
 

  ממ""עוק מערכות בעעוק מערכות בע

    IIIIIIתוכנת אד תוכנת אד 
  וניהול הסכמי עבודהוניהול הסכמי עבודה  איסו שעותאיסו שעות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדריך עבודה 

 אד

3 



ם  ד א ת  נ כ ו ת ה  ד ו ב ע ך  י ר ד ןמ ן   ן

I 

 מ"עוק מערכות בע

 מדרי עבודה
 

 IIIתוכנת אד 
 
 
 
 

 

 

מ"עוק מערכות בע 
 7140. ד. ת• 13השילוח ' רח

 49170תקווה  פתח•קרית מטלו 
 03-9224912 .  פקס• 03-9224911: טלפו

 il.co.office@oketz      :        אלקטרונידואר

 http://www.oketz.co.il:   אתר באינטרנט

 3מהדורה 
 2003פברואר 
 
 
 
 

 .מ”המידע במדריך זה ניתן לשינוי ללא כל הודעה מוקדמת ואינו מייצג התחייבות כלשהי מבחינתה של עוקץ מערכות בע
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 מ” ע ו ק ץ    מ ע ר כ ו ת    ב ע 



ם  ד א ת  נ כ ו ת ה  ד ו ב ע ך  י ר ד ןמ ן   ן

II 

 תוכן הענינים

 

 1 הקדמה

 III ? 1מהי תוכנת אדם   1.1
 2 על המדריך למשתמש  1.2
 3 מוסכמות לגבי המדריך  1.3
 4 התקנת התוכנה  1.4

 4 דרישות המערכת 1.4.1
 III 4אדםהתקנת  1.4.2

 5 תפעול מקשים 1.5

 III 6התפריט הראשי באדם 

 6 סקירה כללית 2.1
 7 קובץ 2.2
 7 עריכה 2.3
 7 עובדים 2.4
 8 תנועות 2.5
 8 משימות 2.6
 9 דוחות 2.7
 9 חוזים 2.8
 10 חלון 2.9

 11 תחזוקה 2.10
 11 סרגל הכלים 2.11

 13 דה שוטפתהכנת התוכנה לעבו

 13 הקמת חברה ומחלקות 3.1
 15 הקמת עובדים 3.2

 15 דים בתוכנית פרטי עובדהקמת עוב 3.2.1
 18 הקמת עובדים מתוך נתוני שעון הנוכחות 3.2.2

 19 תוכנות תקשורת

 19 הגדרת אפשרויות תקשורת 4.1
 TIME+ , TA-78 20; ליניאר-תוכנת תקשורת של חברת סינאל 4.2

 21 ביצוע תקשורת 4.2.1
 22 שינוי תאריך ושעה 4.2.2



ם  ד א ת  נ כ ו ת ה  ד ו ב ע ך  י ר ד ןמ ן   ן

III 

 23 חורף/ שעון קיץ  4.2.3
 25 )בלבד TA-78: (מצבים אוטומטיים 4.2.4

 GOLDTIK 27תוכנת תקשורת  4.3
 27 הגדרת נתוני שעון 4.3.1
 28 פעולות תקשורת 4.3.2

 30 טיפול בתנועות משעון הנוכחות

 30 טיפול בכרטיסים לא מזוהים 5.1
 34 טיפול מיוחד בתנועות 5.2
 35 תיקון נתונים שגויים 5.3

 35 ח מצב יומי"דו 5.3.1
 39 ח קלט לעובד"הפקת דו 5.3.2
 40 קלט לקבוצה 5.3.3

 41 ח שגויים לעובדים"הדפסת דו 5.4

 42 העברת דווח באמצעות הטלפון הסלולרי

 42 כיצד זה עובד 6.1
 42 הגדרות 6.2
 43 תקשורת עם האינטרנט לקבלת הנתונים 6.3
 45 זיהוי מיקום בעת הדיווח 6.4

 46 עובדים

 46 הקמת עובד חדש 7.1
 47  עובד– 1כרטיסיה 
 49  אישיים– 2כרטיסיה 
 50  חוזים- 3כרטיסיה 

 51 פרטי עובד 7.2
 52 הקמת עובדים 7.3
 53 תחזוקת עובדים 7.4
 54 מפעל או אתר/ הקמת מחלקה  7.5

 55 דוחות

 56 דוחות נוכחות 8.1
 56 נוכחות מרכז לעובד 8.1.1
 57 נוכחות מרכז לקבוצה 8.1.2
 57 נוכחות מפעלי 8.1.3
 58 שגיאות 8.1.4
 58 העדרות 8.1.5
 58 העדרות למפעל 8.1.6

 59 ח שכר והעברה לשכר"דו 7.2
 60 בסיס נתונים 7.3



ם  ד א ת  נ כ ו ת ה  ד ו ב ע ך  י ר ד ןמ ן   ן

IV 

 61 סטטיסטי 7.4

 63 חוזים

 63 הגדרת חוזה 8.1
 65 כרטיסיה חוזה 8.1.1
 66  חוזה חדש–כרטיסיה הוספה  8.1.2
 68  חפיפה בין משמרות- ריבוי משמרות 8.1.3
 69 העברה לשכר 8.1.4
 70 העתקת חוזה קיים 8.1.5
 70 מחיקת חוזה קיים 8.1.6

 71 הגדרת חג 8.2
 72 הגדרת העדרות 8.3
 72 תנועה 8.4
 72 קטגוריות 8.5
 73 רכיבי שכר 8.6

 74 משימות

 75 הגדרת משימות 9.1
 75 קליטת נתונים 9.2
 78 ח משימות"דו 9.3
 80 ח מדען"דו 9.4
 80 ח מדען"הדפסת ד 9.5

 82 הגדרות קובץ

 82 רשימת משתמשים 10.1
 85 אפשרויות 10.2
 86 אפשרויות הדפסה 10.3
 87 גיבוי 10.4

 89 טיפול בתקלות

 TA78 / TIME+ / COM II 89תקלות תקשורת עם שעוני נוכחות   11.1
 III 91בעיות תוכנה אדם  11.2

 A אינדקס צילומי מסך

 C אינדקס



ם  ד א ת  נ כ ו ת ה  ד ו ב ע ך  י ר ד ןמ ן   ן

1 

 הקדמה

  ?IIIמהי תוכנת אד   1.1

אנו  שמחים  שבחרתם  בנו  לשרת  אתכם  ומקווים  שנוכל .  עוקץ  מערכותברוכים  הבאים  לעולם  החלונות  של  
 .לשביעות רצונכם, עם המוצר הטוב ביותר, לעשות זאת על הצד הטוב ביותר

. אפשר  לכם  להפיק  תוצאות  במהירות  וביעילותתשפר  את  עבודתכם  ות  שזה  עתה  רכשתם  III  אדםתוכנת  
ולממש  את "  לחצות  את  הגשר"מיומן  שיעזור  לכם  חברת  עוקץ  תלווה  את  עבודתכם  בעזרת  צוות  מדריכים  

 . דרישותיכם

 . לשלב עיבוד השכרעד  ויעילה של נתוניםמיידית נוכחות ממוחשבת מאפשרת קליטה מערכת

  של ולאיסוף  לקליטה   נועדהADAM - Attendance DAta Management system((  אדם  תוכנת
  משעון אוטומטיתוכנה  מאפשרת  קליטת  נתונים  הת.  של  העובדים  במפעלוהעבודה  נתוני  שעות  הנוכחות  

 .ידנית נוכחות אלקטרוני או באמצעות קליטה

חוזי  העבודה .  עובד   בהתאם  לחוזים  האישיים  של  כל”נחתכים”ו  הנוכחות  מתרכזים  בתוכנה  נתוני
. ימות  לכל  עובד  השעות  למסגרות  המתאוהגבלת   שעות  עבודה  ושעות  נוספותמהגדרתהאישיים  מורכבים  

 העברתם  בהתאם  לחוזים  הללו  עד  לשלב    הנוכחות  עוברות  תהליך  של  עיבוד  ותרגום  לנתוני  שכרשעות
  .למערכת השכר

תת  פרויקטים    ומאפשרת  חיתוך  לפי /כמו  כן  התוכנה  מטפלת  ברישום  של  שעות  נוכחות  לפי  פרויקטים
ח  למדען  הראשי  המהווה  קריטריון  למקבלי "שת  הדושעות  עבודה  בכל  פרויקט  ודוחות  נוספים  כולל  הג
 .מימון מהמדען הראשי שבלשכת המסחר והתעשיה

 

 פרק

1 
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 על המדרי למשתמש  1.2

איננו  יכולים  להקיף  בשום  מדריך .  מדריך  זה  מיועד  למשתמש  המכיר  את  מערכת  החלונות  ברמה  סבירה
לקרוא  את ,  ם  מערכת  חלונאיתהעובד  בפעם  ראשונה  ע,  הוראות  לעבודה  בחלונות  ולכן  מומלץ  למשתמש

 .Windowsהמדריך המצורף לתוכנת 

וכיוצאים  בזה  הינם  הכרח  לכל   )  Icon(צלמית  ,  התחל,  לחצני  עכבר,  גרירה,  מושגים  כגון  העתקה
 .Windows 95 / 98משתמש העובד עם תוכנה חלונאית או עם תוכנת 

 . III אדם בתוכנה ביעילות זה נועד להקל עליך להשתמש מדריך

  פעולת  התוכנה  ומתוך  כוונה  לא  לסבך  את  המשתמש אופן  נכתב  בפשטות  כדי  להבהיר  את  מדריךה
  נתוני והכנת  III  אדםהנוכחות  והתוכנה    התקשורת  בין  שעון  נושאדגש  מושם  על  .  המפעיל  את  התוכנה

 .הנוכחות לעיבוד והכנת הדוחות

בכדי  לא ,    כל  חוברת  ההדרכהאת ה  מומלץ  לקרוא  התוכנתפקוד  וברצונך  לשנות  באופן  מהותי  את  במידה
 . כללי בכדי לשמור את האופציה לחזור למצב המקוריגיבוי ולערוך, הבנהלגרום לנזקים מחוסר 

במידה ,  פ  דרישות  הלקוח”  עושינויים   ולהוסיף  שיפוריםתכופות  עוקץ  היא  לעדכן  את  התוכנה  מדיניות
 .לעדכונו  התוכנה עדעדכוניאחרי ” יפגר“יתכן כי המדריך . שיםהמשתמ לכללוהדבר עשוי לעזור 

 

 ! הסליחהעמכן.  בלבד זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות מדריך
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 מוסכמות לגבי המדרי  1.3

 .III אדם בתוכנה מסוימות לבצע פעולות כיצד כל המדריך תקבל הנחיות תמציתיות לאורך

בחירה  של  פריט  משמעותה  הפעלה  של  תוכנית  או .  פשרויותבא  כיצד  לבחור  מנחות  אותך  ההנחיות  רוב
של  הפריט )    את  הצבעשישנהאו  (  שיאיר  עד  יש  להניע  את  הסמן  בפריטכדי  לבחור  .  כלשהיפעולה  
   או      החיצים  מקשי,  Enter,  TAB;  הפעולה  מתבצעת  באמצעות  אחד  מהמקשים  הבאים.  הנבחר

 .על הלחצן השמאלי של העכבר) הלחיצה כפול(אמצעות הקלקה באו  ) למטה ולמעלה(

 Alt Dאם  המדריך  מציין  שיש  להקיש  על  ,  לדוגמה,    ביחדמקשים  יש  לבצע  פעולה  באמצעות  שני  לעיתים
, במקביל  D  לשחרר  אותו  עד  להקשה  על  מקש  ולא  Alt  על  מקש  ללחוץיש  ,    לבצע  פעולת  מחיקהבכדי

 . בכדי לבצע את הפעולההמקשיםואז לשחרר את שני 

. ב"כניסה  לחלון משני וכיוצ,  ביניהן  בחירה  מתוך  תפריט,  פעולות  במדריך  ביצוע  של  סידרת  יןמצו  לעיתים
  F9  רטי עובדפ  דיםבעו בתפריט בחר   : בצורה דומהבמדריךהפעולה תוצג 

 :  מציינת את סידרת הפעולות הבאההפעולה

 )ת עם קו תחתישים לב שהאות ב מסומנ  (Altב  י צירוף המקשים  "עובדים ע בתפריט בחר 

 )שוב האות פ מסומנת עם קו תחתי(פ י הקשה על האות  "בחר התוכנית פרטי עובד ע 

  במקרה זה לפתיחת עובד חדשF9 במקש הקש 

 ALTהחזקת  מקש  :  כאשר  סדר  הפעולות  יהיה  משמאל  לימין   + Altב  +  פ  באותה  דרך  נוכל  גם  לציין    
 ).להפעלת תוכנית או תפריט משני(האות פ ומיד לחיצה על , )לפתיחת תפריט(הקשה על האות ב 

 ! הסתיימההפעולה

 . שכיח בתוכנה והסברים לגבי תפקודםששימושם במדריך מופיעה סידרת מקשים 1.5 בפרק

אולם  יציגו  את  הפעולות ,    זהים  לגירסת  התוכנה  שבידיכםיהיו  המופיעים  במדריך  לא  תמיד  התרשימים
 .ידם שיופיעו ללהסבריםאו אחרי בהתאם /לפני ו

 .כל זכויות השם שמורות לחברה,  או של תוכנותיצרנים שמות של צוינובכל מקום בו , ולבסוף

 .מ" מערכות בעעוקץ שם רשום של הינה" משכרת"
 .מ" מערכות בעעוקץ שם רשום של הינו

TA-78,Time+  ,COMII של ™   שמות רשומיםםינה.Linear Systems Ltd. 
IBM שם רשום של הוא Corporation International Business Machines. 

Windows 95 98 הם שמות רשומים של חברת ®©Microsoft Corp. 
Pentium הינו שם רשום של חברת Intel Corp. 
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 התקנת התוכנה  1.4

 המערכת דרישות 1.4.1

 : צורך בדרישות הבאותיש III אדם להפעיל את התוכנה בכדי

 .)300Mhzמומלץ  ( ומעלהPentium166Mhz  אינטלדעם מעב,  תואםמחשבאו , IBMמחשב ) א

 .ומעלה Windows 95 הפעלהמערכת ) ב

 : בנפח המספיק לדרישות הבאותקשיחדיסק ) ג

    MB 4 אדם התוכנה לקבצי III    
    MB 3 עובדים בשנה100 לערך לקבצי נתונים לכל   

 )32Mbמומלץ  (16Mbמינימלי  RAMזכרון ) ד

 י מיקרוסופט עכבר ומקלדת תואמ) ה

 הגדרת מדפסת במערכת חלונות) ו

  IIIאד התקנת 1.4.2

אנו  ממליצים  להריץ  בדיקת  שגיאות .  לפני  התקנת  התוכנה  חשוב  לוודא  שהכונן  הקשיח  שלכם  עובד  כראוי
)Scandisk  (והפעלת  איחוי  הכונן  הקשיח  ,  לבדיקה  ותיקון  בעיות  בכונן  הקשיח)Defragmenter Disk (

 .כונן מסודר בצורה אופטימליתהמבטיח שהמידע ב

בחרו .  בשורת  המשימות  לפתיחת  התפריט)  Startאו  "  (התחל"לצורך  בדיקה  יש  ללחוץ  על  כפתור  
המערכת  תפעל  לבדיקת  הכונן .    ולחצו  על  אישורScandiskובתיבת  השיחה  הקלידו  )  Run"  (הפעלה"ב

 . הכונן לסידורDefragלאחר מכן חזרו על הפעולה והקלידו את המילה . הקשיח

 .)CD(ים או תקליטור  דחוס התקנהני תקליטוכוללת III אדם התוכנה

 .B או A את התקליטון שקיבלת לכונן הכנס 
 ).Run" (הפעלה"בשורת המשימות פתח את התפריט ובחר ב) Startאו " (התחל"בכפתור  
 .יל תהליך ההתקנה יתח.להמשך Enter והקש  A:SETUPבתיבת השיחה הקלד    
 D:SETUP  :תראה כך) Dכונן לדוגמא מ(תקליטורים  מכונן התקנה 
 .מסך בחירת המחיצה יופיע. )Next(" הבא"לאחר התחלת ההתקנה לחץ על כפתור  
להגדרת  מחיצת  יעד  שונה  לחץ  על  כפתור   .  C:\adamברירת  המחדל  של  המחיצה  המותקנת  הינה   

מומלץ  להשאיר  את  המחיצה .  רצויה  ולחץ  על  כפתור  אישור  ובחר  את  המחיצה  ה)Browse("  עיון"
  תעתיק  קבצים התוכנית"  הבא"לאחר  לחיצה  על  .  הרשומה  לצורך  עדכונים  וקבלת  שירות  בעתיד

 . או למחיצה שהוגדרהADAM לדיסק הקשיח למחיצה
 ".עוקץ"שוב לאישור פתיחת תיקייה בשם " הבא"ולחץ " הבא"כדי להמשיך לחץ על  
 .שוב להתחלת העתקת קבצים" הבא"יש ללחוץ .  יופיעו במסךנתוני ההתקנה 
לחץ  על ).  Setup successfully installed(  מוצלחת  לאחר  סיום  ההתקנה  תודיע  התוכנית  על  התקנה 

 ".אדם ")Icon(תפתח עם הצלמית " עוקץ"תיקיית . ליציאה מההתקנה) (Finish" סיום"
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 תפעול מקשי 1.5

התנועה  בין  המסכים  השונים  או .  Windows  חלונאית  גם  כאן  מערכת  המקשים  מבוססת  על  כבכל  מערכת
  ומקשי  עבודה  שונים  או )Shortcuts(החלונות  הנפתחים  יכולה  להתבצע  באמצעות  מקשי  קיצור  דרך  

 .וכמובן שילוב ביניהם, באמצעות העכבר או באמצעות התפריטים

 : התפריטיםכל המתוארים בפרק זה אחידים לאורך המקשים

 שמאלה בתוך שדה/מקשי החיצים נעים בין התפריטים ומשמשים גם לתנועה ימינה  

 מטה משמשים למעבר בין השדות/מקשי החיצים למעלה  

 Enter  כאשר השורה הנבחרת מוארת  אחד קדימה ובחירת אפשרות בתפריטשדה  

 Tab  שדה אחד קדימההמשך  

 Shift TAB את מקש החזק. חזרה שדה אחד אחורה Shift והקש על מקש TAB 

 Esc  או החלון מהתפריט או המסךיציאה  

 Ctrl+F4 סגירת חלון וחזרה למסך הקודם 

 F9  או חוזה חדש מתוך חלונות בחירהעובד חדש פתיחת  

 F5/F6  קודם/ מעבר לעובד הבא–במסכי תצוגת דוחות 

 F4  ם משדה ראשון לשדות מתחתיו אפשרות העתקת נתוני–בתצוגת דוחות 

 Shift   העתקת נתונים משורה אחת לבאה אחריה–בתצוגת דוחות  

 F3  חישוב מחדש בתצוגת דוחות שונים 

 פתיחת חלון בשדה לבחירת נתון מתוך החלון) Spaceמקש ( רווח 

 F10   עריכה" "קובץ("הגעה לשורת התפריט(..." 

