חוברת הדרכה
דיווח שעות

מבוא
החל מתאריך  1.1.2020כל עובדי החברה ידווחו נוכחות דרך מערכת "שעון נוכחות".
כניסה למערכת זו היא דרך אתר אינטרנט ,המותאם לכל סוגי הדפדפנים ואתר רספונסיבי מותאם
למסכים בגדלים שונים כולל כניסה מהפלאפון הנייד לצפייה בדיווח( .אפליקציה לדיווח נוכחות תוקם
בשלב הבא)

הכניסה למערכת שעון נוכחות מתאפשרת מתוך אתר החברה למתנ"סים – "מידע פנים ארגוני"
"כניסה לדיווח נוכחות"
בשלב הראשון הזיהוי באמצעות שם משתמש (כתובת מייל מלאה) ,סיסמה (ת.ז חסרה)
כל עובד ייכנס לפי הרשאות מותאמות לו ,דיווח שעות ,אישור דוחות עובדים וכד' .את ההרשאה
הרצויה יש לבחור במסך הפתיחה( .נוכחות שעון ,מאשר ראשון ,מאשר סופי)
לכל עובד הוגדר המנהל הישיר שלו לאישור דוח הנוכחות בסיום כל חודש לפי ההגדרות המופיעות
במשאבי אנוש.
את הדוח יש לסגור כולל צרוף כל האישורים הרלוונטיים עד  5בכל חודש ומנהל מאשר עד 10
בחודש – אין לחרוג מתאיך זה.
בקובץ זה הסבר עבור על סוגי הדיווחים האפשריים כולל סגירת הדוח החודשי בסוף כל חודש.

תוכן עניינים
❖ כניסה לאתר שעון נוכחות
❖ דיווח שעות לפי סוגי פעילות
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עבודה במשרד
עבודה מחוץ למשרד ( +הוספת מיקום)
מחלה  +רצף ימי מחלה
חופשה  +בקשת חופשה
מילואים  +רצף ימי מילואים
הצהרה
בחירה
חו"ל בתפקיד
החלפת יום
חופשת לידה
ביטול דיווח

❖ אישור וסגירת דוח חודשי

כניסה לאתר דיווח נוכחות
הכניסה לאתר דיווח נוכחות דרך אתר החברה למתנ"סים – מידע פנים ארגוני –
"כניסה לדיווח נוכחות"

כניסה לאתר שעון נוכחות
הכניסה למערכת שעון נוכחות מתאפשרת מתוך אתר החברה
למתנ"סים – מידע פנים ארגוני "כניסה לדיווח נוכחות"
בשלב הראשון הזיהוי באמצעות
שם משתמש (כתובת מייל מלאה שאליה מגיע תלוש השכר)
סיסמה (ת.ז חסרה – ללא  0-בהתחלה וללא ספרת ביקורת)

כל עובד ייכנס לפי הרשאות מותאמות לו ,דיווח שעות ,אישור
דוחות עובדים וכד' .את ההרשאה הרצויה יש לבחור במסך
הפתיחה( .נוכחות שעון ,מאשר ראשון ,מאשר סופי)

בכניסה לאתר יש לבחור בתפריט הימני את האפשרות "נוכחות" – "דיווח שעות"

דיווח שעות
בכניסה לחלון דיווח שעות יופיע חודש הדיווח הנוכחי ,כדי לבחור את החודש הרצוי יש להשתמש
בחיצים הסמוכים לשדה חודש.

לאחר בחירת החודש הרצוי יש לבחור את היום הרצוי לדיווח בלחיצה כפולה בעכבר ,היום הנבחר
ייפתח לעדכון.

דיווח סוג פעילות  -עבודה במשרד
בבחירת אופציה זו המערכת באופן אוטומטי מחשבת
שעות עבודה כולל חישוב ק"מ בית/עבודה כפי שנקבע
במשאבי אנוש ,לכל עובד הגדרות המותאמות לו.

