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מבוא
❖ לדיווח שעות נוכחות יש להיכנס לאתר החברה למתנ"סים – מידע פנים
ארגוני – "כניסה לדיווח נוכחות".
❖ הכניסה לאתר באמצעות הזדהות של כתובת מייל וסיסמה ת.ז חסרה
(ללא  0בהתחלה וללא ספרת ביקורת)

❖ ניצול ימי חופשה/מחלה מחושב לפי חוק.
❖ יש לסיים ולאשר את דוחות הנוכחות בסיום כל חודש לא יאוחר מה2-
בחודש העוקב.

כניסה לאתר -שעון נוכחות חדש
הכניסה לדיווח שעות נוכחות מתבצעת דרך אתר החברה למתנ"סים – מידע
פנים ארגוני – "כניסה לדיווח נוכחות"

בחלון שיתקבל יש להכניס בשם משתמש את
כתובת המייל שנמסרה לשאבי אנוש.
סיסמה :ת.ז חסרה (ללא  0בהתחלה וללא ספרת
ביקורת)

בחלון שייפתח יש לבחור באפשרות "נוכחות" בתפריט הימני –
ו" -דיווח שעות".

דיווח שעות עבודה
❖ בתצוגה יתקבל חודש העבודה הנוכחי ,כדי לבחור חודש אחר יש
ללחוץ בחלק עליון על החץ ולבחור את החודש הרצוי לדיווח.

❖ לאחר בחירת החודש לדיווח יוצגו ימי החודש יש לבחור את יום הדיווח בדבל
קליק שמאלי.

הקלדת שעון נוכחות
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יש ללחוץ דבל קליק שמאלי על
היום הרצוי.
יש לבחור בסוג פעילות יש לבחור
באפשרות "שעון נוכחות" ולהקליד
את שעות העבודה משעה עד
שעה.
במידה ושעות העבודה מפוצלות
יותר מפעמיים ביום ,יש לרשום את
סה"כ שעות עבודה באותו יום.
יש ללחוץ אישור בסיום.

❖ במידה ויש דיווח הכולל נסיעות יש
לעבוד לסוג פעילות "מחוץ למשרד"
– הסבר בדף הבא

דיווח מחוץ למשרד
❖ תחילה יש לבחור את היום הרצוי בלחיצה דבל קליק שמאלי ,לאחר מכן יש
לבחור בסוג פעילות "מחוץ למשרד" בתפריט שיפתח יש למלא את הנתונים:
❖ משעה עד שעה  -סה"כ שעות עבודה ביום (גם אם היה פיצול בשעות יש
לרשום את סה"כ שעות העבודה ביום זה)

❖ מסלול הנסיעה – המסלול מחושב על ידי  Google Mapלכן יש להכניס
כתובות ולא שם של מקום( .עדיפות לעיר ושם רחוב ) – הק"מ יחושבו רק
למי שמוגדר במערכת משאבי אנוש.

❖ הוספת אפשרות למסלול נוסף יש ללחוץ על ה

בצד ימין.

דיווח יום מחלה
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תחילה יש לסרוק ולשמור את אישור המחלה בתיקייה במחשב.
להקלדת יום מחלה יש לבחור את היום הרצוי בחודש ,בתפריט שייפתח יש
לבחור את סוג הפעילות "מחלה".
שדה "מסוג" – יש לבחור מחלת עובד ,ילד ,הורה או בן זוג.
שדה "עיון" יש לצרף את הקובץ שנסרק מבעוד מועד (יש לשים לב שהתאריך
תואם את יום הדיווח)
במידה ואישור המחלה כולל שישי/שבת יש לכלול גם את הימים האלו בדיווח.

בסיום יש ללחוץ על אישור.

ימי המחלה ישולמו לפי חוק.

דיווח מספר ימי מחלה ברצף
❖ תחילה יש לסרוק ולשמור את אישור המחלה בתיקייה במחשב.
שנמצא בתפריט הימני.
❖ בחלון הראשי יש ללחוץ על אייקון "הוסף"
❖ לבחור את סוג הפעילות "מחלה".
❖ שדה "מסוג" – יש לבחור מחלת עובד ,ילד ,הורה או בן זוג.
❖ מתאריך עד תאריך – יש לבחור את טווח ימי המחלה כפי שמופיעים באישור.
❖ שדה "עיון" יש לצרף את הקובץ שנסרק מבעוד מועד
בסיום יש ללחוץ על .OK

דיווח יום חופש ובקשת חופשה
❖ להקלדת יום חופש יש לבחור בקליק שמאלי של העכבר את היום הרצוי
בחודש ,בתפריט שייפתח יש לבחור את סוג הפעילות "חופש" -לרשום את
הבקשה – ולאשר.
❖ לשלושה ימים ומעלה יש להשתמש באפשרות "בקשת חופשה" – יש ללחוץ
על "הוסף" בתפריט העליון ,במשך שייפתח יש לבחור בסוג הפעילות
"חופשה" ולהגדיר את תאריכי החופשה המבוקשת – ולבחור ""OK

אישור הדוח החודשי
❖ אחרי סיום הקלדת שעות החודש יש לאשר את הדוח על מנת שיעבור לאישור
מנהל ישיר ולמחלקת השכר.
שנמצא בצד ימין של המסך.
❖ אישור הדוח מתבצע בלחיצה על האייקון

❖ תתקבל הודעה האם לאשר את הדוח החודשי ויש לאשר אותה.

בכל שאלה טכנית ניתן לפנות לרותם אליה במייל :
rotem@matnasim.org.il
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