 

. את  הנתונים  האחרונים  שקלטת”  ?ל  /לשמור  כ  “תתבקש  Escי  מקש  ”  מסך  עביציאה  מכל,    כללבדרך
 . ”כן“ ברירת המחדל על Enterאו , שמירה  ללאליציאה ”ל“ לשמירה או ”כ“הקש 

למעשה  ניתן  לעבוד  בנוחות  ללא .  בכל  תוכנות  עוקץ  החלונאיות  נמנענו  ככל  האפשר  מעבודה  עם  העכבר
התוכנה  תנהג  בדיוק  ככל  מערכת ,    לנכון  לעבוד  דווקא  עם  עכברלמשתמש  הרגיל  או  לאלו  שימצאו.  עכבר

 .במדריך זה החלטנו להתעלם מהסברים לגבי פעולת העכבר למרות הנוחות שבדבר. חלונאית
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 III הראשי באד התפריט

 סקירה כללית 2.1

 .III אדם תוכנת שלתפריט הראשי כניסה לתוכנה וה זה נעבור בקצרה על הבסעיף

 .כדוגמת התמונה) או כפתורים(וצג בפניך שורת תפריטים ומספר לחיצים ת III אדםסה לתוכנה עם הכני

 

  מסך כניסה1איור 

  שורת לחצנים  שורת התפריטים    שם התוכנה ומספר גרסה–שורת הכותרת 

 .התקנה/שורה התחתונה יוצגו שם הלקוח ומספר הלקוח

יוצג  חלון ',  דוחות  וכד,  בכל  כניסה  לעריכת  תנועות.  חודש  העבודה  הפעיל  הינו  חודש  הכניסה  לתוכנה
. כברירת  מחדל)    מתחילת  החודש  ועד  סופו-לפי  תאריך  המחשב  (המציע  הצגת  הנתונים  בחודש  נוכחי  

 .תשמור התוכנה את חודש העבודה שבחרת עד ליציאה מהתוכנה, כאשר תבקש חודש עבודה אחר

בכל התפריטים  ברורים  ובעלי  משמעות  ו.    בשורת  התפריטים  מתפריטי  בחירהבנויה  III  אדם  תוכנת
, הסברים  אלה.    מהות  השדה  שאותו  הסמן  מאיראתקצרה  ב  הסבר  תחתונה  המתארת  שורת תפריט  קיימת

 . התוכנה תפעולב וקלי, F1יחד עם מקש העזרה 

  או  באמצעות  סימון  עם  הלחצן  השמאלי F10מקש  להגיע  באמצעות  בכדי  לבחור  את  אחד  התפריטים  עליך  
התנועה  בשורה  נעשית  באמצעות  מקשי  החיצים .  של  העכבר  על  אחת  האפשרויות  בשורת  התפריטים

 פרק

2 
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ניתן  לרדת  באמצעות  החיצים ,  "קובץ"כדוגמת  ,  כאשר  בוחרים  בנושא  מסוים.  שמאלה/  ימינה  
 .ס אותך לאפשרות שנבחרה תכניEnter מטה לבחירת תת תפריט ואז לחיצה על מקש /למעלה

  מסומנת ק  האות  –ובץ  קכגון  ,  כך  שתוכל  להפעיל  כל  נושא,  כמו  כן  ישנם  קיצורי  דרך  לשורת  התפריטים
כאשר .  כך  גם  לאחר  פתיחת  כל  נושא  .  Altק  י  הקשה  על  "תוכל  לבחור  ישירות  בנושא  זה  ע:  בקו  תחתי

  הינה  בעצם  בחירה חפת  על  האות  הקשה  נוס,    יפתח  תפריט  עם  הנושא  עובדיםAltב  :  תקיש  לדוגמא
 ".דשחעובד "בפתיחת 

 

 קיצורי דרך לשורת התפריטים 2איור 

 קוב 2.2

 .וטיפול ברמת הקבצים III אדםהגדרת הפעולות בכניסה לתוכנה מאפשר קובץ  תפריט

ת  בכניסה פורמט  ההדפסה  בדוחות  ובתצוגה  ואפשרויות  שונו,  בתפריט  מתבצעות  הגדרות  ההדפסה
 . סיסמאות כניסה מוצפנותבאמצעות שונות  מאפשר קביעת רמות הרשאההתפריט. לתוכנה

 . ולהגדרת שיטת הגיבויבתפריט קיימת אפשרות לביצוע גיבוי

 עריכה 2.3

כל  אחד  מהתוכניות .    השונים  העובדים  ובדוחותהתפריט  מציג  פעולות  עריכה  שונות  בעת  עריכת  תנועות
 .שבתפריט זה יכולה להתבצע באמצעות מקשי פעולה שונים

 עובדי 2.4

 .תפריט העובדים מאפשר טיפול בעובדים ובהקמת העובדים
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 . וברמת קבוצת עובדים,  ברמת עובד–ים חדשים בשתי רמות התפריט מאפשר הקמת עובד

, לכל  עובד  חדש  כרטיס  עובד  עם  פרטים  אישיים  מלאים,  בד  אחר  עובדניתן  להקים  עו,  ברמת  העובד
התפריט  מאפשר  פתיחת  עובדים  אורכית .  זמני  תחילת  וסיום  עבודה  וכרטיסים  מגנטיים,  הגדרת  חוזים

 את  שמו  ומספר  הכרטיס  המגנטי,  כאשר  כל  שורה  מציגה  את  מספר  העובד,  עם  נתונים  מינימליים,  מהירה
 . שלו

 .מיקומים/  ואתרים מחלקות, מפעלים שונים/ כמו כן התפריט מאפשר פתיחת חברות 

 תנועות 2.5

קופות  רושמות  וטלפונים  סלולריים  בנוסף ,  מאפשרת  קליטת  נתונים  משעוני  נוכחות  III  אדםתוכנת  
העברת :  כדוגמה(קלט  מהאינטרנט  ,  ון  נוכחותתפריט  זה  מאפשר  עיבוד  תנועות  משע.  לקליטה  ידנית

 .וקליטה ידנית של נתוני כניסה ויציאה) נתונים באמצעות טלפון סלולרי

קליטת  נתונים  חודשיים  לעובד  וקליטה  מפעלית  בהתאם  לחתך ;  ניתן  לקלוט  נתונים  במספר  רמות  וחתכים
 .תאריכים מבוקש

קריאת ,  )4ראה  פרק    (באמצעות  תוכנת  התקשורתכמו  כן  התפריט  מטפל  בקליטת  נתונים  משעוני  נוכחות  
ופעולות  שחזור  שונות  במצבים  של )  במקרה  של  דיווח  באמצעות  הטלפון  הסלולרי(נתונים  מהאינטרנט  

לדוגמה  העברה  של  כרטיס  זר ,    שאינם  מזוהיםבמקרה  של  כרטיסים  מגנטיים.    עם  שעוני  הנוכחותתקשורת
בהתאם  לתוכנית ,  ניתן  לשייך  את  הכרטיס  בתפריט  זה  לאחד  העובדים  או  לטפל  בו  ברמות  שונות,  או  זמני

 .III אדםהטיפול שמציעה התוכנה 

 משימות 2.6

  עבור תוכנית  זו  מאפשרת  קבלת  מידע  תמחירי.  הינו  מנהל  המשימות  III  אדםמודול  נוסף  וחשוב  בתוכנה  
 .כל פרויקט המנוהל באמצעות התוכנה

ניהול  שעות  עבודה  עבור  לקוחות ,  משימות  שונות,  )פרויקטים-תת(ניתן  לנהל  פרויקטים  במספר  רמות  
 . ועוד

, שבמשרד  המסחר  והתעשיה)  ר"מדע:  להלן(משימה  חשובה  ביותר  למקבלי  מימון  ממשרד  המדען  הראשי  
ח  המתקבל "הדו.  ר"ח  למדע"ן  הפרויקטים  והגשת  הדוהינה  לדווח  שעות  עבודה  וחלוקת  העמסה  בי

 .ר"מאושר ועומד בקריטריונים להגשת הפלט למדע III אדםמהתוכנה 
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לקלוט  פרויקטים ,  )אלמנטים  שונים(פרויקטים  במספר  רמות  רוחב  -ניתן  להקים  קבוצות  פרויקטים  ותת
בתפריט  זה  ניתן .  יקטיםפ  משימות  ולעבד  רישומים  שהועברו  משעוני  נוכחות  הקולטים  פרו"ידנית  ע

 .ר"ח המאושר למדע"להדפיס דוחות משימה שונים וכן את הדו

 דוחות 2.7

 . בפורמטים שונים מציג את נתוני העובדיםדוחותתפריט 

 

 תפריט דוחות 3איור 

ציאה  של הכניסה  והי התפריט  מכיל  מגוון  דוחות  רחב  אשר  רובם  מסכמים  בסופו  של  דבר  את  תנועות
 . העובדים בצורות שונות ובחתכים שונים

לעובד  או ,    מרוכזים  לחברהדוחות ,היעדרויות,    בפורמטים  שונים  נוכחותח"דו;  בין  מגוון  הדוחות
,   והעברת  נתונים  לשכרח  שכר"דו,  דוחות  פעילויות  מיוחדות,  תקופתיים דוחות  יומיים  או,  למחלקה
 .'סטיים וכדדוחות סטטי, ת עובדיםורשימ

 חוזי 2.8

 .תפריט החוזים מהווה בסיס לכל עיבוד נתוני השכר

תאריכים  ,היעדרויות,    נוכחותחוזים  המורכבים  מהסכמי;  התפריט  מאפשר  גישה  להקמת  חוזי  עבודה
, סוגי  היעדרות,  סוגי  חג,    כמו  כן  ניתן  להגדיר  באמצעות  תפריט  זה  ימי  חג.מיוחדים  ותנועות  מיוחדות

 .  ועוד) עם אופציה לרישום ארוחותבמקומות בהם יש שעון  (הגדרות לסוגי ארוחה
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בסיס ,  כל  הסכם  מייצג  מסגרת  של  שעות  נוכחות,  כרשימה  של  הסכמים מגדירה  חוזה  III  אדםתוכנת  
קבוצת ,  לדוגמה.    לעובדכל  חוזה  מציג  תנאי  עבודה.  השעות  ותנאים  מגבילים  המתיחסים  לאותה  מסגרת

  חודשי  קבוע  כאשר  כל  שעה  מעבר  לשעות  העבודה  הקבועות  משולמת  על עובדים  עובדת  על  בסיס  שכר
 . משולמת על בסיס גבוה במיוחדישיבסיס גבוה יותר ועבודה ביום ש

ת  עובדים  חוזה לאחר  הגדרת  החוזים  יש  לשייך  לכל  עובד  או  קבוצ.  ניתן  להגדיר  מספר  רב  של  חוזי  עבודה
 .פרטי העובדבאמצעות ים או הקמת עובד: תפריט עובדיםמסוים באמצעות 

 חלו 2.9

 . התפריט כולל אפשרויות הקבועות בכל תוכנת חלונות

כאן  בה  תפריט  זה  לעזור ,  לעיתים  יש  צורך  לסדר  אותם  באופן  הגיוני,  כאשר  נפתחים  חלונות  בכל  נושא
כ  נוחה  יותר  כאשר  עם  פתיחת  תפריט "הגישה  לחלונות  אח.  דר  את  החלונות  אחד  אחרי  השניומאפשר  לס

 .כל אחד מהחלונות ממוספר

 

  תפריט חלון4איור 

או  לסגור  כל  חלון  בנפרד  באמצעות "  נקי"להשארת  מסך  ,  כמו  כן  ניתן  לסגור  את  כל  החלונות  הפתוחים

, )Xמסומן    (עכבר  בקצהו  הימני  של  החלון  הקשה  על  הלחצן  השמאלי  ב
 .Ctrl + F4או באמצעות שילוב המקשים 
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 . רב ביותר III אדםלנוחיותכם קיימת אפשרות לצפיה בלוח שנה שהשימוש בו בתוכנה 

 תחזוקה 2.10

 .י מדריכי עוקץ"התפריט משמש בעיקר לצורך מתן שירות ע

שני  שימושים  עיקריים  לתוכנית .  ברה  אחת  לשניהאפשרות  חשובה  בתפריט  הינה  שילוב  חוזי  עבודה  מח
והעברה  של  קובץ  הסכמים  לבדיקה  של  מדריכי ,  אחידות  בהסכמי  עבודה  במקרה  של  חברה  עם  סניפים:  זו

 .עוקץ

 סרגל הכלי 2.11

 .סרגל הכלים מציג לחצנים לצורך משימות שכיחות לנוחות המשתמש

 
  סרגל כלים5איור 

 .III אדםי התוכנה "סרגל הכלים הינו קבוע ומשמש לאורך מרבית הפעולות המבוצעות ע

לחיצה  בלחצן  השמאלי  של  העכבר  על  אחד .  אל  סרגל  הכלים  ניתן  להגיע  אך  ורק  עם  העכבר  
 .יריצו פקודה לתוכנה לבצע פעולות מסוימות, הלחצנים עם התמונות בעלי המשמעות

להלן  הפעולות  השכיחות .  תפתח  שורת  הסבר  צמודה  ללחצן,  ללא  לחיצה,    על  הלחצניםמעבר  עם  העכבר
 :משמאל לימין, שהלחצנים מבצעים

 פתיחת רשימת עובדים המאפשרת עדכון כרטיס העובד והקמת עובד חדש –  עובדים

 פתיחת רשימת  חוזים לצורך עריכה של חוזה קיים או הקמת חוזה חדש – חוזים
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 עריכת תנועות כניסה ויציאה שהתקבלו משעון נוכחות - עריכת תנועות

הפקודה  מריצה  תוכנית  חיצונית .  קריאה  יזומה  של  נתונים  משעון  נוכחות -        קריאת שעון
  הינה  תוכנה  הפועלת  לתקשר  עם  שעון  נוכחות  אלקטרוני תוכנת  תקשורת.  להפעלת  תוכנת  תקשורת

, תוכנת  התקשורת  תפעל  לאחר  הגדרתה  בתפריט  קובץ).    הדן  בתקשורת4ראה  פרק  (המחובר  למחשב  
בשדה  זה  עליך  להגדיר  את  שם  הקובץ  ואת  המחיצה  ממנה .  תוכנת  תקשורת:  בשדה"  אפשרויות"בתוכנית  

 .ירוץ

 TA /C /M  :לדוגמא

 .קץ מתקין מראש את ההגדרות הללומדריך חברת עו

סוגי  נתונים ,  לאחר  בחירת  חתך  עובדים,  ח  מאוד  שימושי  ונוח  המציג"דו - ח מצב יומי"דו
ניתן .    ואיחוריםהעדרות,  את  שעות  הכניסה  והיציאה  של  כל  עובד  בכל  יום  יחד  עם  נתוני  שגיאה,  ותקופה

 .להציג רק את התנועות השגויות של כל העובדים במטרה לערוך אותן ידנית

כל  עובד  מוצג ,  את  ריכוזי  הנוכחות  של  כל  עובד,    מציג  לאחר  קביעת  החתך  הרצויח  נוכחות  מפעלי"דו
 .בשורה אחת

ם ח  המציג  באופן  מפורט  לכל  עובד  את  נתוני  הנוכחות  שלו  ע"דו - ח נוכחות מפורט"דו
 .ואת סיכום השעות בכל רמה) 'שעות נוספות וכד(חלוקה לרמות נוכחות 

 . ח המוצג על המסך"לחצן הדפסה מאפשר לך להדפיס כל דו - הדפסה

ח "  התצוגה  במסך  כאשר  מוצג  דו)Refresh(לחצן  זה  משמש  לפעולת  רענון   - חישוב מחדש
כגון ,  במסך  או  לאחר  שינויים  שבוצעו  במסך  פתוח  מקבילשימושי  לאחר  תיקון  תנועה  שגויה  .  כלשהו

 .ח"האמור להשפיע על נתוני הדו, שינוי בחלון חוזים

עד (לוח  השנה  משמש  להצגת  חודשי  השנה  ומאפשר  מעבר  בין  חודשי  השנים   -  לוח שנה
 ".חג"בתוכנית " חוזים"כפי שהוגדרו בתפריט , וכולל תאריכי חגים, )2065שנת 
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  התוכנה לעבודה שוטפתהכנת

, )(Iconsמותקנת  התוכנה  בדיסק  הקשיח  ויחד  עימה  צלמיות  ,  Setupעם  התקנת  התוכנה  באמצעות  קובץ  
כוללת  הפניה "  אדם"הצלמית  ".  עוקץ"המותקנות  בחלון  שנקרא  ,  י  סמלים"קבצי  קיצור  דרך  המיוצגים  ע

 .לחץ עם העכבר הקלקה כפולה על הסמל תוכל להיכנס לתוכנהכך שבכל פעם שת, אל התוכנה

הסברים (י  גרירת  הסמל  או  העתקתו  לשולחן  העבודה  "תוכל  לגרור  צלמית  זו  לנוחיותך  לשולחן  העבודה  ע
 ).Windowsבחוברת ההדרכה של 

 הקמת חברה ומחלקות 3.1

  נתונים  למספר  חברות  בו אינה  חיונית  ללקוחות  שאינם  מנהלים  III  אדםאפשרות  הקמת  חברה  בתוכנה  
 הקמת  מחלקות.  לכן  ניתן  בהחלט  לדלג  על  ההסברים  בסעיף  זה,  זמנית  או  שלא  מתמחרים  כל  חברה  בנפרד

 .'חתך נוח גם באפשרויות הקמת חוזי עבודה קבוצתיים וכד, מאפשרת חתך נוסף ברמת הדוחות

ובחר  בתוכנית  שיוכים     Alt+  ב  על      בחר  בתפריט  עובדים  באמצעות  העכבר  או  באמצעות  הקשה  
. יקוםמעל  ופמ,  לקהחמ;  תפריט  נוסף  יפתח  עם  שלוש  אפשרויות).  שאו  האות  (באמצעות  מקש  חץ  למטה  

כ  לרדת  עם  החץ "    או  להגיע  עם  החץ  שמאלה  ואחפלרישום  פרטי  חברה  יש  להקיש  עתה  על  האות    
, III  אדםכבכל  חלון  בתוכנה  ,  בחלון  זה.  מת  מפעלים  יפתחחלון  רשי.  או  כמובן  באמצעות  העכבר,  למטה

י  בחירה  באמצעות  מקשי  החיצים "  או  לערוך  מפעל  קיים  עF9ניתן  להקים  מפעל  חדש  באמצעות  מקש  
 . או על הלחצן בחירהEnter למטה ולהקיש /למעלה

  לאחר .שם  המפעל  ושורת  תיאור  לרשותכם,  בחלון  הגדרת  מפעל  שיפתח  יש  לרשום  את  מספר  המפעל
כאמור  פרטים  אלה  אינם  חיוניים  ולכן  ניתן .    ולשמור  את  הפרטיםEscרישום  הפרטים  יש  להקיש  במקש  

  ליציאה  לאחר  שמירת YES  לצאת  ללא  שמירה  או  NOבחר  (לסגור  את  החלון  ללא  שמירת  נתונים  
 ).הנתונים