לאחר בחירת היום הרצוי יש לבחור את סוג הפעילות
בתפריט שייפתח לדוגמא:
❑ דיווח עבודה/משרד

לאחר בחירת סוג הפעילות יש בחור "אישור"
ולעבור לדווח את היום הבא.

דיווח סוג פעילות  -עבודה מחוץ למשרד
בבחירת סוג פעילות זו המערכת מבקשת להזין את:
❑ שעת התחלה וסיום
❑ מסלול הנסיעה – יש להקפיד על רישום נכון של מסלול הנסיעה:
➢ לרשום עיר ורחוב (לא שם של מתנ"ס מיקום – רק עיר ורחוב)
➢ מסלול יציאה וחזרה (במידה ויש עוד אתרים יש ללחוץ על ה +בצד ימין
ויתווספו עוד שעות במסלול)
➢ המערכת מסונכרנת און ליין עם  Google Mapומשלימה את הק"מ באופן
אוטומטי.
➢ מטרת הנסיעה – במידה ומעוניינים להוסיף יש לרשום הסבר קצר
➢ אשל – לעובדים שבאפשרותם לקבל הוצאות אשל יש לסמן בהתאם

➢ להוספת מיקום נסיעה נוסף יש ללחוץ על ה + -השחור בצד ימין

❑ בסיום יש לאשר ולעבור ליום הבא.

דיווח סוג פעילות  -מחלה
טרם בחירת סוג פעילות "מחלה" יש לסרוק את
אישור המחלה הרלוונטי למחשב ולשמור אותו.
בבחירה סוג פעילות "מחלה" יפתח שדה שיש
לבחור את סוג המחלה:
▪ עובד
▪ ילד
▪ בן זוג
▪ הורה
לאחר בחירת סוג המחלה יש לצרף את הקובץ בלחיצה על שדה "עיון" – בסיום יש לבחור אישור.
לבחירה מספר ימי מחלה ברצף :יש להשתמש
שנמצאת בצד ימין של מסך הדיווח.
באפשרות
בחלון שייפתח יש לבחור
▪ סוג פעילות – "מחלה"
▪ תאריכי אישור המחלה
▪ צירוף הקובץ
▪ אישור הפעולה לחיצה על OK
▪ יש להקפיד לדווח רצף כולל שישי/שבת ו/או
חגים.

דיווח סוג פעילות  -חופש
לבחירת סוג פעילות "חופש" ליום מסוים יש לבחור את היום
הרצוי ,בסוג הפעילות לבחור "חופש" הערה – יש להזין את
הבקשה ולאשר.

דיווח סוג פעילות – רצף ימי חופש
משלושה ימים ומעלה יש לשלוח "בקשת חופשה"
שתשלח לאישור המנהל הישיר ,רק אחרי אישורו
יש אפשרות להזין את החופשה בדיווח.
לשליחת בקשת חופשה יש ללחוץ על ה -
בצד ימין של המסך ,בחלון שייפתח יש לבחור
בסוג הפעילות "חופש" ולהגדיר את תאריכי
בהערה יש לרשום הסבר קצר
החופשה.
ולאישור הפעולה ללחוץ על .OK

דיווח סוג פעילות  -מילואים
טרם בחירת סוג פעילות "מילואים" יש לסרוק את
אישור המילואים הרלוונטי למחשב ולשמור אותו.
לאחר בחירת סוג פעילות יש לצרף את הקובץ
שנשמר במחשב מבעוד מועד.

דיווח סוג פעילות – רצף ימי מילואים
שנמצא בצד ימין

יש להשתמש באייקון
של מסך הדיווח.
בחלון שייפתח יש לבחור:
▪ סוג פעילות – "מילואים"
▪ תאריכי אישור
▪ צירוף הקובץ
▪ אישור הפעולה לחיצה על .OK

דיווח סוג פעילות  -הצהרה
עובד רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים
במשך שנת עבודה אחת ,מסיבת מחלה ,וזאת ללא
תעודה רפואית אלא על-סמך הצהרה אישית.
כל עובד זכאי ליומיים הצהרה בכל שנת עבודה ,ימי
ההצהרה יקוזזו מימי המחלה ,ימי ההצהרה אינם
מצטברים לשנה העוקבת.
לבחירת "הצהרה" – יש להיכנס ליום הרצוי ,וב"סוג
פעילות" בוחרים – "הצהרה" – בסיום יש ללחוץ על
אישור.

