יום אוריינטציה – מחשוב ותקשורת.

שם משתמש וסיסמא
המחשוב במכללה האקדמית צפת מספקת לסטודנט מגוון שירותים מיחשוביים עליהם נרחיב בהמשך.
על מנת להיכנס ולקבל את השירותים יש צורך בכניסה לסביבה שנקראת פורטל הסטודנט ע"י לחיצה על
הכפתור 'כניסה לשירותי מידע'.

לאחר לחיצה על הכפתור יופיע מסך הכניסה עם תיבות טקסט להזנת שם משתמש וסיסמא.

סיסמא אישית
הסטודנטים קיבלו בדואר מסמך עם שם המשתמש והסיסמא .שם המשתמש והסיסמא הם ייחודיים לכל
סטודנט ואין להעביר פרטים אלו לאף אחד.

פורטל הסטודנט

לאחר שעברתם את מסך הכניסה מסך פורטל הסטודנט יופיע ובו שירותים שונים.
במסך זה יוצג פרטי המחשוב להתקשרות לקבלת עזרה ותמיכה.



מידע אישי – כל השירותים האקדמיים בניהם מערכת שעות ,ציונים ,סריקות ,ערעורים וכו'( ...יורחב
בהמשך).
ספריה  -בתוך כפתור הספריה ישנם קישורים לשירותי הספריה :
מאגרי מידע ,קטלוג הספריה וחיפוש – 1שירותים אלו יוסברו ע"י אנשי הספריה.
 – VODזוהי סביבה המרכזת את כל מאגר הסרטים הקיימים בספריה וכל הסרטים שהמרצים מעלים
לסביבה זו.



צילומים והדפסות – בלחיצה על כפתור זה יוצגו רשימת עבודות של הסטודנט ומצב חשבון.




מכונות ההדפסה קיימות בכמה מקומות במכללה וניתן למשוך את העבודות בכל מקום שתרצו בשטח
המכללה.
העבודות ישמרו בשרת ההדפסות עד  11יום מרגע שליחת ההדפסה.



מחשוב ומידע – בכפתור זה תוכלו לעיין במדריכים השונים כגון  :פתרון בעיות נפוצות באתר,
התחברות לרשת האלחוטית ,תמיכה מרחוק וכו'..
ההתחברות מרחוק – ניתן להתחבר לרשת האלחוטית שבמכללה וגם במעונות .במידה ונתקלתם
בבעיה ניתן לפתור בעיה זו ע"י ביצוע הפעולות המוסברות במדריכים לפי מערכת ההפעלה ובמידה
וזה לא עזר ניתן להתקשר למחשוב או להגיע למחשוב בשעות קבלת קהל.



צור קשר – מסך להשארת פרטים.

בפורטל ניתן לעיין בתקנונים ולהוריד טפסים שונים.
במידה ולא קיבלתם מענה דרך המדריכים ואנשי התמיכה של המחשוב לא הצליחו לעזור בצורה טלפונית יש
אפשרות לבצע התחברות מרחוק ע"י לחיצה על הקישור 'תמיכה מרחוק'



כרטיס – באחריות אגודת הסטודנטים להנפיק לסטודנט את כרטיס הסטודנט .על מנת שתמונת
הסטודנט תוצג על הכרטיס יש לגשת לאב הבית(ניסים) לצלם אתכם.

מידע אישי
לאחר לחיצה על הכפתור מידע אישי יוצג מסך חדש לסטודנט ובו יינתן לך שירותים ברמה האקדמאית.

ניתן לראות שבצד ימין קיימים כפתורים שונים ,כפתורים אלו מופיעים גם בדף הראשי בקיצורי דרך.
.1
.2
.3
.1
.5

הודעות אישיות  :הודעות בדיוור פנימי ,הודעות אלו ניתנות לקריאה אך ורק ע"י כניסה למערכת זו ולא
ניתן לקרא אותם דרך הדואר האלקטרוני האישי.
רשימת ציונים – במסך זה יוצגו רשימת הציונים בו נבחנו הסטודנט .כל ציון שמתעדכן באתר ישלח
לסטודנט הודעת  SMSעם הציון של קורס.
מערכת שעות – במסך זה יוצגו רשימת השיעורים שנבחרו ביעוץ הוירטואלי .על כל בעיה בבניית
המערכת יש לפנות ליועצים.
לוח בחינות – רשימת הבחינות בו אתם עתידים להיבחן .ברשימה יוצגו פרטי הבחינה  :קורס ,תאריך
כיתה ושעה.
מחברות בחינה – בלחיצה על כפתור זה תיתבקשו ללחוץ על הכפתור אישור במסך 'כתב הסכמה'.
מסך זה מציג לכם את השירותים הניתנים במסך זה  :הגשת בקשת סריקה ועירעורים.

בד"כ תבוצע סריקה אוטומאטית לטופס האיקסים.
ע"י לחיצה על הכפתור פתיחת מחברת יפתח מסמך  PDFעם טופס המבחן בו אתם נבחנתם.
ערעורים – ניתן לערער עד  11יום מרגע קבלת הציון.

 .6מצב חשבון – הצגת היתרה של הסטודנט.
במידה והסטודנט מעוניין לשלם את חובו דרך האתר ניתן לבצע זאת ע"י לחיצה על הכפתור תשלום
חוב ולשלם בכרטיס אשראי.

 .7הפקת מסמכים.
ניתן להפיק מסמכים שונים כגון  :מצב לימודים ,מצב חשבון וכרטיס נבחן.
סטודנט חייב להפיק את המסמך כרטיס נבחן לפני בחינה .ניתן להפיק מסמך זה לפני בחינה פעם
אחת ולהשתמש עם מסמך זה לפני כל בחינה בתקופה הרלוונטית.

 .8הפרטים שלי  -בפעם הראשונה בעת הכניסה לאתר זה תתבקשו לאשר את הפרטים האישיים
שלכם.
חשוב!!! יש לשים לב שהפרטים נכונים ופרטי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני תקינים כיוון
שהמכללה שולחת  SMSים ומיילים למיילים הפרטיים לסטודנטים.

 .9למידה מתוקשבת – לחיצה על כפתור זה יוצג אתר בו יוצג הסילבוס ,חומרי הלימוד מטלות ובחינות
לפי בחירת המרצה.

למידה מתוקשבת ()MOODLE
באתר זה יוצגו רשימת הקורסים אליהם אתם משוייכים .לחיצה על הקורס יוביל אתכם לאתר ניהול הקורס.
באתר הקורס תוכלו להוריד סילבוס מצגות וקבצים שונים שהמרצה העלה.
באתר זה ניתן להיבחן ולהעלות מטלות לפי רצון המרצה.

משתתפים :
באתר הקורס ניתן לשלוח מסר(מייל) למשתתפי הקורס ובניהם לשלוח מייל למרצה ע"י כניסה
לקישור משתתפים.

לחיצה על השם של המשתתף יוביל למסך עם הכיתוב שליחת מסר

אפליקציה:
קיימת אפליקציה בטלפונים החכמים בטכנולוגיה  androidוios -
בחנויות יש לחפש את המילים לרנט צפת ולהתקין את האפליקציה.
האפליקציה היא חינמית.

האפליקציה מציגה את מערכת השעות  ,מבחנים  ,ציונים  ,מערכת ללימדה מתוקשבת והודעות.