י "בחירת תוכנית שיוכים ע,  Alt+ ב  הקשה על  :     יש  לבצע  אותן  פעולות  לפתיחת  חלוןלהגדרת  מחלקות
  .חי הקשה על האות  "ובחירת תוכנית מחלקה ע , שהקשה על האות 

 פרק

3 
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 .  יפתחחלון רשימת מחלקות

 

  חלון רשימת מחלקות6איור 

  או  לערוך  מחלקה F9  חדשה  באמצעות  מקש  ניתן  להקים  מחלקה,  III  אדםכבכל  חלון  בתוכנה  ,  בחלון  זה
 :י בחירה באמצעות"קיימת ע

  כאשר הסמן מאיר את השורה הנבחרתEnter למטה ולהקיש /מקשי החיצים למעלה 

  עד  שהסמן  יצביע  על הכפתור TAB  הקש  במקש  למטה  /סמן  באמצעות  מקשי  החיצים  למעלה   
  לבחירהEnter והקש " בחר"

 אלי של העכבר הקלקה כפולה על המחלקה הרשומהלחץ על הלחצן השמ 

. שם  המחלקה  ושורת  תיאור  לרשותכם,    שיפתח  יש  לרשום  את  מספר  המחלקהבחלון  הגדרת  מחלקה
  ליציאה  לאחר  שמירת YESבחר    .  (  ולשמור  את  הפרטיםEscלאחר  רישום  הפרטים  יש  להקיש  במקש  

 ). לצאת ללא שמירהNOהנתונים או  

ים או  לבצע  שיוך  מרוכז  לכל  העובדים  במסך  הקמת  עובד,  פרטי  העובד  ניתן  לשייך  עובד  למחלקהבמסך  
 ).15 בעמוד םיהקמת עובד 3.2הסברים בפרק (
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 יהקמת עובד 3.2

 .בחלק זה נטפל בהכנת נתוני העובדים לקליטת נתונים אוטומטית משעון הנוכחות

 

 ים הקמת עובד7איור 

 . בתפריט שלוש אפשרויות להקמת  עובדים

כגון ,  נתונים  הקשורים  לפרטים  האישיים  שלוכניסה  לפרטי  עובד  חדש  לרישום    –  עובד  חדש 
תעריפים ,  שעות  עבודה  ביום,  חוזי  עבודה,    שלומספר  הכרטיס  המגנטי,  מצב  משפחתי,  כתובת
  .'וכד

שם  משפחה  ופרטי ,  הרשימה  מציגה  את  מספר  העובד.    כניסה  לחלון  רשימת  עובדים–פרטי  עובד   
 ".  ובד חדשע"מיד יוצג המסך . F9לפתיחת עובד חדש יש להקיש . של העובד וחוזה העסקתו

  בעמוד יםהקמת  עובדראה  הסבר  בפרק  (דרך  מהירה  להקמת  עובדים  במערכת    –  יםהקמת  עובד 
52.( 

 י בתוכנית פרטי עובדהקמת עובד 3.2.1

  ובחר  בתוכנית  פרטי  עובד     Alt+  ב  ריט  עובדים  באמצעות  העכבר  או  באמצעות  הקשה  על      בחר  בתפ
 .חלון רשימת עובדים יפתח). פאו האות (באמצעות מקש חץ למטה 

 תוכל  לבחור  את  אחד  העובדים  באמצעות  מקשי  החיצים  )  7איור  :  ראה(  העובדים  רשימתבחלון  
 ,הסמן  נמצא  בעמודה  הימנית  למעלהכאשר  ,  רישום  מספרוי  ”או  ע,    לבחירתוEnterהקש  ,  וכששמו  יואר

 . לבחירתוEnterושוב הקש 
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 ). כרטיסי העובדים8ראה הסבר בפרק (באמצעות העכבר בחלון ניתן למיין את רשימת העובדים 

 . מסך קליטת עובד חדש יופיע לפניך F9 הקש  להקמת עובד חדש 

 

  מסך פרטי עובד8איור 

כרטסת  עובד  כרטסת ;  באמצעות  שלוש  כרטיסיות,  המסך  מציג  את  פרטי  העובד  בהתאם  לסדר  נוח  והגיוני
 .אישיים וכרטסת חוזים

 :בשלב ההכנה נקלוט מספר פרטים

שנה  את  מספר  העובד  בהתאם .  פ  סדר  רץ”  המחשב  יציע  לך  מספר  עובד  ע–  מספר
 . למעבר לשדה הבאEnter  הקשאולמספר הרצוי לך 

 .רשום את שם העובד  - פרטישם  , משפחהשם  

  שבידי  העובד   בשדות  אלה  ניתן  לשייך  את  מספר  הכרטיס  המגנטי–  3  ,  2  ,  1  כרטיס  
 .לכרטיס העובד

במידה .  את  נתוני  השעון  לנתוני  העובד  III  אדםפ  מספר  הכרטיס  בשדות  אלו  תעביר  ”ע 
 .עד שלושה כרטיסים לעובד, ]2כרטיס [כרטיס אבד ניתן לשייך כרטיס נוסף בשדה וה

 .217 מספר ניתן לשייך לו כרטיס מגנטי, 8אם בתוכנה הוגדר מספר עובד , לדוגמה 

 .מגנטיכרטיס האין קשר בין מספר העובד בתוכנה לבין מספר ה: ךב לתשומת ל

 : לעובד יש לבצע את הפעולות הבאותקליטת כרטיס מגנטיל

  הכוללות  אפסים   ספרותארבע  רשום  מספר  בן  הראשון  ]  כרטיס[  עבור  לשדה  
 . כפי שהוא רשום בכרטיס הפלסטיקואת מספר הכרטיס המגנטימובילים 
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  ספרות 4ס  בכדי  להשלים  פורמט  של  התחל  ברישום  אפסים  והוסף  את  מספר  הכרטי 
. 0028:    ירשם  כך28כרטיס  מספר  :  לדוגמא).  י  רוב  השעונים"פורמט  זה  מזוהה  ע(

 .רצוי לוודא את גודל הפורמט עם משרד עוקץ

  שיוך  העובד  לחוזה  המורכב  מהסכמי  עבודה  בהתאם  לרשימה  של  חוזים –  חוזה  
י "בחירה  מתוך  החלון  מתבצעת  עי  מקש  רווח  ו"שיוך  החוזה  מבוצע  ע.  הנהוגים  בחברה

 . Enter י מקש"למטה ובחירה ע/מעבר עם החיצים למעלה

, אתה  מקבל  מחברת  עוקץ  ערכת  חוזים  קבועה  III  אדםבעת  הקמת  המערכת  בתוכנה   
בחר .  שינוי  בחוזי  העסקה  יפורט  בהמשך  בפרק  הדן  בחוזים.  המתאימה  לרוב  הלקוחות

 .וזים המיוחדים לחברתךבחוזה העסקה או השאר זאת לאחר הקמת הח

טבלת  החגים  מגדירה  את  .    שיוך  העובד  לטבלת  חגים  המקובלת  בחברה–    טבלת  חגים
ימי  העבודה  המיוחדים  בחברה  בהם  שעות  העבודה  עשויים  להיות  שונים  מיום  עבודה 

 .י חברת עוקץ עם ההתקנה אך ניתן לערוך אותה"טבלת החגים מוגדרת ע. רגיל

  באמצעות  מקש  רווח  או  באמצעות  הלחצן  השמאלי  של  העכבר  להגדרת   סמן  –  לפעי 
ברירת  המחדל  עם  הקמת .  עובד  שאינו  פעיל  לא  יופיע  בדוחות  השונים".  פעיל"עובד  כ

 .להסרת הסימון הקש במקש רווח שוב. העובד מסומנת

 'כדלרשותך שדה לרישום תיאור קצר של העובד או מקצועו ו –תיאור  

  באמצעות  מקש  רווח  להגדרת  העברת  נתוני  העובד  לתוכנת סמן    –העברה  לשכר   
 .להסרת הסימון הקש במקש רווח שוב. ברירת המחדל עם הקמת העובד מסומנת. שכר

 

  או  ללחוץ  על  סגירת  חלון  באמצעות Escליציאה  יש  להקיש  .  אלה  הם  הפרטים  החיוניים  להקמת  העובד
 . העכבר

 Enter    ולכן  תוכל  להקישYESברירת  המחדל  הינה  .  ציאה  יפתח  חלון  לאישור  שמירת  הנתוניםעם  הי
  לחזרה Cancelלאישור  או  אשר  באמצעות  העכבר  או  הקש  חץ  שמאלה  לביטול  הנתונים  שנרשמו  או  

 .למסך הפרטים

 

  אישור שמירת עובד9איור 

י  בחירה  של  כל "תוכל  לחזור  ולהשלים  את  כל  נתוני  העובדים  ע,  ים  העובדפרטיבמידה  וסיימת  להקים  את  
  ).15  עמוד ים הקמת עובד7איור ראה (עובד ועובד מתוך חלון רשימת עובדים 
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 הנוכחותי מתו נתוני שעו הקמת עובד 3.2.2

 .דרך מהירה מאוד להקמת עובדים ראשונית מבוצעת לאחר קריאת נתונים משעון הנוכחות

אותה (  שלהם  מנהלים  רשימת  עובדים  ומספר  הכרטיס  המגנטי,  הנוכחות  והתוכנהלאחר  התקנת  שעון  
לאחר  חלוקת  הכרטיסים  לעובדים ).  רשימה  ששימשה  אותך  להזמנת  הכרטיסים  המגנטיים  מחברת  עוקץ

סים לאחר  העברת  כל  הכרטי.  העובדים  יעבירו  את  הכרטיסים  המגנטיים  בשעון  הנוכחות,  המתאימים
הסבר .  קרא  תנועות  מקובץ  שעון/  בשעון  ניתן  לקרוא  נתונים  משעון  הנוכחות  באמצעות  תפריט  תנועות  

 ). 30 בעמוד טיפול בכרטיסים לא מזוהיםים מהירה בפרק  והקמת עובדבנושא שייוך כרטיסים לא מזוהים

 כרטיס  מגנטי.  תנסה  לזהות  את  כל  הכרטיסים  המגנטיים  כפי  שנרשמו  בכרטיס  העובד  III  אדםתוכנת  
אוטומטית ,  יוקם  במערכת)  פרטי  עובד/  בתפריט  עובדים  (שמספרו  טרם  הוגדר  כשייך  לעובד  מסויים  

פרטי /  עכשיו  פשוט  ניתן  להיכנס  לתפריט  עובדים  .  עם  מספר  הכרטיס  המגנטי  שלו"  עובד  לא  מזוהה"כ
" עובד"יש  לבחור  ב".  עובד  לא  מזוהה"ולזהות  בחלון  רשימת  עובדים  את  מספר  העובד  ולצידו  שמו  ,  עובד
ראה (במסך  פרטי  עובד  שיפתח  .    כאשר  השורה  מוארתEnter  י  בחירתו  עם  מקשי  החיצים  והקשת  "זה  ע

כאשר  תוכל  להבחין ,  מלא  את  פרטי  העובד  בעל  הכרטיס  המגנטי)  16  עמוד    מסך  פרטי  עובד8איור  
 . כבר מופיע נכון" כרטיס"שמספר הכרטיס בשדה 

  וכמובן  לקצר  את  הדרך  ולסיים   שגויכך  תוכל  למנוע  טעויות  שכיחות  של  הקלדת  מספר  כרטיס  מגנטי
 .במהירות את הקמת העובדים מבלי לשכוח אף עובד

בדיקת קריאת  נתונים  משעוני  נוכחות  ו;  השלבים  הבאים  בעבודה  השוטפת  יפורטו  בפרקים  הבאים
ח  נוכחות  יומי "דוהפקת  ,  ה  והעתקת  חוזיםעריכת  חוזי  עבוד,    ותנועות  לא  מזוהותכרטיסים  לא  מזוהים

 . עד לרמת העברת נתונים לתוכנות שכרהדפסות שונות וטיפול בועיבודו

תוכל  להקים ,  שונה  משעון  הנוכחותחלוקת  הכרטיסים  המגנטיים  לעובדים  וקריאת  נתונים  רא  לאחר  
 . נתונים הכרחייםיםהשללובתוכנה עובדים במהירות 
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 תוכנות תקשורת

 הגדרת אפשרויות תקשורת 4.1

כאשר  הנפוצים  שביניהם ,  מסוגלת  לעבוד  עם  מגוון  רחב  של  שעוני  נוכחות  אלקטרוניים  III  אדםתוכנת  
 .טיימקוןחברת עת ו-חברת לומן מד, ליניאר-סינאלהינם של חברת 

התנועות  ומסוגלים  לאגור  מספר  שעוני  הנוכחות  שאיתם  עובדת  תוכנת  איסוף  השעות  צוברים  בתוכם  את
   !).  תנועות  רצופות16,000  -ליניאר  אוגרים  למעלה  מ-סינאל שעוני,  לדוגמה(רב  מאוד  של  תנועות  כאלה  

תוכנה  זו .    המתאימה  לסוג  השעוןתקשורת באופן  יזום  על  ידי  תוכנתו  בכדי  לטפל  במידע  זה  יש  להעביר
מעבר  אוטומטי  ממצב ,  כגון  שעה  ותאריך,  מטפלת  בפרמטרים  שבשעון,  מסויימות מטפלת  באיבחון  תקלות

-מגבה  אותם  על,  לטת  את  הנתונים  מהשעון  קו-והעיקר  ,  ’הגדרת  כרטיסים  מורשים  וכד,  כניסה  ליציאה
 .III אדםתוכנת איסוף השעות י "במבנה קריא עגבי תקליטון ומעבירה את הנתונים 

/ ניתן  להגדיר  מספר  פרמטרים  הנוגעים  לשעון  הנוכחות  בתפריט  קובץ    III  אדםעם  התקנת  התוכנה  
כ "בדר,  המסך  מציג  את  מיקום  קבצי  תוכנת  התקשורת  ).  85  בעמוד  אפשרויות10.2 ראה  פרק  (אפשרויות  

: לדוגמא"  (רץ"את  קובץ  תוכנת  התקשורת  והפרמטרים  איתם  הוא  ,  III  אדםבמחיצה  בה  הותקנה  התוכנה  
TA /C /M  (  אדםוכן  אם  התוכנה  III  יש :  את  נתונים  מתוכנת  התקשורת  מיד  עם  הכניסה  לתוכנהקור

קריאת "בכפתור  "  עם  הרצת  התוכנה"  באמצעות  מקש  רווח  או  באמצעות  העכבר  בשדה  לסמן  
 ".שעונים

  ולמשוך  את  הנתונים  שבשעון  ובאיזה  אופן  ניתן  לשנות  חלק בסעיפים  הבאים  נסביר  כיצד  לבצע  תקשורת
 .בשני השעונים הנפוצים ביותר, ים לעבודה השוטפתמהפרמטרים החיוני

 

 

 פרק

4 
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 Time+ , TA-78; ליניאר של חברת סינאלתוכנת תקשורת 4.2

. קיים  תפריט  תנועות  המטפל  בכמה  היבטים  הקשורים  לקליטת  נתונים  משעוני  נוכחות  III  אדםבתוכנה  
4.1ראה  הגדרה  בפרק  (וכחות  אוטומטית  תקרא  נתונים  משעוני  נ  III  אדם,  עם  הכניסה  לתוכנה

  Altת  י  הקשה  על    "ניתן  לקרוא  נתונים  באופן  יזום  ע).  19עמוד  ,  הגדרת  אפשרויות  תקשורת 
 תקשה  נוספת  על  האות    ה.  נועותתלפתיחת  תפריט  )      ושחרר  הלחיצהת  והקש  האות    Altהחזק  את  לחצן  (

 .י הלחצן "קיצור דרך מהיר לקריאת נתונים ע. תוביל לקריאת נתוני שעות מתוכנת התקשורת

 

  תפריט תנועות10איור 

 :)יתכנו שינויים קלים בין גרסה לגרסה (המסך הראשי של תוכנת התקשורתלהלן הסברים לגבי 

 

 

 
  מסך ראשי תוכנת התקשורת11איור 
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 ביצוע תקשורת 4.2.1

  התנועות לשם  ביצוע  התקשורת  עליך  להכין  תקליטון  מפורמט  אשר  יוקדש  אך  ורק  למטרת  גיבוי
 .מהשעון הנמשכות

 

 :יפתח החלון הבא ” ביצוע תקשורת “9 בחר בסעיף הכנס את התקליטון לכונן 

  משעונים קריאת תנועות

  כל השעונים - 1

 סויים  שעון מ- 2

 :אותך למסך הבא  תכניס תוכנת התקשורת” כל השעונים“ על האפשרות Enterהקש  

תגיב   ;תדווח  על  הנעשה  והנוכחות  עם  שעון  תבצע  תקשורת,  התוכנה  תבדוק  אם  תקליטון  הגיבוי  תקין
להרחבה  בנושא  ראה (  או  בעיות  תקשורת  עם  השעון  תווצר  תקלה  כגון  תקליטון  פגוםובמידה    בהתאם

גיבוי ).  כללי כגון  גיבוי(בויים  מסוג  שונה  על  אותו  התקליטון  אין  לבצע  גי 
 !שונה ימחק את גיבוי התנועות

 
  ביצוע תקשורת תפריט12איור 
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, TA78 / Time+ / COM II  עם  שעוני  נוכחות    תקשורתתקלות   11.1פרק , טיפול בתקלות
 .)89בעמוד 

 * .תנועות צפוי’ מס

 ** . תנועותשם קובץ גיבוי

 *** .הצלחה או תקלה במשיכת התנועות

 

 

, במידה  וסיימת  את  הטיפול  בתוכנה  זו.    ליציאה  לתפריט  הראשי  Esc  הקש  בתום  שלב  התקשורת  
 .5ועבור לפרק  III אדם, לתוכנת איסוף השעות חזרה ליציאה מתוכנת התקשורת וEscהקש 

 נוי תארי ושעהשי 4.2.2

 : המסך הבא יוצג” שינוי שעה ותאריך“ בתפריט הראשי ל1 בחר בסעיף 

 

  השמאלי ונקודה  בקצה בשעון”  מקוון“מהבהבים  נורית  ,  בזמן  ביצוע  התקשורת  עצמה!    שים  לב
 .אלה מצביעים על התרחשות תקשורת. לסרוגין, התחתון שבתצוגת השעון

 
 מסך שינוי שעה ותאריך 13איור 

, השעה  והתאריך  שיופיעו  עם  הכניסה  למסך  הם  נתונים  שנלקחו  מתוך  השעון  הפנימי  שבמחשב  שלך  
  .עון עצמוולא נתוני הש
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 . תחילה נבדוק מה התאריך והשעה בשעון הנוכחות

 : ויופיע החלון הבאF9הקש 

 

  יופיע  חלון  נוסף  לבחירת  שעון     Enterהקש  ”    כן“  בחר  
 .לביצוע הפעולה

ויופיע  חלון  נוסף  המציג  ,  מהירהשורתתתבצע  תק,  Enterי  מקש  ”לאחר  שתבחר  את  השעון  המבוקש  ע
 :את השעה בשעון

הקש  במקשים ,  במידה  וברצונך  לשנות  נתונים  אלו
F6  או  F7או ,  למערכת  שעונים   אם  הנך  מחובר
F8 יחיד אם בכוונתך לאפס שעון. 