דיווח סוג פעילות  -בחירה
ניתן לקחת ימי בחירה גם למטרת ארועים פרטיים ,עובד רשאי
להיעדר ,לפי בחירתו ,יומיים בכל שנה קלנדרית ולסמן אותם
כימי "בחירה"

לבחירת יום – יש להיכנס ליום הרצוי ,ולבחור ב"סוג
פעילות" – "יום בחירה" – בסיום יש ללחוץ על אישור.

דיווח סוג פעילות – חו"ל בתפקיד
עובד היוצא לחו"ל במסגרת עבודתו ידווח עד תאריך
סיום השהות בחו"ל .על העובד להגיש מבעוד מועד
בקשה ליציאה לחו"ל .מול מחלקת קשרי חוץ .יש לסמן
רק ימי עבודה לא לכלול שישי/שבת.

בדיווח נוכחות יש להשתמש באפשרות
הוספה מרוכזת (דיווח ימים ברצף) ולבחור בסוג
הפעילות "חו"ל בתפקיד"
לבחור את תאריכי הדיווח ולאשר.

דיווח סוג פעילות – החלפת יום
עובד שנאלץ לעבוד ביום שאינו מוגדר עבורו כיום
עבודה (לדוגמא :יום שישי או שבת) ,ידווח על יום
העבודה ,ויהיה זכאי ליום חופשי אחר ,באותו
חודש בלבד!
על היום החופשי שיבחר ידווח העובד "החלפת
יום" ,יום זה לא ינוכה ממכסת ימי החופשה.

דיווח סוג פעילות – חופשת לידה
עובדת זכאית לחל"ד בת  15שבועות .בדיווחים יש
לעדכן את תאריך הסיום של חופשת הלידה.
במידה והעובדת מאריכה את חופשתה ,בתאום
עם המנהל הישיר ,עליה לבחור בחל"ת ולדווח את
תאריך חזרתה מחופשה ,לא לשכוח לעדכן את
משאבי אנוש בתאריך הלידה.
בדיווח נוכחות יש להשתמש באפשרות
הוספה מרוכזת (דיווח ימים ברצף) ולבחור בסוג
הפעילות "חל"ד" לבחור את תאריכי הדיווח
ולאשר.

יום חופש בגין לידה -עובד שנולדה לו בת ידווח יום חופשה ,עובד שנולד
לו בן ידווח על יומיים חופשה (כולל יום הברית) ,עובד רשאי לזקוף עד  5ימי
מחלה עבוד לידת בן/בת.

ביטול דיווח יומי
❖ לביטול דיווח יש לעמוד על היום שממנו רוצים למחוק את הדיווח (לא להיכנס אליו
רק לקליק עליו קליק שמאלי אחד לצבוע אותו)

❖ בחלון שנפתח יש ללחוץ על
אישור והדיווח יימחק

אישור דוח חודש והעברה לאישור מנהל/ת ישיר/ה
בסיום כל חודש עד  5בחודש יש לאשר את הדוח החודשי ,לאחר שהוזנו כל הנתונים וצורפו
כל המסמכים הרלוונטיים (מחלה ,מילואים וכד')

כדי לסגור את הדוח החודשי יש ללחוץ כל ה-

למעלה בצד ימין

תופיע הודעה האם לאשר את החודש  -יש לבחור אישור.
הדוח יועבר לאישור מנהל לאחר אישורו הדוח עובר למשאבי אנוש ולשכר.

בהצלחה
בכל שאלה ,ניתן לפנות אלינו:
רותם אליה מיילrotem@matnasim.org.il :
נאוה קורנבלום מיילnava@matnasim.org.il :

