל ברשומה זו.
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ד.

שגיאה

 .iרשומה עם שגיאה – יופיע באדום מס' שגיאה בעמודה שגיאה.
 .iiבעמידה עם העכבר על מספר השגיאה יופיע ההסבר לשגיאה לדוגמא חסר שעת כניסה,
חסר שעת יציאה.
 .iiiכמו כן בחלקו העליון של המסך תופיע הודעה כי השמירה התבצעה אך שים לב כי נשמרה
רשומה שגויה.

ה.

מקור רשומה
עמודה "מקור הרשומה" מבטאת מהיכן הגיע עדכון הרשומה:
 .1שעון – דיווחים שהגיעו מהשעון.
 .2הוספה – רשומה שהתווספה ע"י עדכון ידני.
 .3שינוי – רשומה ששונתה ע"י משתמש.

ו.

תקן יומי
 .iבעמודה זו יצוין אוטומטית התקן היומי אותו העובד צריך למלא.
 .iiהמכסה נקבעת בהתאם להסכם אליו משויך העובד.
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ז.

ניתן לראות את סה"כ השעות שבוצעו ע"י העובד לחודש הנוכחות ,בתחתית המסך בסוף
רשומות העובד .נתון זה כולל את כלל קודי הדיווח.

ח.

היסטוריה
ככלל ,כל עדכון אשר מבוצע במערכת הדיווח האינטרנטית נשמר ומתועד בהיסטוריית
המערכת לרבות מחיקה ,שינוי ,הוספה וכדומה.

ט.

דיווחים המגיעים משעון הנוכחות לא ניתנים לשינוי.

י.

חזרה
לחיצה על הכפתור "חזרה" בצד שמאל למעלה מאפשר לחזור למסך הקודם.

יא.

יציאה
יש להקפיד על יציאה מסודרת על ידי לחיצה על כפתור "יציאה" שבסרגל הכלים העליון.
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טופס עזר לדיווחי נוכחות במערכת האינטרנטית
 באחריות העובד המדווח לוודא כי הדיווח שלו הוא על פי השלבים המופיעים להלן ,זאת על מנת
שהנוכחות שלו תחושב בצורה תקינה ,להלן הפרוט:
□ העדרות בתשלום על יום מלא
 .1לדווח קוד העדרות מתאים (חופשה ,מחלה ,השתלמות ,לימודים וכו')
 .2לצרף את האישור הסרוק

? העדרות בתשלום בחלק מן היום
 .1להוסיף שורה
 .2לבחור את קוד ההעדרות המתאים רק לשורה החדשה
 .3לצרף את האישור הסרוק

? ביקור במרפאה
תקף רק במרפאות מאושרות העובדות בבקרים בלבד
 .1להוסיף שורה
 .2לדווח את השעות המופיעות באישור המרפאה רק בשורה החדשה.
 .3לבחור קוד העדרות מתאים (עפ"י הרשימה במערכת)
 .4לצרף את האישור הסרוק

? כוננות
 .1לדווח בשורה חדשה את תאריך ביצוע הכוננות
 .2לבחור את קוד כוננות (מהרשימה במערכת) רק בשורה החדשה.
 .3לצרף טופס כוננות חתום ע"י הממונה – ניתן לצרף פעם אחת לכל החודש את הטופס.
 לתשומת הלב :עובד/ת שלא יפעל/תפעל עפ"י הנחיות אלו תחשיב הנוכחות לא יחושב באופן תקין ולכן גם תלוש
השכר לא יצא תקין.
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טופס עזר לדיווחי נוכחות במערכת האינטרנטית לצוות הסיעודי
 באחריות העובד המדווח לוודא כי הדיווח שלו הוא על פי השלבים המופיעים להלן ,זאת על מנת
שהנוכחות שלו תחושב בצורה תקינה ,להלן הפרוט:
□

משמרת כפולה  -עובד/ת שביצע/ה משמרת כפולה עפ"י צרכי המערכת ובקשת הממונה הישיר ללא אחריות
משמרת באחת מהמשמרות:
א .באחריות העובד/ת לדאוג כי יהיה טופס אישור ביצוע משמרות כפולות חתום בקלסר הריכוז במחלקה.
ב .אין צורך לבצע עדכון כלשהו במערכת הנוכחות.

□

שעות נוספות – עובד/ת שביצע/ה שעות נוספות מעבר לשעות המשמרת עפ"י צרכי המערכת ובקשת הממונה הישיר
(לדוגמא :)19:00 – 7:00
א .באחריות העובד/ת לדאוג כי יהיה טופס אישור ביצוע שעות נוספות חתום בקלסר הריכוז במחלקה.

□

אחריות משמרת – אח/ות שביצעה אחריות משמרת:


□

.

באחריות האח/ות אחראי/ת המחלקה לעדכן במערכת הנוכחות קוד אחריות  -רגיל בעמודה

משמרת כפולה במחלקות שונות – אח/ות שביצע/ה משמרת כפולה ואחת מן המשמרות ביצעה במחלקה אחרת:
א .באחריות האחראי/ת לבצע פיצול דיווח בין  2המשמרות
ב .באחריות האחראי/ת לפרט בעמודת

□

באיזו מחלקה ביצע/ה את המשמרת.

משמרת כפולה  +אחריות משמרת באחת המשמרות – אח/ות שביצע/ה משמרת כפולה ובאחת מן המשמרות
היה/תה גם אחראית משמרת:
ג.

באחריות האחראית לבצע פיצול דיווח בין  2המשמרות

ד .באחריות האחראית לדווח על המשמרת בה ביצע/ה האח/ות אחריות קוד אחריות רגיל בעמודה

 עד ה  3לכל חודש באחריות העובד/ת לוודא כי כל עדכוני הנוכחות קרי :חופשות ,מחלות ,השתלמויות,
קודי אחריות וכו' מעודכנים במערכת באופן תקין ע"י הממונה הישיר ולבצע אישור עובד
 לתשומת הלב :עובד/ת שלא יפעל/תפעל עפ"י הנחיות אלו תחשיב הנוכחות לא יחושב באופן תקין ולכן גם תלוש
השכר לא יצא תקין.
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