תקבל  שוב  מסך ,  F7  או  F6במידה  ובחרת  במקש  
ולאחר  אישור  שלך  תתבצע ,  לאישור  פעולה

המודיע  על  שליחת ,    עם  מסך  מתאיםתקשורת
יופיע  לאחר  אישור ,  F8אם  הקשת  .  לשעונים שעה

 .והמשך פעולה דומההפעולה חלון בחירת שעון 

 

 חור / קישעו  4.2.3

ליניאר  קיימת  אפשרות  של  טיפול  אוטומטי  במעבר  משעון  קיץ  לשעון  חורף -בשעוני  הנוכחות  של  סינאל
 .ניתן להזין את תאריך המעבר ואת השעה המועדפת להזזת השעון קדימה או אחורה; ולהיפך

 

 :ועבור למסך הבא, ”הגדרת פרמטרים כלליים“, 2בחר בסעיף 

האם לקרוא תאריך ושעה 
 ? מהשעון 

  לא  כן

 שעה ותאריך מהשעון 

 00/05/27 : תאריך

 16:15 : שעה

 לחץ על כפתור כלשהו

 .העבודה קוםיציאה במ/רצוי לשנות את השעה בזמן שאין עובדים או תנועת כניסה 
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 Esc  הקש  תיפתח  טבלת  קישור   ]פורמט[בשדה  .    (יום,  ]קיץשעון  [ד  לשדה    עEnterהתקדם  בעזרת  
 : הזן את הנתונים הרצויים בשעון קיץ וחורף

 . תאריך העברת השעון-חודש ,  יום

 . השעה שבה תתרחש ההעברה- 00:00 

 .לשמירת הנתונים] כן[ בחר  לסיום Esc הקש 

בדרך  הדומה  לשינוי ,  השעונים  בנתונים  החדשים/    טען  את  השעון  ”  טעינת  שעון  “7ור  לסעיף    עב
 .שעה ותאריך

 

 
 מסך הגדרת פרמטרים כללים 14איור 

בתפקוד  מערכת  איסוף  כל  שינוי  מיותר  יגרום  לשיבוש.  במסך  זה  אין  לשנות  את  הפרמטרים 
 .הנתונים
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 ) בלבדTA-78: (מצבי אוטומטיי 4.2.4

 .כניסה ויציאה: בשעון הנוכחות ישנם שני מצבים בסיסיים

ליציאה  בשעון  הנוכחות  המעבר  ממצב  כניסה,  לדוגמה,  כ  המעבר  ממצב  למצב  נעשה  בצורה  ידנית”בדר
מהמפעל מקיש על מקש יציאה בשעון ומעביר  י  העובד  הראשון  שמסיים  את עבודתו ולפני צאתו”מבוצע  ע

 .את כרטיסו המגנטי

 .יש מקום לבצע התקנת מצבים אוטומטיים, כאשר במקום העבודה שעות הכניסה והיציאה קבועות

 . מיד תופיע טבלת המצבים האוטומטיים” מצבים אוטומטיים “6 בחר בסעיף מהתפריט הראשי 

וביום  שישי  מסיימים  מוקדם ,  ’עד  ה’  בימים  א 17:00  עד  07:45נניח  שבמפעל  מסויים  עובדים  משעה  
במקרה  כזה  נרצה  שהשעון  יהיה  במצב  כניסה  כבר  לפני  הגעת  העובדים  ויתחלף  .12:00בשעה  ,  יותר

 .למצב יציאה עוד לפני סיום העבודה

לכן  .לגבי  ימים  המסומנים  בכוכבית,  בטבלה  זו  ניתן  להורות  לשעון  להתחיל  מצב  מסויים  בשעה  מסויימת
 :נרשום

 
 .מסך הגדרת מצבים אוטומטיים 15איור 
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י ”ע”  כניסה“נבחר  ]  סוג  תנועה[ב  ,  ’עד  ו’  א נמלא  כוכביות  בימים,  06:00,  ]שעה[  בטור  1בשורה   
זאת  מאחר    .Enterבעזרת  רווח  והזנת  השדה  בעזרת  ”  כניסה“סימון  התנועה  ,  הקשה  על  מקש  רווח

 .והכניסה אחידה לגבי כל השבוע

 .באופן דומה, יציאה, ’עד ה’  מימים א16:00 נרשום 2בשורה  

 .יציאה, בלבד ’  ביום ו11:00 נרשום 3בשורה  

 

 .לאחר מילוי השדות המסך יהיה זהה למסך המצולם בעמוד הקודם

 

 .לשמירת הנתונים] כן[ בחר  לסיום Esc הקש 

 .הרצויים  שלח את הנתונים החדשים לשעונים 7 עבור לסעיף 
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 Goldtik תוכנת תקשורת 4.3

. תוכנת  התקשורת  של  חברת  עוקץ  נועדה  להקל  על  הגדרות  שעוני  הנוכחות  השונים  איתם  ניתן  לעבוד
מדגמים  שונים  ושל ,  מאפשרת  לך  כאמור  להשתמש  במגוון  רחב  של  שעוני  נוכחות  אלקטרוניים  III  אדם

ם  משעוני  הנוכחות הבעיה  העקרית  הינה  שילוב  של  תוכנות  התקשורת  הקוראות  את  הנתוני.  יצרנים  שונים
 .השונים

שמטרתה  לקשר  בין  תוכנות  התקשורת "  תקשורת"  תוכנת  מ"עוקץ  מערכות  בעלצורך  כך  פיתחה  חברת  
  מאפשרת  הגדרה  של Goldtikתוכנת  .  נוח  למשתמש,  השונות  ושעוני  הנוכחות  באמצעות  מסך  אחד  בלבד

 . יאת נתונים מהשעוניםהגדרת פרמטרים הקשורים להתקנת השעונים ולמיקומם וקר, מספר שעונים

 .Goldtik יש להתקין במחיצה בשם Goldtikאת התוכנה 

 הגדרת נתוני שעו 4.3.1

 . שעונים שונים המוגדרים כל אחד באופן עצמאי99מאפשרת להגדיר עד  Goldtikתוכנת 

צורת  התקשורת  איתו  ופעולות  נוספות  בתפריט ,  מספרו,  באמצעות  התוכנה  תגדיר  את  מיקום  השעון
 .יה המגדירות פרמטרים רבים נוספים וחשוביםקונפיגורצ

 :לאחר הכניסה בפעם הראשונה לתוכנה מופיע המסך הבא

 

 Goldtik תוכנת התקשורת 16איור 

 .יש להגדיר את מספר השעון". שעון חדש" יש ללחוץ על הלחצן להקמת שעון חדש
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 Aל במפע: לדוגמה, רצוי לכנות את השעון בשם : שם

בשדה .  ניתן  לרשום  את  מספר  הטלפון  לחיוג  אוטומטי,  אם  השעון  מחובר  ישירות  לטלפון:  טלפון  למודם
 .או לבקש מהתוכנה לזהות מודם דומה, הבא ניתן לבחור מודם מתוך רשימה

יש .  Adam.dat, Talavie.txt;  קוראת  מספר  קבצי  שעון  כדוגמת  III  אדםתוכנת  :  שם  קובץ  נתונים
 .ואת שם קובץ הנתונים III אדםיצה בה מותקנת התוכנה להגדיר את המח

 .לשימוש חברת עוקץ.  III אדםי "מבנה המזוהה ע: פורמט הקובץ

 .י מדריך עוקץ בלבד" מהירות ומספר נסיונות יקבעו ע,(Port)פורט 

 . הינם תאריכים מהמחשב עד לקריאת נתוני השעוןתאריך ושעה

צורת ,  הנוכחות  החל  בלחצנים  בשעון  הנוכחות  מאפשר  הגדרה  מורכבת  של  שעון  לחצן  
החלפת  המצב (שינוי  מצב  לחיצי  שעון  ,  הדפסות  מיוחדות,  קריאה  של  מבנה  הכרטיס  המגנטי,  התצוגה

, הגדרת  פעמוני  צלצול,  חורף/הגדרה  אוטומטית  להחלפת  שעון  קיץ,  )מכניסה  ליציאה  בשעות  מסויימות
 .בדיקות כפילות בכניסה ויציאה ועוד

 !שינויים עלולים לגרום לתקלה בשעון. נות הגדרות אלה אלא בתיאום עם טכנאי עוקץ בלבדאין לש 

 פעולות תקשורת 4.3.2

לאחר .  ביצוע  תקשורת  עם  שעון  הנוכחות  לצורך  קריאת  הנתונים  השמורים  בשעון  הינה  פעולה  שכיחה
 .רת עם השעוןניתן להכנס ישירות לביצוע תקשו, בהתאם לסעיפים למעלה, הגדרת שעון הנוכחות

 :לאחר לחיצה על לחצן תקשורת יופיע המסך הבא

 

 Goldtik קריאת נתוני שעון מתוכנת 17איור 
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ניתן  לסמן  מספר  שעונים ).  מספר  ושם  השעון(בחלקו  העליון  של  המסך  מופיעים  כל  השעונים  המוגדרים  
קוראת  נתונים "  ביצוע  תקשורת"לחיצה  על  לחצן  .  לביטול  הסימון"  היפוך"בו  זמנית  או  ללחוץ  על  לחצן  

OK  ,ERROR:  תוצאה  אפשרית  הינה(משעוני  הנוכחות  המסומנים  ומציגה  את  התוצאה  בחלון  התחתון  
כך  גם .  פעולת  התקשורת  תהיה  מהירה  מאוד,  אם  הגדרת  את  נתוני  השעון  והתוכנה  כפי  שנתבקשת).  'וכד

לאחר  ביצוע  התקשורת  בהצלחה  ניתן .  'ות  השעון  וכדבהגדר,  אם  לא  בוצעו  שינויים  בהגדרות  המחשב
 . III אדםיציאה מחזירה אותך לתוכנת . לצאת מהמסך

מספר  דגמי .    הינה  קריאת  תנועות  חוזרתGoldtikי  התוכנה  "אחד  המצבים  המיוחדים  המתאפשרים  ע
ן  השדה   תקרא  נתונים  אלה  לאחר  סימוLiFo  .(Goldtikבשיטת  (שעונים  שומרים  תנועות  שכבר  נקראו  

 ".כולל תנועות מסומנות"

במידה  ולא  ניתן  לבצע  תקשורת  תקינה  עם .  במידה  ונוצרו  תקלות  בקריאת  נתוני  השעון  תצא  הודעה  על  כך
השעונים  השונים  יש  לקרוא  את  הפרק  הדן  בתקלות  תקשורת  הזהות  לתקלות  עם  תוכנות  תקשורת  אחרות 

 ).89 עמוד TA78 / Time+ / COM II  נוכחות שעוניעם  תקשורתתקלות  11.1פרק (
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 משעו הנוכחותבתנועות  טיפול

לאחר  משיכת  התנועות ,  קליטת  הנתונים  משעון  הנוכחותוהטיפול  בתהליך  הבפרק  זה  נתאר  את  המשך  
 .פרק הקודםכפי שתואר ב, מהשעון

. משקפים  בהכרח  את  המציאות אך  אינם,  נתוני  הנוכחות  המועברים  מהשעון  אומנם  מדויקים  ואמינים
לפתע  מעבירים ,  ישנם  עובדים  ששוכחים  להעביר  את  הכרטיס  וישנם  כאלה  שמעבירים  אותו  פעמיים

 .וכך הלאהכרטיס שלא שייך למערכת 

הם  חייבים  להיות  אמיתיים  ובעיקר ,  ת  הנתוניםתטפל  ותעבד  א  III  אדםבכדי  שתוכנת  איסוף  השעות  
 תיקון  תנועות  שגויותכ  "זיהוי  הכרטיסים  המגנטיים  ואחלכן  הטיפול  הראשוני  בנתונים  יהיה  .  הגיוניים

  .כפי שיתואר בסעיפים הבאים

 טיפול בכרטיסי לא מזוהי 5.1

כל  עובד  מקבל  כרטיס .  III  אדםהתקנת    לעובדים  מיד  עם  קבלת  ערכת  אתה  מחלק  כרטיסים  מגנטיים
במקביל  אתה  רושם  בתוכנה .  כרטיסים  או  בארנקו)  סטנד(בין  אם  במעמד  ,  מגנטי  ממוספר  ושומר  אותו

 .פרטי עובד את מספר הכרטיס שלו/ בתפריט עובדים  III אדם

  כרטיס  שלא  הוגדר  במסך  פרטי ,  בתוכנהאולם  קיימים  מקרים  בהם  תגלה  שקיים  כרטיס  לא  מזוהה
או  רישום  מספר ,  מקרה  כזה  יכול  להווצר  כתוצאה  מרישום  ראשוני  של  כרטיסים  בתוכנה.  העובדים

הכרטיס  השגוי .    במסך  פרטי  העובד  או  שיתכן  שהעובד  העביר  בטעות  כרטיס  שונה  שגויכרטיס  מגנטי
 .י העובד עם הכרטיס הלא מוגדר" הכניסה והיציאה שהועברו עכולל מאחריו את כל תנועות

 :הודעה על כך III אדםבכל מקרה כזה תופיע בתוכנה 

 פרק

5 
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  קריאת כרטיסים מגנטיים18איור 

 

  טיפול בכרטיסים לא מזוהים19איור 

כרטיס .  הות  את  כל  הכרטיסים  המגנטיים  כפי  שנרשמו  במסך  פרטי  העובדיםתנסה  לז  III  אדםתוכנת  
עם "  עובד  לא  מזוהה"אוטומטית  כ,  יוקם  במערכת,  שמספרו  טרם  הוגדר  כשייך  לעובד  מסויים,  מגנטי

ס  זה  לא  משוייכות  לאף  עובד גם  תנועות  העובד  שהועברו  באמצעות  כרטי.  מספר  הכרטיס  המגנטי  שלו
בין  אם  לעובד  חדש  שיוקם  עכשיו ,  ולכן  בהחלט  רצוי  לא  לאבד  את  התנועות  אלא  לשלבם  בתוכנה

 . או למחוק כרטיס שאתה יודע בודאות שהינו שגוי, שכבר הוקם במערכת, במערכת ובין אם לעובד קיים
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יפתח  מסך ,  בהקמת  עובד  חדש  עם  כרטיס  זה"  זוהיםטיפול  בכרטיסים  לא  מ"כאשר  תבחר  מתוך  התפריט  
 .מקוצר להקמת עובד חדש

 

  חדש לא מזוהה מסך הקמת עובד20איור 

כיוון תוכל  לשנות  את  מספר  העובד  ואת  שמו  אך  לא  תוכל  לגשת  לשדה  כרטיס  מ.  רשום  את  פרטי  העובד
 .צא ושמור את הנתונים. ששדה זה נעול ומשוייך אליו הכרטיס הלא מזוהה

 .עתה תוכל לעבור לכרטיס הבא

, במקרה  כזה  יופיע  בפניך  מסך  רשימת  עובדים.  תוכל  להקים  עובדים  חדשים  גם  באמצעות  תפריט  עובדים
 :כאשר בסופה יופיעו עובדים לא מזוהים כמתואר באיור הבא

 

  רשימת עובדים לא מזוהים21איור 

עתה .    לא  מזוההXXXX  מספר  כרטיס  –"  שם  העובד"  ואת  את  מספר  הכרטיס  המגנטי,  הרשימה  כוללת
  בחר  באחד  הכרטיסים  שזיהית  באמצעות  מקשי  החיצים  עד  שהשורה -תוכל  להקים  עובד  חדש  בפשטות  

 .  והכנס למסך מלא של פרטי העובדEnterהקש , רשומים פרטי הכרטיס תוארבו 
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  כרטיס עובד לא מזוהה22איור 

  עמוד ים  בתוכנית  פרטי  עובדהקמת  עובדראה  הסבר  בפרק  (,  מלא  את  פרטי  העובד  בעל  הכרטיס  המגנטי
תוכל ).  שאינו  זהה  בהכרח  למספר  הכרטיס  המגנטי  שלו(באפשרותך  לשנות  את  מספר  העובד  ).  15

 .צא ושמור את הנתונים, כבר מופיע נכון ולכן דלג על שדה זה" כרטיס"להבחין שמספר הכרטיס בשדה 

 .הכניסה והיציאה שהועברו בשעון הנוכחות עם כרטיס זה ישמרו עתה אצל העובדכל תנועות 

מאפשרת  לך  לשלב  תנועות  שהועברו  באמצעות  הכרטיס  הלא  מזוהה   III  אדם  -  שיוך  כרטיס  לעובד  קיים
  אנו   הישן  כאשרמצב  כזה  נגרם  בעיקר  לאחר  איבוד  הכרטיס  המגנטי.  עם  עובד  שכבר  הוקם  בתוכנה

 .מעדיפים לשייך גם את הכרטיס המגנטי הנוכחי לאותו עובד מבלי לאבד תנועות

בחר מתוך הרשימה לאיזה . יפתח חלון רשימת עובדים"  העבר  תנועות  לעובד  אחר"לאחר  בחירה  בתוכנית  
תוכל  כמובן  לבטל  את  הפעולה  ולחזור  שוב .  עובד  לשייך  את  התנועות  ואשר  הפעולה  במסך  הבא  שיפתח

 . רשימת עובדיםלמסך 

 

לאחר .  תוכל  למחוק  אותו  מהמערכת,    הועבר  בטעות  שממילא  במקרה  של  כרטיס  שגוי–  מחיקת  העובד
תוכל  לדחות  מחיקת  כרטיס  מסויים .  מחיקת  הכרטיס  כל  התנועות  השייכות  לאותו  הכרטיס  ימחקו  גם  הם

 .ולהמשיך לטפל בכרטיס הבא

 

 

תוכל  כמובן .  עליך  לבטל  את  העובד  הלא  מזוהה,  לאחר  שיוך  הנתונים  לעובד  מסויים!      חשוב  מאוד
 . עד לטיפול בולהשאירו אולם תמיד יופע ברשימת העובדים מספר כרטיס לא מזוהה
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 טיפול מיוחד בתנועות 5.2

וחד  זה  לבצע  מספר  פעולות   שונות  ומאפשרת  באמצעות  תפריט  מיחברת  עוקץ  תומכת  בתוכניות  תקשורת
 .יחודיות

 

  טיפול מיוחד בתנועות23איור 

או   A  שחזור  נתונים  שהועברו  משעון  הנוכחות  וגובו  באופן  אוטומטי  בתקליטון  –  טעינת  תנועות  מחדש
 מסך  הגדרת  פרמטרים  כללים  14איור  ראה  (בהתאם  למיקום  שהוגדר  ,  באחת  המחיצות  בדיסק  הקשיח

את ,  לאחר  בחירת  התוכנית  תתבקש  לרשום  תחום  תאריכים  בהם  קיימות  התנועות  המבוקשות).  24בעמוד  
 .  מיקום הקובץ המגובהמספרי הכרטיסים המבוקשים ואת

