
אורנים וראשים נפגשים

והמערך האקדמיבתפיסת השירות שינוי ושיפור 



אני ואתה נשנה את העולם



Anytime
Anywhere



Anytime Anywhere

אפליקציה

כניסות459,000

מסכים3.1

שניות בממוצע37

פורטל

כניסות259,000

מסכים 5.33

דקות בממוצע5



Mini Anytime Anywhere

פורטל בלבד לבעלי תפקיד
מידע •

תקשורת•

קבלת החלטות•

תהליך אירגוני הדרגתי
מינהלי•

בעלי תפקיד•

 מרכז השירות לסטודנט–בקרה



רשימות תפוצה

גלוזמןאלבינה 

מערכות מידע

מכללת אורנים



?מהן רשימות תפוצה

רשימות מיילים לפי אוכלוסיות יעד בפורטל מרצה וסטודנט

ההודעות נשלחות מהפורטל

מגיעות למייל האישי

דינאמיות

סוגי רשימות
טבעיות•

ייעודיות•

וולונטריות•



הודעות לרשימות שלי



מבנה אירגוני–רשימות טבעיות 

סטודנטים וסגל בקורס

ראש חוג לסטודנטים

מרצים בחוג



(המשך)סוגי רשימות תפוצה 

ייעודיות
כל חתך מכלולי•

וולנטריות
כל חתך מכלולי•

כל משתמש יכול להסיר את עצמו•



סטודנטים-רשימות תפוצה 



פורטל ראשי חוגים

ר איילה צור"ד

M.Teach-התוכנית לראשת

מכללת אורנים



השיעורים בחוג

 מטריצה ורשימה–מערכת שעות של כל שיעורי החוג

לכל שיעור:

חוגים בהם נלמד, מועד, ממוצע ציונים בשיעור, ז"נ•

ממתינים, בפועל, מכסה: כמויות סטודנטים•

כולל חוג מסלול ושנת  , רשימת הסטודנטים בכל שיעור•
לימודיהם

כולל תהליך אישור סילבוס, סילבוסים•

(מוודל ואחרים)גישה לאתרים מלווי קורס •



הסטודנטים בחוג

 קשרליצירת מידע

ממוצע הסטודנט בתואר

מערכת שעות מלאה של הסטודנט

מאזן חובות אקדמיים, גליון ציונים ונוכחות

הערות פדגוגיות כולל אפשרות הוספת הערות

 שנילסטודנטים בתואר –מידע על מקום עבודה



המרצים בחוג

 קשרליצירת מידע

 המלאה של כל מרצההשעות מערכת

 כולל פרטים מלאים, בחוגכל מרצה שיעורי



כעת בסיום פיתוח–נרשמים ובוגרים 

  מצבת נרשמים

אשר לא ביטלו הרשמה ולא נדחו

מוצג לפי מצבי ההרשמה השונים

כולל אפשרות דיוור

דיוור בוגרים

לפי קריטריונים של שנה או פרטני

דיוור לכל השנים

עבודות גמר תואר שני

מצב הסטודנט המפורט בעבודת הגמר ומנחי העבודה



אפליקציה למרצים



אפליקצית מרצים

:  בשימוש באורנים
דיווח נוכחות בשיעור



בסיס קיים במוביטי–אפליקצית מרצים 

 הוראה של מרציםמשובים

 בין סטודנטים למרצההודעות

 מעייןWhatsApp  כיתתי שהמורה יכול לשלוח הודעות
.ספרים לקרוא וכד, שיעורים, איחור-לכיתה 

 למשל פורום של מרצי הוראה, מרצים בין מכללותפורום  ,
אם  -. וכד, אפשרות של העברת דעות, או מרצי פסיכולוגיה

משלבים את זה עם ממשק וובי זה יכול להיות מאוד מעניין

תמונות סטודנטים ומרצים



הצעות לחשיבה משותפת–אפליקצית מרצים 

קישור למערכות האחרות ללא הזדהות נוספת
•Moodle

•Aleph

מענה לבקשות סטודנטים

דיווח שעות  , החזר הוצאות, היעדרות: הגשת בקשות סגל
...בודדות

זימון פגישות עם מרצים לפי זמינות

 בדיקת אבטחת מידע–ציונים הזנת

השמיים הם הגבול....ו



המערכת עובדת בשבילך

לימור אריה

ראשים



IF YOU WANT TO TALK,
PUSH DON’T TALK



גישה ניהולית פרואקטיבית ודינמית  

בשבילךהמערכת עובדת 

.ניהול ובקרה, הגדרת תהליכים וכללים





הגדרת תהליכים  

אפיון התהליכים בארגון והגדרתם במערכת

הגדרת תפקידים•

הגדרת לוחות זמנים•

הגדרת נתונים ומשימות•



ניהול תהליכים  

  המערכת מנהלת את התהליכים על פי הסדר

:ידיבתהליך על הלוגי שהוגדר 

  יצירת משימות

פיקוח על פעולות המחייבות אישור

 חורגותשל פעולות חסימה

שקיפות נתונים בתהליך



ניהול התהליכים

יצירת משימות•

בעקבות הזנת נתונים למערכת או שינוי נתונים  ,
המערכת תיזום משימות להשלמת התהליכים  

שינוי מצב )המושפעים כתוצאה מהשינוי 
(הרשמה

משימה והתראה  

למשתמש בעקבות שינוי 

מצב הרשמה של סטודנט  



ניהול תהליכים

 פ הגדרה  "ע' אוטוישלחו תכתובות
או להשלמת תהליך  לידיעה ,מראש

(השלמת מסמכים)



ניהול התהליכים

 אישורפעולות המחייבות

 חסימה של פעולה -1אישור סוג
(שינוי סטטוס)המחייבת אישור 



ניהול תהליכים

פעולה שהוגדרה  –2אישור סוג 
מראש כמחייבת סבב אישורים 

(חוזיםהפקת : דוגמא)



בקרת תהליכים

 תזכורות(E-mail, SMS  )

 חריגה בSLA (יעדים שהוגדרו בתהליך)

סופיציונים.קתזכורות למזכירות על 7תזכורת לימי הולדת תלמידים1

תזכורות להגשת טופס בחינה8תזכורת לימי הולדת סגל2

תזכורות למשימות פונים9ימים לתזכורת שניה לציונים'מס3

תזכורות לראיון10תזכורות ליעוץ4

רק כשאין  -תזכורות להגשת ציונים11תזכורות למרצים להעלאת סילבוסים5

בכלל ציונים

תזכורות למזכירויות על ציוני בחינה6



בקרת תהליכים

דוחות מתוזמנים/דוחות מסך עבודה

  דוחות חלון המאפשרים עבודה דינמית על הנתונים



בקרת תהליכים

 דוחות הרשמה  -דוחות מתוזמנים

ישלחו במייל לגורמים שהוגדרו מראש ללא התערבות גורם  
אנושי



לסיום

:בעזרת שימוש נכון במערכת נוכל להשיג

 תיעוד התהליכים

ניהול אופטימלי

 שקיפות-שליטה ובקרה

תקשורת ארגונית טובה

שיפור השרות