  או Adam.dat  שחזור  של  נתונים  הרשומים  בקובץ  שונה  מן  הקובץ  –  שחזור  תנועות  מדיסקט
Talavie.txtאדםי  תוכנת  "  שהם  קבצים  מוכרים  ע  III  ורמט אם  פ.  לקריאת  נתונים  משעון  הנוכחות
 .תוכל לשנות את שם הקובץ בתוכנית זו, הנתונים זהה

התנועות  ימחקו  מבסיס .  III  אדם  מחיקה  של  התנועות  לפני  קריאת  הנתונים  בתוכנה  –מחיקת  תנועות  
 ).באמצעות תוכנת הסייר(הקובץ עם אפשרות לשחזור ידני של , הנתונים בלבד

שילוב  של  תנועות  עובדים ;  לדוגמא.    שילוב  של  נתונים  מקובץ  אחד  לנתונים  במערכת–  שילוב  תנועות
 .בקובץ מסניף מרוחק לנתוני העובדים במחשב המרכזי

 

 

 . השתמש בתוכנית זו רק אם אתה יודע לזהות את הקובץ המגובה ובקיא בפעולות אלה! שים לב 

 .השתמש בתוכנית זו רק אם אתה יודע לזהות את הקובץ ובקיא בפעולות אלה! שים לב 

 . השתמש בתוכנית זו רק אם אתה יודע לזהות את הקובץ ובקיא בפעולות אלה! שים לב 
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 תיקו נתוני שגויי 5.3

. מהשעון"  שליפתם"על  מצב  נתון  ברגע  נתונים  שנקלטו  משעוני  נוכחות  אינם  מעובדים  ומצביעים  
  בשעון הודעת  שגיאה,  הנתונים  אומנם  אמינים  אך  ישנם  מצבים  בהם  לא  עבר  הכרטיס  מפאת  שיכחה

 .העברת כרטיס כפולה ותנועות שגויות אחרות, )לאחר בדיקת רציפות נתונים(

י  הפקת  דוחות ”הן  באופן  מרוכז  עעדיף  לטפל  ב,  במקרים  מסויימים  בהם  מספר  התנועות  השגויות  רב
 .מתאימים

בהתאם  לצרכי ,  וחות  בחתכים  שוניםטפל  בתנועות  שגויות  לעובד  באמצעות  דבסעיף  זה  נתאר  כיצד  ל
 .אולם הדוחות המוסברים כאן נוחים לשימוש, כל הדוחות בתוכנה ניתנים לעריכה לפני הדפסתם. המשרד

 ח מצב יומי"דו 5.3.1

מכיוון  שאתה  נדרש  לטפל  באותם .    מאפשר  לך  לקבל  את  התנועות  הבעיתיות  השכיחותח  מצב  יומי"דו
  שאינן  רשומות  בתוכנה איחורים  מיוחדים  או  העדרויות,  מקרים  בהם  נשכחה  העברת  כרטיס  בשעון

ח "תוכל  לעשות  את  אותן  פעולות  לאחר  שתלחץ  בלחצן  דו)  ו  כרטיס  בשעון  באותו  יוםמכיוון  שלא  העביר(

 .מצב יומי מתוך התפריט/  או בחירה בדוחות : יומי שבסרגל הכלים

 :עתה יופיע מסך זה לפניך
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 ח יומי" מסך הגדרת תחום לדו24איור 

מכיוון  שאנו  מעונינים  לבודד  אך  ורק .  ורך  עריכת  נתוניםבמסך  ניתן  לבחור  מספר  אפשרויות  חשובות  לצ
ח  מאפשר  חיתוך  של  הנתונים  בהתאם "הדו,  לצרכי  עריכה  ולא  את  תמונת  הנוכחות  המלאה"  התקלות"את  

 :למצבים הבאים

שים  לב  לשימוש  בלחצנים  המתייחסים .  בחר  את  תחום  התאריכים  הרצוי:  מתאריך  ועד  תאריך 
 .קודם/ נוכחי / הבא : לחודש

נוכחי  וקודם  מתייחסים  לדילוג /  הלחצנים  הבא  ,    כאשר  הכפתור  מסומן  כחודשי  –יומי  /  חודשי   
 .הדילוג באמצעות הלחצנים מתייחס לימי עבודה, כאשר הכפתור מסומן כיומי, על חודשים

 : לכלול 

o כניסה כגון  "  (לא  סגורות"כלומר  התנועות  ה,    הכללה  של  כל  המצבים  השגויים–  שגיאה
 )'ללא יציאה וכד

o המצב  כאן  גמיש .    הכללה  של  תנועות  איחור  מעבר  למוגדר  כשעת  כניסה  בחוזה–  איחור
 .ביחס לחוזה המוגדר לכל עובד

o ניתן  להגדיר  בחוזה  העבודה  שחוסר  תנועה  ביום .    התייחסות  ליום  ללא  תנועה–  העדרות
 ).בהתאם להגדרתך(או כמצב אחר " העדרות"כ III אדםי "יוגדר אוטומטית ע

o   ללא ,  תנועות  ללא  איחור,  בהתאם  למוגדר  בחוזה,  "הנכונות"  כל  התנועות  –בזמן
 .' וכדהקדמה

 חוזה או ללא ריכוז,  המאפשרת לרכז את הנתונים לפי מחלקה צורת מיון–ריכוז  

 .שמו או מספר הכרטיס שלו,  מיון העובדים לפי מספר עובד– מיון 

  בחר בתחום העובדים הרצוי–מעובד עד עובד  

בחירת  המחלקות  מבוצעת .  או  לבקש  מחלקות  מסויימות"  כל  המחלקות"  ניתן  לסמן  –  מחלקות 
י  לחיצה  על  מקש "ע  עסימון  של  מחלקה  נוספת  מבוצ.  י  הקלקה  על  לחצן  שמאל  של  העכבר"ע

Ctrlוהקלקה על לחצן שמאל של העכבר . 
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 )87 בעמוד  בחירת טורים להדפסה בדוחות78איור ראה  (ח בהדפסה" הגדרת מבנה הדו–אפיון  

בחירה  זו  תציג  את  כל  התנועות  המסומנות .  בלבד"  שגיאות"  לסמן    רצוילצורך  בדיקת  נתונים  שגויים
 :כגון שגיאה והעדרות תציג מסך דומה, בחירה של מספר קטגוריות.  כשגויות III אדםב

 
 ח מצב יומי" דו25איור 

, תנועות  כניסה  ויציאה,  )תאריך  ויום  בשבוע(ם  בחתך  המבוקש    מספר  עמודות  הכוללת  תאריכימציג  המסך
  צבעים  מגוונים יופיעוכמו  כן  .  כ  תנועה  ונתונים  נוספים  בהתאם  לקטגוריה  שנבחרה"סה,  סוג  התנועה

 . את עינינושיאירו

 .  מציינת יום עבודה וכוללת שעת כניסה ויציאהשורה כל

 : להתהלך באמצעותניתן במסך

 למטה/  למעלה החיצים מקשי 

  בדף נוכחי לדפדוף PageUp / PageDown מקשי 

 )אחורה/קדימה ( למשנהו אחד בין עובד למעבר F5\F6 מקשים 

 המסך מחדש של לחישוב F3 מקש 

 ). אם הנתונים השתנו( ויאפשר שמירת הנתונים האחרונים מהמסך אותך יוציא Esc מקש 

  לשדה הבאברלמע Enter  מקש 

  ידנית שונושעות  הנוכחות  שנקלטו  או  .    נקלטו  הן  משעון  נוכחות  או  קליטה  ידניתח"  בדוהמוצגות  התנועות
בצבע מצויינות  )  יציאהללא  השלמת  תנועת  כניסה  או  (שעות  שגויות  ,  *כוכבית  בצבע  צהוב  ומצויינות  

  ציון  המילה  עם  כ"בדר,  "  תנועהסוג"מופיעה  עמודה  )  ציאהכניסה  וי(  כל  זוג  תנועות  לצד.  X  אדום  ואיקס
תנועת ;    מציין  אם  מדובר  בנוכחות  רגילה  בחברה  או  אחת  הקטגויות  המופיעות  באיורהתנועהסוג  ".  רגיל"

 .עת ארוחה בהתאם לחלון בחירת סוגי העדרות או תנוהעדרות, משימה, תפקיד, הפסקה
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  סוג תנועהחלון 26 איור

   סוג  לעמודה  Enter  גש  עם  מקש    ;  י"  עזאתאולם  תוכל  לשנות  .    המחדל  הינה  תנועה  רגילהברירת
  באמצעות  מקשי בחר".    תנועהסוג"  במקש  רווח  או  לחץ  באמצעות  העכבר  על  הלחצן  לפתיחת  חלון  הקש

 . תנועותח"דולחזרה למסך . Enter החיצים או העכבר את סוג התנועה הרצויה והקש אישור או 

 :תוכל לפתוח חלון סוגי העדרות) הכפתור לצד המילה העדרות יושחר ( לתנועה העדרותתגיע כאשר

 

 דרות הע- תנועה סוגי 27 איור

  וחלקם  הוגדרו  בתוכנה מראש  III  אדם  התוכנה  י"  מציג  מספר  סוגים  שחלקם  נקבע  ע  העדרותסוגי  חלון
ראה  הסבר  בפרק  הדן (סוגי  העדרות  /    חוזים  בתפריטתוכל  להגדיר  את  סוגי  ההעדרות  .    המשתמשי"ע

 ).בחוזים

  הסוג  המבוקש  בעמודה את  III  אדם  תשתול  Enter  ה  על    הקשי"  את  אחד  מסוגי  ההעדרות  עתבחר  כאשר
 . השכר תהיה בהתאםח"כולל דו,  השוניםבדוחות ההתייחסות לתנועת נוכחות זו כאשר" סוג"

תנועה  שגויה  יש  צורך  לתקן  מכיוון  שאחרת  הנתונים  לא  יופיעו   .  X  -  כאמור  מסומנת  בשגויה  תנועה
  באמצעות  הצבעה  עם  העכבר או  Enter  יע  אליה  עם  מקש    שגויה  יש  להגתנועהלתיקון  .  בדוחות  השונים

או  למחוק  את  התנועה )    ודקותשעות  24יש  לרשום  שעה  במבנה  (ולשנות  ידנית  את  התנועה  הרשומה  
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 Enter    במקש  והמשך  DEL  מקש  באמצעות)    אחרתבמקרה  של  תנועה  כפולה  או  תנועה  לא  מזוהה(
 .ה תמחקהתנוע.  הבאהלתנועה

 . התנועהבצד*  ידנית נצבעה בצבע צהוב עם ציון ששונתה תנועה

  חג  בצבע יוםלדוגמא  (  תנועות  מוצגים  שדות  המוארים  במספר  צבעים  המציינים  את  סוגי  היום  ח"דו  במסך
   בחירה  וימי  חופשהימי,  צבעים  אלה  מצביעים  על  סוגי  חגים).  ערב  חג  צבוע  בירקרק  וכך  הלאה,  סגול

 .סוגי חגים / חוזיםוניתנים לשינוי בתפריט , יחודיים לחברה בהתאם להגדרת החברה

  תנועה  אוטומטית  מיוחדת  משעון מצייןה#,    יחד  עם  הסימן  סולמית  ,  האפורהצבעבמקרים  מסויימים  יוצג  
  הנוכחות  או משעון)  JOB(תנועת  משימה  ,  )הנוכחותמקש  המציין  ארוחה  בשעון    (כגון  ארוחה,  הנוכחות

 ).' כהעדרות מאושרת וכדאוטומטית השלמת העדרות(תנועה המוגדרת אוטומטית לאחר הגדרתה בחוזה 

. מכיוון  שהמסך  כולל  חיתוכי  הסכמים,  F3  מקש  י"עלא  ניתן  לחשבו  מחדש  ,  לאחר  שינוי  תנועה  במסך  זה  
 .ח לאחר התיקונים שביצעת"ח תוכל לקבל את הדו" וחזרה לדו,לאחר יציאה תוך שמירת נתונים

 . צא ושמור את הנתוניםח" עיבוד הנתונים בדוסיום עם

 ח קלט לעובד"דוהפקת  5.3.2

עם  בחירת .  ח  תנועות  יומי  לעובד  מסויים  ומאפשרת  לבצע  פעולות  עריכת  נתונים"תוכנית  זו  מציגה  דו
שום  את  התאריכים  המבוקשים  או  בחר  באמצעות ר.  התוכנית  תתבקש  לרשום  את  חתך  התאריכים  הרצוי

 .יתקבל מסך תנועות יומי. חלון התאריכים והקש על לחצן אישור

 

 ח תנועות יומי" דו28איור 

, )הסבר  בהמשך  (חוזה  עוקף,  )תאריך  ויום  בשבוע(תאריכים  בחתך  המבוקש  ;  המסך  מציג  מספר  עמודות
 . כל שורה מציינת יום עבודה וכוללת שעת כניסה ויציאה. ות כניסה ויציאה ואת סוג התנועהתנוע
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 כמו  כן  ניתן  ונוח  להשתמש  בעכבר  לתנועה  בין  מסכי  העובדים   
 ).אחרון קבוצת עובדים ועובד אחר עובד/תנועה לעובד ראשון (בהתאם למוצג בתחתית המסך 

עבור  תנועה  באותו ,    אפשרות  יחודית  לקביעת  הסכם  עבודה  שונה  מההסכם  המוגדר  לעובד–  חוזה  עוקף
ניתן  להגדיר  שבשבוע  מסויים  יעבוד ,    שעות  ביום  עבודה8לדוגמא  למרות  שנקבע  תקן  של  .  יום  בלבד

חירת ב"יש  לפתוח  חלון  "  חוזה  עוקף"במקרה  כזה  בעמודה  .    שעות6נניח  חוזה  ,  העובד  לפי  חוזה  אחר
 .לבחור בחוזה שונה" חוזים

 .ח צא ושמור את הנתונים"עם סיום עיבוד הנתונים בדו

 קלט לקבוצה 5.3.3

 .כאשר כל עובד בכל יום מופיע באותה שורה, ח קבוצתי המציג את העובדים בחתך המבוקש"דו

 :ירת חתך  יופיע מסך בחקכ  "  ואח Alt+ ת י מקשים  "ע, קלט לקבוצה/ עם בחירת תפריט תנועות 

 

  תחום עובדים לעריכת תנועות29איור 

ניתן  ללחוץ  על ,  )ברירת  המחדל  הינה  חודש  מלא(בחירת  תאריכים  :  המסך  מאפשר  לסמן  מספר  אפשרויות
ניתן .    לבחירת  חודש  קודם–  לבחירת  חודש  נוכחי  וקודם  –נוכחי  ,    לבחירת  החודש  הבא–הלחצנים  הבא  

  תחילה –חתך  עובדים  מבוקש  וסוג  המיון  ,  על  לפי  חודש  או  יום  מסויים  או  תחום  ימיםח  "לבחור  דו
 .שם עובד או מספר הכרטיס המגנטי, ומיון לפי מספר עובד, כ ללא חוזה או להיפך"משויכי חוזה ואח

 :ח בהתאם לחתך המבוקש"המסך מציג דו
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  קלט לקבוצהח" דו30איור 

. לכל  עובד  שורה  המציגה  יום  עבודה  בהתאם  לחתך  הימים  שבחרת,  ח  מציג  עובד  אחר  עובד"הדו
 .ההתנהגות והמאפיינים של מסך זה זהים למסך קליטה לעובד

 

 י לעובדח שגויי"הדפסת דו 5.4

 III  אדם.  ח  מיוחד"תיקון  תנועות  ידני  יכול  להתבצע  לאחר  בקשה  מהעובדים  למלא  או  לתקן  דוחות  בדו
. תנועות  שהגיעו  משעון  הנוכחות,  עם  נתוני  התנועות  הפיזיות,  ח  כזה  לכל  עובד"מאפשרת  להדפיס  דו

מספר  הזוגות .  אהיוצגו  ימי  העבודה  וזוגות  של  תנועות  כניסה  ויצי,  הדומה  לקלט  תנועות  לעובד,  ח"בדו
בתחתית ).  86  בעמוד  הדפסה  אפשרויותראה  פרק  (יהיה  בהתאם  לגודל  הדף  או  בהתאם  להגדרת  ההדפסה  

חתימת  העובד ;  ח  המודפס  תודפס  בקשה  לעובד  להשלים  את  התנועות  החסרות  ומקום  לשתי  חתימות"הדו
 .וחתימת המנהל

 Alt+ ד +נ+שגיאות או צירוף המקשים משמאל לימין ש/ וכחות נ/ וחות דבחר בתפריט : ח "להפקת הדו

  באמצעות III  אדםי  העובדים  ניתן  להזין  את  תיקוני  התנועות  לתוכנה  "לאחר  איסוף  הדפים  שמולאו  ע
 .קלט לעובד/ תפריט תנועות 

  לתשומת ליבך רוב הדוחות המוצגים על גבי המסך ניתנים לעריכה לפני הדפסתם
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העברת דווח באמצעות הטלפו 
 הסלולרי

 כיצד זה עובד 6.1

מאפשרת  שימוש  בטלפון  הסלולרי  כאמצעי  דיווח  על  נוכחות ,  בשיתוף  עם  חברות  סלולר,  חברת  עוקץ
 .לקוחות/ופרויקטים

חברת  עוקץ (דיווח  שעות  באמצעות  הטלפון  מתבצע  לאחר  קבלת  מספר  מנוי  מעוקץ  ומחברת  סלולר  
 IVR  ו  SMS  (Short Message Services)הודעות  :  מספר  צורות  לדווח  נתונים).  דואגת  לכך

(Interactive Voice Response)  . שתי  האפשרויות  דורשות  מהעובד  שימוש  בטלפון  הסלולרי
מענה קולי מבקש ממנו לבחור , העובד מטלפן למספר טלפון שקיבל: דרך הפעולה. שברשותו  לצרכי  דיווח

הנתונים  עוברים  דרך  חברת  הסלולר .  לקוח/  לדיווח  פרויקט3  לדיווח  יציאה  או  2,    לדיווח  כניסה1בין  
יוצרת  קשר   III  אדםתוכנת  תקשורת  המותקנת  כחלק  מתוכנת  .    מאובטח  של  חברת  עוקץלשרת  אינטרנט

 .את הנתונים הרלוונטים לחברה" מורידה"עם השרת באמצעות האינטרנט ו

אפשרות  זו  תלויה .  העובד  בעת  הדיווחמאפשרות  קבלת  מיקום  ,  בשיתוף  עם  חברות  הסלולר,  חברת  עוקץ
 ).לכל חברה תעריף שונה והסכם שונה עם הלקוח המאפשר או מגביל קבלת מידע זה(בחברת הסלולר 

 הגדרות   6.2

  הגדרת –בין  הפרמטרים  .  חברת  עוקץ  מגדירה  עבורך  בעת  ההתקנה  הראשונה  את  הפרמטרים  הרלוונטים
 ).שבין חברת הסלולר לחברת עוקץנתונים (חברת הסלולר המשרתת אותך וקוד חברה 

 פרק

6 



ם  ד א ת  נ כ ו ת ה  ד ו ב ע ך  י ר ד ןמ ן   ן

43 

;   יוצאותSMSתוכל  להגדיר  סוג  הודעות  ,  במסך  הגדרות  המותאם  לחברת  הסלולר  עימה  אתה  עובד
כגון (ונתונים  )  כגון  ימי  הולדת(הודעות  יזומות  )  כגון  איחורים(התרעות  ,  הודעות  אישור,  הודעות  שגיאה

 ).שעות נוספות, שעות עבודה חודשיות

יש  להגדיר  את  מספר  הטלפון  הנייד  של  כל  עובד ,  או  שייך  לעובד  מסויים"  צמוד"ולרי  במידה  וטלפון  סל
 .השני" כרטיס"מומלץ לרשום זאת בשדה . בכרטיס העובד

 

  משמש לרישום כרטיס העובד מספר הטלפון הסלולרי31איור 

מאפשרת  הצגת  נתוני  מיקום  עובד  בעת  דיווח  על   III  אדם.  וצגח  המ"הגדרה  נוספת  הינה  לאופי  הדו
בכל  אחד  מדיווחים  אלה  קיימת .  סיום  פרויקט/כניסה  או  יציאה  מלקוח  או  התחלת,  התחלה  וסיום  עבודה

אופציה  זו  תלויה .  לקבל  את  מיקום  העובד  ברגע  הדיווח,  במידה  וביקשת  לרכוש  אופציה  זו,  אפשרות
במידה  אפשרות  זו  קיימת  ניתן  להציג  את  המידע  בצמוד .    לספק  מידע  זהבהסכם  וביכולת  חברת  הסלולר

 .לתנועת כניסה או יציאה

 

  הגדרת הצגת מיקום בצמוד לדיווח תנועה32איור 

 תקשורת ע האינטרנט לקבלת הנתוני 6.3

יש  להמתין  לדיווחי ,  כחלק  מכרטיסי  העובד,  לאחר  הגדרת  כרטיס  העובד  והקלדת  מספר  הטלפון  הסלולרי
 .העובדים בטלפונים הניידים שלהם

חיבור  לאינטרנט  מחייב .  יש  לוודא  חיבור  לאינטרנט,  משרת  עוקץ"  הורדתם"לצורך  קליטת  הנתונים  ו
נאים  אלה  חיוניים  להורדת  נתוני ת.  ותוכנת  תקשורת  לאינטרנט)  ספק  אינטרנט  (ISPקשר  עם  ספק  

 .הנוכחות משרת עוקץ

ומחברת (לאחר  קבלת  מספר  חברה  מעוקץ  ,  י  מדריך  חברת  עוקץ"הקשר  עם  שרת  עוקץ  מוגדר  ע
 .התקשורת והורדת הנתונים הינה אוטומטית ואינה דורשת התערבות המשתמש). הסלולר
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הזז  את ,    להגעה  לשורת  התפריטF10הקש  .  לביצוע  התקשרות  לאינטרנט  עליך  להגיע  לתפריט  תנועות
תוכל ".  קרא  תנועות  מהאינטרנט"ורד  עם  החץ  מטה  עד  לתפריט  "  תנועות"החיצים  שמאלה  עד  למילה  

 .או באמצעות העכבר Alt+ ת + א לקרוא לתפריט גם באמצעות המקשים  

 

 קרא תנועות מהאינטרנט:  תפריט תנועות33איור 

, כלומר  קיים  חיבור לאינטרנט,  "פתוח"במידה  והקשר  לאינטרנט  .  תקשורת  לאינטרנטח  חלון  בשלב  זה  יפת
 .נתונים" הורדת"יתחיל להתבצע תהליך 

 

 הורדת נתונים:  תקשורת לאינטרנט34איור 

במידה  ואין  נתונים ".  תקשורת  לאינטרנט"כמות  גדולה  מאפס  במסך  אם  קיימים  נתונים  בוודאי  תראה  
פעולה  מהירה  התלויה  בסוג  החיבור  לאינטרנט ,  עם  סיום  הורדת  הנתונים".  אין  תנועות"ידווח  ,  בשרת

פר טווח  תאריכי  הנתונים  ומס,  יוצג  מסך  המציג  נתונים  לגבי  מספר  תנועות  שנקראו,  ולעומס  בשרתים
בשלב .  III  אדםתנועות  לא  מזוהות  הינם  תנועות  של  כרטיסים  שלא  הוגדרו  בתוכנה  .  תנועות  לא  מזוהות

 . טיפול בכרטיסים לא מזוהים 5.1 זה יש לנהוג כפי שמוסבר בפרק 

 .    ניתן להתנתק מהאינטרנט לאחר סיום תקשורת
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 וי מיקו בעת הדיווחזיה 6.4

אופציה  זו  כרוכה  במתן  שירות .    מאפשרת  קבלת  מידע  על  מיקום  העובד  בעת  שדיווח  על  תנועהIII  אדם
 .לא כל חברות הסלולר מספקות מידע זה. מאת חברת הסלולר

הלקוח  מקבל  מידע  על  מיקום  העובד ;  חברת  עוקץ  פיתחה  שיטה  לעיבוד  המידע  והפיכתו  לזמין  וברור
כאשר  כל ,  ניתן  להגדיר  אתרים  לפי  בקשת  המשתמש.  'אתר  וכד,  כביש,  טווח  רחובות,  זורבצורה  של  א

לטווח  הקליטה "  נכנס"ירשם  ברגע  שהעובד  '  מתחם  תעשייתי  וכד,  כגון  אתר  בניה,  דיווח  מאתר  מסויים
 .באותו אזור מוגדר

 מחלקות> אפשרויות > תציג מיקומים בדוחות לאחר הגדרה בתפריט קובץ  III אדם

 

  הגדרת מיקום בדוחות35איור 

ח  מופיע  מסך  אפשרויות "לאחר  בחירת  הדו.  מרבית  הדוחות  יאפשרו  הצגת  מיקום  העובד  בעת  שדיווח
  יש  לסמן  בעזרת  העכבר  את  האפשרות  להצגת  המיקום  בשדה -)  עובדים,  מחלקות,  כ  חתך  תאריכים"בדר(
רחוב  או ,  מלל  המכיל  שם  איזור,  לצד  תנועת  כניסה  או  יציאה,  בדוחות  הללו  יוצג".  הצגת  שם  מיקום"

מתקבלים  מחברת  הסלולר  ותלויים ,  כאמור,  נתונים  אלה.  במידה  והמידע  אכן  היה  זמין  בזמן  הדיווח,  טווח
 . בממוצע85%80%-המידע אמין ברמת . עומס ופרמטרים טכניים נוספים, בקליטת אנטנות
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 עובדי

,   עובדים  מאפשר  הקמה  ועדכון  פרטי  עובדים  חדשים  וקליטת  פרטים  הקשורים  לעובדיםתפריט  כרטיסי
 .קישור חוזים ועוד, שיוך כרטיסים מגנטיים, כגון פרטים מזהים

מספר אפשרויות .    בסרגל הכלים י  הלחצן  "    או  ע+Altב  י  הקשת    "ניתן  להגיע  לתפריט  עובדים  ע
 .רק זה נתמקד בהקמת עובד חדשבפ. מוצגות בתפריט

 

  תפריט עובדים36איור 

  חדשהקמת עובד 7.1

 םיהקמת  עובד 3.2כל הדרכים מפורטות בפרק . מאפשרת מספר דרכים להקמת עובד חדש III אדםתוכנת 
 .בפרק זה נתמקד ברישום פרטים מלאים עבור העובד. 15בעמוד 

 :המסך הבא יוצג בפניך. בחר מתוך התפריט בהקמת עובד חדש

 פרק

7 
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  חדש הקמת עובד1 מסך 37איור 

י  המקשים "  בין  הכרטסות  השונות  מתבצע  עהמעבר.  אישיים  וחוזים,  עובד;  המסך  מציג  שלוש  כרטיסיות
Ctrl + TAB . 

  עובד– 1כרטיסיה 

המספר  הבא (תציע  לך    III  אדםבכרטיסיה  זו  תוכל  לרשום  מספר  עובד  שונה  ממספר  עובד  שתוכנת  
 .Enter י מקש "עבור לשדה הבא ע).  קודםברציפות לאחר הקמת עובד

 .מו הפרטי של העובדרשום את שם המשפחה ואת ש

 מאפשרת  לתת  לכל  עובד  עד  שלושה  כרטיסים  מגנטיים  III  אדם".  כרטיס"עתה  מוצגים  שלוש  שדות  
תוכל  לרשום  את  המספר  המדוייק  של .  רשום  את  מספר  הכרטיס  המגנטי  של  העובד.  שונים  בו  זמנית

 ".חוזה"דלג לשדה הבא . 0078: גמאלדו, "אפסים מובילים" או לרשום עם 78לדוגמא , הכרטיס

הלחצן  מאפשר .    יש  לחצן  בצידו  השמאלי  חוזהבשדה  
". בחירת  חוזים"  או  באמצעות  העכבר  לפתיחת  חלון  )Space(לחץ  על  מקש  רווח  .  לפתוח  חלון  בחירה

עם  התקנת .  הגדרת  חוזה/  כפי  שהוקמו  בתפריט  חוזים  ,  החלון  מציג  את  רשימת  החוזים  הנהוגים  בחברה
 .חברת עוקץ יוצרת עבורך מספר תבניות חוזה הנהוגות בחברות, כנההתו
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  חלון בחירת חוזים38איור 

  או  באמצעות  הקלקה  כפולה Enter  בחר  חוזה  עבור  העובד  הנוכחי  באמצעות  מקשי  החיצים  והקשה  על  
 .על עכבר

 .במסך העובד" ישתל"שם החוזה 

עליך  לבחור  מתוך  חלון .  גם  כאן  השיטה  זהה.    הנהוגה  בחברהלת  חגיםבשדה  הבא  עליך  לבחור  טב
המעודכנת "  חגי  ישראל"חברת  עוקץ  התקינה  עבורך  את  טבלת  .  את  הטבלה  הרצויה  לך"  רשימת  חגים"

 .עבור לשדה הבא. חג/ הטבלה ניתנת לעריכה ולשינוי באמצעות תפריט חוזים . לשנת העבודה

עובד  פעיל  יופיע  בכל  הדוחות .  :    חדש  מסומנת  כך  ברירת  המחדל  עם  הקמת  עובד–  פעיל
 .לביטול פעילות עובד יש להקיש במקש רווח. במידה ומוגדר אצלו חוזה, המודפסים

  לתיאור העובד או תפקידו– שדה רשות – תיאור

לביטול  הקש  במקש .  עברת  נתוני  העובד  לתוכנת  שכר  ברירת  המחדל  מסומנת  לאפשר  ה–  העברה  לשכר
האופציה  נוחה  מאוד .  לא  יופיעו  נתוני  העובד  בדוחות  השכר,  אם  ביטלת  את  העברת  הנתונים  לשכר.  רווח

 .י גורם אחר"אדם כאשר שכרם משולם ע-ללקוחות המעסיקים עובדים מחברת כח

תוכל  לרשום  תעריף  שעה  הכולל  עלות  העובד .  ף  שעת  עבודה  לעובדרשום  תערי.    שדה  רשות–  תעריף
מחושב ,  יתווסף  שדה  תעריף  III  אדםבחלק  מהדוחות  שמפיקה  .  כ  דוחות  תמחיר  שונים"בכדי  להפיק  אח

 .לפי שעות עבודת העובד

הפרטים  ביתר  הכרטיסיות  הינם  אינפורמטיביים  ולכן  ניתן  לדלג .  בשלב  זה  סיימת  עם  הקמת  העובד  החדש
 .Ctrl+TAB או צירוף המקשים Enterעליהם בשלב זה או לעבור לכרטיסיה הבאה באמצעות מקש 

 .   ושמור את הנתוניםESCלסיום קליטת עובד הקש במקש 
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  אישיי– 2כרטיסיה 

 . השדות הינם שדות רשות ולכן ניתן לדלג עליהם. הכרטיסיה אישיים מציגה מאפיינים נוספים של העובד

 

  כרטיסיה אישיים- חדש  מסך הקמת עובד39איור 

, אגב,  לחצן  זה.    נוחלנוחותך  לחצן  המציג  לוח  שנה.    תאריך  תחילת  עבודת  העובד  בחברה–  תחילת  עבודה
 .מופיע בכל אחד מהשדות בהם תידרש לרשום תאריך

שים  לב .  תוכל  לרשום  את  תאריך  הסיום  כאן,    במידה  ועובד  זה  סיים  את  עבודתו  בחברה–  סיום  עבודה
הינה  רב  שנתית  ולכן  תאריך  יום  העבודה  יגרע  את  העובד  מדוחות  שיתייחסו  לתאריך   III  אדםשהתוכנה  

 .לאחר סיום עבודתו

 . רשום את תאריך לידת העובד– תאריך לידה

  של העובד רשום את מספר תעודת הזהות– ז"ת

  בחר מתוך החלון את מין העובד– מין

  מידע על מקצוע העובד– מקצוע

 .נשוי אלמן או גרוש, רווק;  בחר מתוך חלון את מצבו המשפחתי של העובד– מצב משפחתי

 . שדות רשות לשימושך– טלפון/מיקוד / עיר / רחוב 
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הכרטיסיה  הבאה  תציג .  Ctrl+TAB  למעבר  לכרטיסיה  הבאה  או  באמצעות  צירוף  המקשים    Enter  הקש  
 .תאריכי חוזים

  חוזי 3כרטיסיה 

מסך  חוזים  מאפשר  לשנות  את  חוזי  העסקת  העובד  בהתאם  לתאריכים  בשנה  מעבר  לחוזה  הבסיסי  של 
 . חוזים מיוחדים עבור חודשי הקיץ החמים: לדוגמא. העובד

  אינם  מוגדרים  כאן  אלא  בתפריט ערבי  חג  או  ימי  פעילות  מיוחדים  לחברה,  חוזים  מיוחדים  עבור  ימי  חג
 .במסך הגדרת חוזה קיימת התייחסות לימים אלה. הגדרת חוזה/ חוזים 

 

 

  חוזים- חדש  מסך הקמת עובד40איור 

  מתאריך  ועד –ה  מהחוזה  המוגדר  ולרשום  את  תאריך  תחולת  החוזה  במסך  זה  תוכל  לבחור  חוזה  שונ
ניתן .  החוזה  יהיה  בתוקף  עד  לשינוי  הבא  במסך  זה"  עד  תאריך"אם  לא  רשמת  דבר  בשדה  .  לתאריך

 .להוסיף מספר בלתי מוגבל של חוזים עם תאריכי תוקף

  .Alt +Dלביטול השורה הקש   

 . ושמור את הנתוניםESCהקש 

 

 שינוי ללא צורך במסך זה עלול להשפיע על הדוחות!  שים לב
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 פרטי עובד 7.2

 . ך פרטי עובד מאפשר לשנות או לעדכן את הפרטים של עובד קייםמס

  ובחר  בתוכנית  פרטי     Alt+  ב    או  באמצעות  הקשה  על      בחר  בתפריט  עובדים  באמצעות  העכבר  
 .חלון רשימת עובדים יפתח). פאו האות (עובד באמצעות מקש חץ למטה 

 

 חלקות חלון רשימת עובדים ומ41איור 

. כולל  שיוך  למחלקה  ולחוזה  העסקה,  מציג  רשימה  של  עובדים  שהוקמו  בתוכנה  העובדים  רשימתחלון  
או ,    לבחירתוEnterהקש  ,    וכששמו  יוארתוכל  לבחור  את  אחד  העובדים  באמצעות  מקשי  החיצים  

 .בחירתו לEnterושוב הקש , בשדה מספר, הסמן נמצא בעמודה הימנית למעלהכאשר , רישום מספרוי ”ע

, )ברירת  המחדל(ניתן  למיין  לפי  מספר  עובד  .  נעשה  באמצעות  העכבר  בלבדבחלון    רשימת  העובדים  מיון
מעל (לחיצה  על  אחד  מלחצני  הכותרת  העליונים  .  שם  עובד  ומחלקה  ולרכז  את  העובדים  לפי  סוג  החוזה

באיור "  מספר"לדוגמא  הכותרת  .  תכהה  או  תבהיר  את  הכותרת  לציון  ממויין  לפי)  רשימת  העובדים
כ  לפי  מספרי "  ורק  אחתחילת  ימויינו  העובדים  לפי  מחלקות,  אם  תמיין  לפי  מחלקה").  לחוצה("מובהרת  

כ  את  שמות  או  מספרי "מיון  לפי  חוזים  ימיין  את  העובדים  לפי  חוזי  העסקה  ואח.  או  שמות  העובדים
 .ויבטל את המיון לפי מחלקות, העובדים

 .F9חלון בחירת עובדים תוכל להקים עובד חדש באמצעות מקש מ

. כמובן  עם  פרטים  רשומים  של  העובד,    חדשלאחר  בחירת  עובד  קיים  יופיע  מסך  זהה  למסך  הקמת  עובד
כרטסת  עובד  כרטסת ;  באמצעות  שלוש  כרטיסיות,  המסך  מציג  את  פרטי  העובד  בהתאם  לסדר  נוח  והגיוני

  לשמירת  הנתונים ESCי  מקש  "תוכל  למלא  או  לשנות  פרטים  לעובד  זה  ולצאת  ע.  ים  וכרטסת  חוזיםאישי
 .החדשים
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 יהקמת עובד 7.3

בחר  בתפריט  עובדים  באמצעות  העכבר  או  באמצעות  הקשה  על  ).  אורכית(קליטת  נתוני  עובדים  טבלאית  
 ). ק או האות (ים באמצעות מקש חץ למטה  ובחר בתוכנית הקמת עובד Alt+ ב 

 לאחר בחירת תוכנית זו יוצג בפניך מסך בחירת חתך עובדים

 

 ים אורכיתחתך הקמת עובד 42איור 

; מת  עובדיםהרשימה  כוללת  פרטים  הדרושים  מיידית  להק.  לאחר  בחירת  החתך  תופיע  רשימת  עובדים
מתוך (וחוזה  העסקה  )  מתוך  חלון  בחירה  (מחלקה,  מספר  כרטיס  מגנטי,  שם  פרטי,  שם  משפה,  מספר  עובד
 ).חלון בחירה

 

 ים הקמת עובד43איור 

בשורה  הריקה  יש  לרשום  את .    לשורה  ריקהה  להקמת  עובד  חדש  יש  לרדת  בעזרת  מקש  החץ  למט
;   לשדה  הבא  ולמלא  את  יתר  הפרטיםTAB  או  מקש  Enter  לעבור  באמצעות  מקש  ,  מספר  העובד

הקש  רווח   (שם  המחלקה  יבחר  מתוך  חלון  בחירת  מחלקות,  מספר  כרטיס  מגנטי,  שם  פרטי,  משפחה
עבור  הלאה  לשורה  הבאה  לפתיחת .  ה  העסקה  יבחר  גם  הוא  מחלון  רשימת  חוזיםושם  חוז)  לפתיחת  החלון
 . עובד חדש נוסף

 . ושמור את הנתוניםEscעם סיום הקמת העובדים הקש 
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 תחזוקת עובדי 7.4

 .של כתובות העובדים) אורכית(קליטה טבלאית 

 :קת עובדים  יופיע מסך בחירת חתך תחזוAlt+ ב + ת עם בחירת התפריט באמצעות המקשים    

 

  מסך חתך תחזוקת עובדים44איור 

לקבלת  רשימת  עובדים  לפי  חתך  בחר  את  הקריטריונים  הנראים .  Enter  לקבלת  כל  העובדים  בחתך  הקש  
 .בחר ממספר עובד ועד לעובד. לך

 כ"  חוזה  ואח  של  עובדים  שהוגדר  להםראשוני  בסיס  על  תוכל  למיין  את  העובדים    –  עובדים  ריכוז
 . או לפי מחלקה) בתפריט עובדיםמבוצעשיוך חוזים (עובדים ללא הגדרת חוזה 

 הכרטיסמספר  העובדים  או  מספר  ,  )אלפא  ביתי(  ניתן  למיין  את  העובדים  לפי  שמותיהם  –  לפי  מיון
 . שלהםהמגנטי

 סימונםתוכל  לדלג  על  .  תופיע  אם  הוגדרו  מחלקות  בחברה  כפי  שיוצגו  במסך  הרשימה  –  מחלקות  רשימת
ם  בעזרת  הלחצן  השמאלי  של נ  סימוי"ע  לבחור  אותם  אחד  אחד  או"  מחלקות  הכל"  בחירה  בכפתור  י"ע

  עם  הלחצן יחד  Ctrl  שילוב  של  המקש  י"בצע  זאת  עאחת    מחלקהאם  ברצונך  לבחור  יותר  מ.  העכבר
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תוכל  לסמן  מספר .  תואר  בצבע  כחול,  מחלקההמציינת  ,  שסימנתכל  אחת  מהשורות  .  ברהשמאלי  של  העכ
 .שוב באמצעות צירוף המקשים הללו, הסימון או לבטל את מחלקות

  או אישור תופיע רשימת עובדיםEnter לאחר הקשת 

 

  מסך תחזוקת עובדים45איור 

ולעדכן  את )  Shift+TABי  "חזרה  שדה  אחד  אחורה  ע  (TABאו    Enter  תוכל  לשוטט  באמצעות  מקש  
 .הפרטים

 מפעל או אתר / הקמת מחלקה 7.5

לצורך  כך  יש  להכנס  תחילה  להגדרת ).  אתר(מפעל  או  מיקום  ,  תוכל  להקים  עבור  החברה  מחלקה
  .אפשרויות/ בחירת האפשרויות מבוצעת בתפריט קובץ . אפשרויות אלה

 

  מחלקות– מסך אפשרויות 46איור 

 .  מרובה  עובדיםח"  דובכלתוכל  לסמן  מספר  אפשרויות  וכמובן  שכל  אפשרות  כזו  תופיע  כשאילתה  לחתך  
לקות רק  לאחר  סימון  אפשרות  לקיום  מח.  סמן  את  האפשרות  הרצויה  לך".  רק  מחלקות"מצב  שכיח  הוא  

מסך  פתיחת  מחלקות  עם  שמות  מחלקות .  מחלקה/  שיוכים  /  תוכל  להקים  מחלקות  בתפריט  עובדים  
תוכל  בחור  אחת  המחלקות  ולשנות  את  פרטיה  במסך  הנפתח  או  לפתוח  מחלקה .  ותיאורן  יופיע  בפניך

 .F9חדשה באמצעות מקש 

 .תוכל להקים בדרך דומה גם מפעלים ומיקומים

 . או מפעל או מיקום מהווה חתך נוסף בדוחות השוניםלמעשה שיוך מחלקה
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 דוחות

מיועדת  לעיבוד  והכנת  נתוני  נוכחות  לשם  הכנת ה  ,III  אדםתפריט  דוחות  מרכז  מספר  נושאים  שתוכנת  
כולל ,  ח"  ככל  כל  דו.ואכן  תפריט  ההדפסות  שופע  אפשרויות  ודוחות  מגוונים.  מטפלת  בהם,  משכורות

 י  לחיצה  על  לחצן  מדפסת  "ניתנים  להדפסה  לאחר  הצגתם  ע'  קלט  לעובד  וכד/  ת  תפריט  תנועו
 .באמצעות העכבר

 

  תפריט דוחות47איור 

ח  זהה "הדו.  ח  תנועות  המציג  נתונים  לחתך  עובדים  ובחתך  תאריכים  מסויים"  דו–  מצב  יומי 
 ).40 בעמוד קלט לקבוצה 5.3.3ק ראה פר(קלט לקבוצה / ח המוצג בתפריט תנועות "לדו

  סדרת  דוחות  המציגה  את  נוכחות  העובדים  בפורמטים  שונים  הכוללים  בדוחות –  נוכחות 
 כמו כן ניתן להפיק תפריט זה דוחות העדרות. מסויימים תעריפי שכר

ח  המסכם  את  הנתונים  להעברה  לשכר  בהתאם  לחוזי  העבודה "  הצגה  של  דו–  רח  שכ"דו 
 שהוגדרו

 

 פרק

8 

תתריע  על  עובדים   III  אדם.  כל  הדוחות  יופקו  לעובדים  להם  משוייך  חוזה  עבודה  בלבד!  שים  לב  
 ).15 בעמוד ים בתוכנית פרטי עובדהקמת עובדלשיוך חוזה ראה פרק . ללא שיוך חוזה



ם  ד א ת  נ כ ו ת ה  ד ו ב ע ך  י ר ד ןמ ן   ן

56 

אפשרויות  בשדה /    כפי  שהוגדר  בתפריט  קובץ    העברת  נתונים  לתוכנת  שכר–  העברה  לשכר 
י "מבוצעת  ע"  משכרת"הגדרת  הנתונים  לתוכנת  שכר  כלשהי  כדוגמת  תוכנת  ".  תוכנת  שכר"

ברשותנו  מספר  מבני  שכר  לתוכנות  נפוצות  בשוק  וללשכות  שירות .  וקץ  מערכותחברת  ע
 .מוכרות

 'רשימות עובדים וכד;  דוחות שונים העוסקים בנתונים שאינם נוכחות– בסיס נתונים 

  דוחות ריכוז מחלקתיים לסיכום שעות נוכחות ושעות העדרות– סטטיסטי 

ג "במיוחד  לאחר  תיקון  הדוחות  ע,    רענון  תצוגת  מסך  בעת  הצגת  דוחות-    F3  חישוב  מחדש 
 .המסך

 דוחות נוכחות 8.1

בהתאם  לחוזי  העבודה  שהוגדרו  לכל "  נחתכים"כל  הדוחות  .  מגוון  דוחות  חשובים  בנושא  נוכחות  בעבודה
 .עובד ולפי שעות הנוכחות בפועל

לעיתים  העובד  נכנס  מוקדם  מידי  לעבודה .  שכרנוכחות  בפועל  של  העובד  אינה  בהכרח  שעות  מאושרות  ל
ונחתכים "  זמן  לא  משוייך"זמנים  אלה  נכללים  בדוחות  כ.  ואינו  זכאי  לקבל  עבור  השעות  הללו  משכורת

.כל  אלה  באים  לידי  ביטוי  בפועל  בדוחות  השונים.    וכך  הלאה125%,  100%;  לפי  מחיר  בסיס  השעה

 

 

 נוכחות מרכז לעובד 8.1

ח "ח  כדוגמת  הדו"כים  ובחירת  עובד  מתוך  רשימת  עובדים  יופיע  מסך  המציג  דוחר  בחירת  תחום  תארי
 . ודפס

 ות דוחות נוכח48איור 
.1

לא
המ
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 ח נוכחות מרכז לעובד" דו49איור 

שעות  נוכחות  מול  שעות ,    בהתאם  להגדרת  חוזי  העבודה,  סוג  החוזה;  ח  מציג  באופן  מפורט  פרטים  "הדו
 .ח" בתחתית הדו וסיכומי שעותתקן

 . העובד כפי שמוגדר במסך פרטי העובדח זהה הכולל את תעריף"ח נלווה הינו דו"דו

 נוכחות מרכז לקבוצה 8.1.2

ח  עם  התעריפים "הדו).  מעובד  עד  עובד(ח  זהה  לדוחות  קודמים  אך  מאפשר  הדפסה  לפי  חתך  עובדים  "דו
 .מציג בנוסף את המחיר לכל שעות העבודה

 עלינוכחות מפ 8.1.3

 

 ח נוכחות מפעלי" דו50איור 

 . ריכוז סך שעות העובדים לפי חתך תאריכים מבוקש

 .ח זהה בתוספת תעריפים"ניתן להפיק דו
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 שגיאות 8.1.4

ח  מציג "הדו.  ח  המודפס"ח  מיועד  להגשה  לכל  עובד  לקבלת  הערות  ושינויים  ידניים  על  גבי  הדו"הדו
. ציאה  משעון  הנוכחות  בתוספת  השלמות  ידניות  במידה  ומולאו  על  גבי  המסךתנועות  פיזיות  של  כניסה  וי

 .ח המודפס יש מקום לחתימת העובד וחתימת המנהל"בתחתית הדו

 III  אדםניתן  להקליד  את  השינויים  בתוכנה  ,  ח  עם  השינויים  המצורפים  מכל  עובד"לאחר  קבלת  הדו
ראה (ח  מצב  יומי  "  ודועריכת  תנועות:  כליםשים  לב  ללחצנים  בסרגל  ה.  ג  המסך"בעזרת  מספר  דוחות  ע

 ).35 בעמוד תיקון נתונים שגויים 5.3פרק 

 העדרות 8.1.5

 .' וכד מחלה, שונים כגון העדרות מאושרתח כולל נתוני העדרות"הדו

  ולקבוע  בתוכנית  האם  סוג סוגי  העדרות/  ניתן  להגדיר  את  סוגי  ההעדרות  השונים  בחברה  בתפריט  חוזים  
 .העדרות מסויים הינו בתשלום

  למפעלהעדרות 8.1.6

עם  בחירת  התוכנית  יפתח .  ך  הנבחר  מרוכזים  לקבוצת  עובדים  בהתאם  לחתח  כולל  נתוני  העדרות"הדו
 .קבוצת עובדים ועוד, חלון חתך המאפשר לחתוך נתונים לפי תאריך

 :דוגמה לחתך

 

  מסך חתך עובדים בדוחות51איור 
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 אם  החתך  סביר  ניתן  להקיש .  במידה  ויש  צורך  לשנות  את  החתך,  ח  קל  יותר  בעזרת  העכבר"הסיור  בדו
Enterח" הדו להצגת. 

תוכל .  כאשר  ברירת  המחדל  הינה  חודש  נוכחי,  מציגה  תאריכים  של  חודש  מלא  III  אדם  –  חתך  תאריכים
  חתך  תאריכים –הבא  ;  לנוחותך  שלושה  לחצנים.  לבחור  חתך  מצומצם  או  רחב  יותר  של  תאריכים  כמובן

 . חודש שעבר–וקודם ) ברירת המחדל( חתך של חודש נוכחי –נוכחי , של החודש הבא

ח  על  בסיס  תצוגה  יומית  או  על "  סמן  בעזרת  העכבר  או  מקש  רווח  אם  ברצונך  דו–  יומי/  ח  חודשי  "דו
 .כאשר תסמן את אחד הכפתורים יושחר הכפתור. בסיס חודשי

כ "  תוכל  למיין  את  העובדים    על  בסיס  ראשוני  של  עובדים  שהוגדר  להם  חוזה  ואח–  ריכוז  עובדים
 )זים מבוצע בתפריט עובדיםשיוך חו(עובדים ללא הגדרת חוזה 

 ברירת המחדל הינה הצגת ימי העדרות. ימים ושעות/ שעות / ימים ;  בחר בין– סוג התצוגה

מספר  העובדים  או  מספר  הכרטיס ,  )אלפא  ביתי(  ניתן  למיין  את  העובדים  לפי  שמותיהם  –    לפימיון
 . שלהםהמגנטי

תוכל  לדלג  על  סימונם .    הרשימה  מציגה  את  כל  סוגי  ההעדרויות  בחברה–  חיסורים  /  מת  העדרויותרשי
י  סימונם  בעזרת  הלחצן  השמאלי  של "או  לבחור  אותם  אחד  אחד  ע"  כל  החיסורים"י  בחירה  בכפתור  "ע

  יחד  עם Ctrlקש  י  שילוב  של  המ"אם  ברצונך  לבחור  יותר  מסוג  אחד  של  העדרות  בצע  זאת  ע.  העכבר
תוכל .  תואר  בצבע  כחול,  המציינת  סוג  העדרות,  כל  אחת  מהשורות  שסימנת.  הלחצן  השמאלי  של  העכבר

 .שוב באמצעות צירוף המקשים הללו, לסמן מספר סוגים או לבטל את הסימון

ח  או  הסר "מוגדר  להם  חוזה  עבודה  יופיעו  בדו/    כל  העובדים  במפעל  שמשוייך  –  סימון  כל  העובדים
 ".עד עובד"ו" מעובד"סימון כאן ובחר חתך עובדים בשדות ה

הגדרת  המחלקות  תתבצע  בתפריט .    תוכל  לבקש  חתך  מחלקתי  של  העובדיםאם  החברה  כוללת  מחלקות
תוכל  לסמן  מספר  אפשרויות  וכמובן  שכל .    ברירת  המחדל  היא  אין–אפשרויות    בשדה  מחלקות  /  קובץ  

 .ח מרובה עובדים"ילתה לחתך בכל דואפשרות כזו תופיע כשא

  והעברה לשכרשכר ח"דו 7.2

בהתאם  לחוזה "  חתוכים"ח  השכר  מאפשר  להפיק  את  נתוני  הנוכחות  הפיזיים  של  כל  עובד  מרוכזים  ו"דו
, ח"ניתן  להציג  את  הדו.  ח  זה  לקבוצת  עובדים  ובהתאם  לתאריך  המבוקש"ניתן  לקבל  דו.  העבודה  שלו
 . עבירו כקובץ קריא לתוכנת השכר שלךלהדפיסו ולה

יום  עבודה :  לדוגמא  (  להעביר  כל  סוג  של  משמרתבתפריט  חוזה  העבודה  ניתן  להגדיר  לאילו  רכיבי  שכר
בהתאם  לרכיבי  השכר  שיוגדרו  בתפריט  חוזים  כך  יוצג ).  וכך  הלאה,    להעברה  לשכר  יסוד100%=  רגיל  
אפשרויות  בשדה /    העברת  נתונים  לתוכנת  שכר  כלשהי  אשר  תוגדר  בתפריט  קובץ  כך  גם  תבוצע.  ח"הדו
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י  חברת "מבוצעת  ע"  משכרת"הגדרת  מבנה  הנתונים  לתוכנת  שכר  כלשהי  כדוגמת  תוכנת  ".  תוכנת  שכר"
 .ברשותנו מספר מבני שכר לתוכנות נפוצות בשוק וללשכות שירות מוכרות. עוקץ מערכות

 

 ח שכר"הצגת דו 52איור 

ח  מציג  כאמור  את  שם  העובד  ואת  רכיבי  השכר  אליהם  מתנקזים  כל  שעות  העבודה  בהתאם "הדו
שעות ,  )'  וכד25%לפי  סוג  התוספת  (שעות  נוספות  ,    כגון  שכר  יסודניתן  להעביר  רכיבי  שכר.  להגדרתך

 .מילואים ועוד, שעות מחלה/ימי, ימים לנסיעות, חוסר

 .ח זה"העברה לשכר זהה מעבירה קובץ במבנה יחודי לתוכנת השכר שהוגדרה עם נתונים המוצגים בדו

: ח"כאשר  מפיקים  כל  אחד  מהדוחות  לעובדים  ללא  חוזה  תופיע  הודעה  בעת  הכנת  הדו!  שים  לב

 

 חוזה לא מזוהה:  הודעה53איור 

לתיקון  הבעיה  יש  לשייך  חוזה  לעובד  בתפריט .  ח  לא  יופיע  לעובד  נוכחי"אך  הדו,    להמשךEnter  הקש  
 .פרטי עובד/ עובדים 

 נתוני בסיס 7.3

כרטיסי ,  תאריך  תחילת  עבודה  וותק,  שמות  עובדים;  מספר  דוחות  שמהותם  ותוכנם  הוא  בסיס  הנתונים
 .העובדים ועוד
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  דוחות בסיס נתונים54איור 

ח  כולל  מספר "הדו".  רשימת  עובדים"ח  מודפס  שמציג  את  אותם  נתונים  מחלון  "  דו–  רשימת  עובדים
 . וחוזה של העובדמחלקה, מספר כרטיס מגנטי, שם עובד, מספר עובד, שורה

 .ח"הדפסת הדוח ממויין בהתאם לחתך המופיע לפני "הדו

ניתן  למלא  פרטים  על  גבי .  ח  מוצג  הכולל  את  תאריך  העסקת  העובד  ואת  מספר  שנות  עבודתו"  דו–  ותק

  בסרגל   חישוב  שנות  העבודה  מאופשר  לאחר  רענון  המסך  באמצעות  לחצן  חישוב  מחדש.  המסך
 .הכלים

תפריט  הדפסה  של  מערכת  החלונות   בסרגל  הכלים  וצא  לח  לחץ  על  לחצן  הדפסה  "להדפסת  הדו
 .'לבחירת מדפסת ומספר עותקים וכד

 .פרטי עובד/  הדפסה בלבד של מסכי פרטי עובד שבתפריט עובדים – כרטיס עובד

חברת  עוקץ  מספקת  טבלת .  חג/    הדפסת  טבלת  ימי  החגים  כפי  שנרשמה  בתוכנה  בתפריט  חוזים  –  חגים
 ".חגי ישראל" בשם חגים

  הדפסת רשימת מחלקות בחברה– מחלקות

 .סוגי העדרות/  הדפסת סוגי העדרות כפי שנרשמו בתפריט חוזים – סוגי העדרות

 סטטיסטי 7.4

 .הדפסת נתונים סטטיסטיים מרוכזים לפי מחלקות

  וסיכום  שעות  העבודה  בכל  מחלקה  בהתאם  לחוזי ח  מציג  פירוט  מחלקות"  הדו–נוכחות  מחלקתית  
 . וכדומההעדרויות,  ושעות חסרות לתקןשעות תקן, שעות נוספות, שעות רגילות; העבודה
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 .ח זהה בתוספת תעריפים להצגת עלות מחלקתית"ינתן להציג דו

 .ולל סיכום מחלקתי של ימי העדרות לפי סוגיהםח מוצג הכ" דו– מחלקתית העדרות
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 חוזי

החוזים  הם  אלה  הקובעים  מהו  השכר .  הגדרת  החוזים  הינה  חשובה  ביותר  וחייבת  להיות  מדוייקת  ביותר
 .שינתן לעובדים

חוזי  איחורים  וקישורם ,    המורכבים  ממשמרותבפרק  זה  נתאר  את  בנייתם  של  חוזי  שעות  נוכחות  בסיסיים
ת "תתייחס  אליהם  בעת  ניתוח  הדוחו  III  אדםוארועים  ש הקמתם  של  נתוני  מועדים,    לעובדיםשל  אלה

 ).’אבל וכו, תנועות כגון חופשת מפעל(והקמת תנועות מיוחדות לשם טיפול מיוחד 

 מ"עוקץ  מערכות  בעחברת  .  כאשר  הגדרת  חוזים  החשובה  ביניהם,  תפריט  חוזים  מטפל  בכמה  נושאים
סיסית  שכיחה  בכדי  בתוכל  להתחיל  לעבוד  ללא  צורך  בלימוד  מוקדם  של  נושא מתקינה  ערכת  חוזים  ב

כמו  כן  תוכל  להעתיק  חוזה  קיים  ולשנות  במעט  את  החוזה  עבור  עובדים  מסויימים  ולהגדיר  כיצד .  החוזים
 .להעביר את הנתונים לתוכנת השכר

סוגי ,    מקובלות  בחברהותסוגי  העדרוי,  התפריט  מטפל  בהגדרות  כלליות  נוספות  כגון  חגים  וסוגי  חגים
 .תנועות הנקלטות אוטומטית משעון הנוכחות ועוד

 הגדרת חוזה 8.1

 . מיועד ללקוחות הבקיאים בכךלעומת זאת הקמת חוזה חדש, בחירת חוזה קיים נוחה מאוד לשימוש

כ  הקשה "ואח    Alt+  ח  ף  המקשים        או  באמצעות  צירועם  בחירת  תפריט  חוזים  בסרגל  הכלים    
 :יופיע מסך רשימת חוזיםה על האות  

 פרק

8 
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  מסך רשימת חוזים55איור 

אפשרות  נוספת  הינה  להקים .  F9ברשימה  תוכל  לבחור  חוזה  קיים  או  להקים  חוזה  חדש  באמצעות  מקש  
מאוד  כאשר  השינויים  לא  מהותיים  בחוזי אפשרות  זו  נוחה  .  כ  את  נתוני  חוזה  קיים"חוזה  חדש  ולהעתיק  אח

 ).70  בעמוד  קייםהעתקת חוזה 8.1.5 ראה הסברים בפרק זה (העבודה 

 : להקמת חוזה חדש יופיע מסךF9עם הקשת 

 

  מסך הגדרת חוזה חדש56איור 

 . הוספה והעברה לשכר, חוזה; המסך כולל שלוש כרטיסיות

 . או באמצעות העכברCtrl + TABהמעבר בין הכרטיסות מתבצע באמצעות צירוף המקשים 
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 כרטיסיה חוזה 8.1.1

 .בכרטיסיה הראשונה מופיעים נתוני בסיסיים לזיהוי החוזה וסימון תקנים

 :תיאור השדות

 .חוזה נוכחותזיהוי הזן שם ל : החוזהשם 

 . החוזהרשום משפט לתיאור: תאור

  ניתן  לפתוח  חלון  באמצעות  מקש  רווח  ולבחור  מתוך  החלון .  תקופה  לחישוב  שעות  נוספות.:נ.תקופת  ש
ברירת .  שבועית  ובדיקה  חודשית-בדיקה  דו,  לשבוע  עבודה,  התייחסות  לשעות  נוספות  ביחס  ליום  עבודה

 .ראה התייחסות לשדה הבא. בדיקה של שעות נוספות לאחר תקן יום עבודההמחדל מציינת 

קביעה ידנית או אוטומטית של מספר השעות בתקן התקופתי שנקבע בשדה הקודם .: נ.תקן אוטומטי ש
ניתן , ) -י מקש רווח ב"אינו מסומן ע(אם השדה לא נבחר ). שבועי או חודשי-דו, שבוע, תקן יום(

 תחשב את IIIאדם , )ברירת המחדל(אם השדה מסומן . פר השעות בשדה שמשמאלולקלוט ידנית את מס
 .של כל משמרת" תקן"י סיכום השדה "ע, התקן לפי המשמרות שהיא מקצה בפועל בימי השבוע

כפי (יגדיר את מספר שעות התקן לצורך חישוב שעות נוספות תקופתיות " נ"תקן אוטומטי ש"השדה 
 III אדםכלומר ". יום "אינןש" נ"תקופת ש"שמופיע רק אם בוחרים , )נ תקופתיות"שהגדרת בשדה ש
 ".תקן"נ תקופתיות רק לאחר שהעובד מילא את מספר השעות ב"תקצה שעות לפי ש

  שעות  שבועיות  כניסה 43מגדיר  לאחר  )  1999החל  משנת  "  (שבוע  עבודה  מקוצר"החוק  הנוכחי  :  לדוגמא
 . למצב של שעות נוספות

; לדוגמה(הגדרת  מספר  השעות  המינימלי  שהעובד  חייב  להשלים  בתקופה  :  רותתקן  אוטומטי  העד
תציג  את  ההפרש  בין  התקן   III  אדם,  אם  העובד  עבד  פחות  משעות  התקן  לצורך  העדרות).  בשבוע

משך "המחושב  כאמור  אוטומטית  לפי  המשמרות  שהתוכנה  מקצה  בימות  השבוע  או  ידנית  לפי  השדה  (
לבין  שעות  הנוכחות ")  העדרות'  תקן  אוטו"התאם  לבחירתך  עם  סימון  או  ביטול  הסימון  בשדה  ב,  "התקופה
ביום  האחרון  של  התקופה "  העדרות  ללא  תשלום"ח  נוכחות  מרכז  בטור  "ההפרש  יוצג  בדו.  בפועל

 ). לדוגמה בשבת(

. לות  ביוםכ  שעות  התקן  הינם  שעות  העבודה  הרגי"  בדר.קביעת  שעות  התקן  להיעדרות:  תקן  להיעדרות
ח  נוכחות  מרכז  בטור "את  התקן  עבור  כל  יום  העדרות  שהתוכנה  כוללת  לתקן  התקופתי  ניתן  לראות  בדו

 ".תקן"תחת הכותרת , השני משמאל

 .כ תחילת השנה" בדר.תקופה ממנה יכנס החוזה לתוקף: תחילת תקופה

  לחודש  יש  להקפיד 1  -  לחברות  המחשבות  חודש  עבודה  מה.קביעת  תאריך  תחילת  החודש:  תחילת  חודש
כאשר  החוזה  הינו  שבועי  יש  לרשום  תאריך  תחולת  תקופה .  01/01/2000:  לרשום  את  התאריך  כדוגמא

 .שמציין יום ראשון של תחילת השנה) 'יום א (02/01/2000: לדוגמא, שמתייחס לתחילת שבוע
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 .החוזהאם ברצונך שהחג יכלל בתקופת , באמצעות מקש רווח, √סמן : הכלל חג בתקן תקופתי

  וכן  יציאה  מוקדמת  או משמרת  ל  או  איחור  הקדמהניזמבדקות  של  אפשרות  לעיגול  :    הקדמהעיגול
 .מאוחרת

בחר  מתוך .  משעות  נוספות,  בימים  מסויימים,  אפשרות  להגדרת  קיזוז  שעות  חוסר  בכניסה  לעבודה:  קיזוז
 ).ברירת המחדל(חודשי או ללא קיזוז ,  עות יקוזזו על בסיס שבועיהחלון אם הש

  חוזה חדש–כרטיסיה הוספה  8.1.2

  מתייחס  כאן המושג  משמרת.  התייחסות  למשמרת,    תוסיף  חלק  חשוב  בחוזההוספהלחיצה  על  כרטיסיה  
על  משמרת  זו  ניתן  להוסיף .  כר  ש100%,  לדוגמא  שעות  רגילות.    שעהלקטע  מיום  המבוסס  על  תעריף

 . על כל שעה נוספת וכך הלאה25%כגון תוספת , תעריפי שעה נוספים

עם  הוספת  שם .  ומספר  רץ  לצידה"  משמרת"לאחר  לחיצה  על  הוספה  תופיע  כרטסת  נוספת  עם  השם  
 .למשמרת תוחלף כותרת הכרטיסיה לשם החדש

אם  השעות ,  אשר  כל  שדה  עשוי  להשפיע  על  התיחסות  לשעות  העבודהכ,  בפרק  זה  נתייחס  לשדות
 . ' שעת העבודה וכדתעריף, בתשלום

 

  משמרת– מסך הגדרת חוזה 57איור 

שם  המשמרת  ירשם .    בתוך  חוזה  העבודהניתן  להגדיר  או  לשנות  את  שם  המשמרת:  שם  המשמרת
 ; לדוגמא: שם המשמרת יזהה את מהות ההסכם. ת בכרטיסיהככותר

/ שיוך  לקטגוריית  חגים  (  התייחסות  לשעות  עבודה  בימים  החלים  אך  ורק  בערבי  חג  –ערב  חג   
 )חול המועד או כל קטגוריה שנקבעה בחברה/ ערבי חג / ימי בחירה 

 ' יום שלישי מקוצר וכדאו, כגון יום שישי,  המטפלת ביום מסויים משמרת–שישי  

  המטפלת בימי העדרות  משמרת– העדרות 
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 .  זוקביעת תקן יומי עבור משמרת: תקן

 .המשמרתהתחלת קביעת שעת : משעה

 .סיום המשמרתל ה שעקביעת: עד שעה

דקות  אלו  ישפיעו .  )מרווח  משמרת(הקדמה  לתחילת  המשמרת  ל,  בדקות,  זמן  מירביקביעת  :  הקדמה'  מכס
 .כאיחור למשמרת קודמת או כהקדמה למשמרת הבאה על שיוך שעת הכניסה למשמרת

 . משמרתליחור לא, בדקות, מירביקביעת זמן : איחור' מכס

 .100% לדוגמא שעה בסיסית הינה .אחוז לתקן היומי: אחוז

 . זו כחלק מתקן תקופתיאם לכלול משמרת,  באמצעות מקש רווח√סמן : לכלול בתקן תקופתי

 24:00רת המחדל הינה שדה ריק המציין ברי.  זוקביעת שעה למעבר ליום הבא עבור משמרת: מעבר יום

. 'כגון  חג  וכד,  ציון  מספר  השעות  שינתנו  אוטומטית  כאשר  העובד  לא  נכח  בעבודה  מסיבה  כלשהי:  קבוע
 .בימי חג" הנופלת "השימוש בו במקרה של משמרת

 .בימים המצויינים במשמרת, כאשר הגעה למשמרת היא חובה: חובה

 .תחילת המשמרת שעת ממשעת הכניסה או ; י יחושבו שעות העבודהממת: טיפול בהקדמה

ללא  קשר ,  התייחסות  לקביעה  שהעברת  כרטיס  בודדת  באותו  יום  מקיימת  את  ההסכם  הזה:  תנועה  יחידה
 .לזמן נוכחותו בעבודה

אם  ההסכם .  √סמן  את  הימים  באמצעות  מקש  רווח  .  תקפות  הסכם  זה  באותם  ימים  מסומנים:  תקפות
י "פתח  הסכם  נוסף  ע)  '  שונות  וכדשעות  תקן(ואילו  ביום  שישי  ההסכם  שונה  '  עד  ה'  מתייחס  לימים  א

 . מלא את הפרטים ושייך את ההסכם ליום הנדרש בלבד, "הוספה"כרטיסיית 

  סוג  החג  מכיל  קבוצה  של  ימים .  לסוג  חגיש  לשייך  משמרתאם  הסכם  זה  מתייחס  לתקופת  חגים  :  חגים
 סוג חג/ ומוגדר בתפריט חוזים ' ימי בחירה וכד, ימי חג, מיוחדים כגון ערבי חג

 מבוטל: תנועה

, רשום  את  משך  הזמן  עבור  אחוז  התוספת.  125%:  לדוגמא,    השעה  הנוספתרשום  אחוז:  שעות  נוספות
מתחת  לזמן  הנוכחות .  מינימלי  בדקות  לקבלת  התוספתורשום  את  הזמן  ה,  לדוגמא  שעתיים  ראשונות  בלבד

 .המינימלי לא יקבל העובד שעות נוספות

  האם  להשאיר  את  המצב -כאשר  העובד  לא  משלים  את  תקן  העבודה  המוגדר  כמשמרת  :  אי  השלמת  תקן
או  להתייחס  לזמן )  √ן  אזי  השאר  את  הסימו(כך  שבדוחות  יופיעו  פשוט  שעות  חסרות  ,  ללא  התייחסות,  כך

עליך  לקבוע  זמן  מינימלי .    שתקבע  מתוך  חלון  סוגי  העדרותהחסר  אוטומטית  בהתאם  לסוג  העדרות

   כאשר תמחק את שם המשמרת ימחקו כל הגדרות אותה משמרת!שים לב 
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תוכל ,  לדוגמא  אם  העובד  החסיר  שעתיים  בעבודה  באותו  יום.  להתייחסות  לזמן  החסר  כסוג  העדרות
 ".העדרות מאושרת"אוטומטית כ III אדםתתייחס אליו , להגדיר שאם העובד החסיר מינימום שעה

 –כל  יום  "    שעותאי  השלמת  תקן"  מנוהל  טור  מיוחד  של  -    כאשר  קיים  סימון  -השלמת  תקן   
ניתן  להעביר  את .  התוצאה  שתתקבל  תהיה  ההפרש  בין  שעות  התקן  היומי  לבין  הנוכחות  בפועל

 ).ראה הסברים בסעיף הבא( מיוחד שכרלרכיב " אי השלמת תקן"השדה 

 – קיימות שתי אפשרויות -  כאשר מבטלים את הסימון –ביטול השלמת תקן  

o ח "בדו.  ניתן  להעביר  את  אי  ההשלמה  אוטומטית  לרכיב  העדרות,  ללא  מינימום  שעות
 ") חופשה"לדוגמא (כולל סוג , יתקבלו הערכים של התקן

o  אדם - אם נקבע זמן מינימום –מינימום שעות III  תחליט אם לתת השלמת תקן בהתאם
זמן מינימום (אם העובד הגיע מאוחר ויצא מוקדם : לדוגמא. לזמן הנוכחות המינימלי

 08:00-16:00  :שעות תקן): כפול
 09:00-12:00:          שעות עבודה בפועל

 שבהם לא נכח העובד ירשמו לפי סוג 12:00-16:00השעות , 02:00ם אם זמן המינימו
ואילו שעות החוסר בבוקר יכנסו ) 'וכד" העדרות מאושרת"כ(ההעדרות שתקבע 

 .ללא שיוך לסוג העדרות מסויים" איחור"כ

תנועה  לפי  זמני ,  ת  בהתאם  להגדרת  השעותאוטומטי;  התייחסות  לזמני  הפסקה  במספר  אופנים:  הפסקה
כלומר  העברת  כרטיס  יחידה ,  כהעדרות  וכצורת  החתמה  יחידה,    בזמן  העבודההעברת  הכרטיס  המגנטי

 .בשעון הנוכחות מציינת הפסקה

  חפיפה בי משמרות ריבוי משמרות 8.1.3

באה  מתוך  הסכם  זה  ומאיזו  שעה במקרה  של  חפיפה  או  רצף  במשמרות  ניתן  להגדיר  מהי  המשמרת  ה
 .תתקיים הרציפות

 )כפי שהוגדרו בחוזה זה(כאשר נפתח את החלון בשדה שבירה יופיע מסך הכולל רשימת משמרות נוספות 

 

  מסך שבירת משמרת58איור 
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 . קיימות שלוש אפשרויות להגדרת שבירה

 כאשר המשמרת המוגדרת כאן היא ראשונה קיים מעבר בשעה מסויימת –ונה  ראשמשמרת .1
השעות הנוספות מתחילות , אם מוגדרות למשמרת זו גם שעות נוספות.  למשמרת הבאהקבועה

 . רק לאחר השלמת התקן ואילו השבירה תתחיל בכל מקרה בשעה קבועה
 . יש לשים לב ששעות השבירה עובדות גם לאחר שעות נוספות

 .שם המשמרת ושם המשמרת השוברת: ח תוצג"דוב

קובע  אם  יש  יציאה  ממשמרת  אחת  ומרווח  זמן  מתאים "  רציפות"  הגדרה  של  שדה  –שעות  פיצול   .2
תחזיר   III  אדם)  מרווח  הזמן  בפועל  גדול  יותר(אם  לא  מתקיים  הקריטריון  ".  שוברת"למשמרת  

 .בהתאם להגדרה אחרתכהפסקה או כאי נוכחות או , את חישוב השעות למשמרת נוכחית

קיים  מצב  של  הגדרת ,    כאשר  המשמרת  מוגדרת  כהעדרות  או  חגים–"  אי  תנועה"  למשמרת .3
אזי  שעות  התקן  הופכות  לשעות ,  פתוחים"  עד  שעה"ו"  משעה"והשדות  "  אי  נוכחות"משמרת  

 ).חות רגילותתחשב את השעות כשעות נוכ III אדםכלומר (עבודה קבועות 

  תדע  לחשב  את  שעת   III  אדםתוכנת  ,  "שבירה"אם  מתקיימת  חפיפה  בין  משמרות  ולא  מוגדרת  
הכניסה  של  העובד  אוטומטית  בהתאם  למנגנון  חישוב  מתוחכם  המכניס  את  נתוני  השעה  למשמרת 

 .כאשר הקריטריון החשוב הוא מספר השעות הגדול ביותר במשמרת, המתאימה

  08:00-12:00והסכם שני מוגדר ) משמרת ארוכה (08:00-16:00  מוגדר  1  הסכם  משמרת:  לדוגמא
תחשב  את  השעות  הללו  בהתאם  להסכם   III  אדם  -  08:00-13:00והשעות  בפועל  )  משמרת  קצרה(

תחשב  זאת בהתאם   III  אדם  08:00-15:00אילו  שעות  הנוכחות  בפועל  היו  משעה  .  במשמרת  הקצרה
 .למשמרת הארוכה

 ברה לשכרהע 8.1.4

 .המסך מפרט כיצד להציג את הנתונים ולרכז אותם בדוחות השכר

 

  העברה לשכר- מסך הגדרת חוזים 59איור 
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. שמות  קטגוריה/  בהתאם  לרשימת  קטגוריות  שהוגדרו  בתפריט  חוזים  ,  ניתן  להגדיר  כאן  קטגוריות
; מפוצלים  בהתאם  לבסיס  השעה  III  אדםתוכנת  קטגוריות  הם  בעצם  קבוצות  מרוכזות  של  נתונים  שב

 . והלאה100%

הצגה "אם  תסמן  באמצעות  מקש  רווח  .    דומים  לרכיבי  שכרבנוסף  ניתן  להעביר  נתונים  כסוגי  העדרות
 .ללא סימון יוצגו כשעות. יוצגו נתונים אלה כימים" בימים

רשימת  רכיבי "חר  לאן  להעביר  את  שעות  החוסר  ביחס  לשעות  התקן  מתוך  חלון  ב:  אי  השלמת  תקן
 ". שכר

 .לדוגמא העברת ימי הנוכחות לרכיב נסיעות,  מסוייםהעברת ימי עבודה לרכיב שכר: רכיב לימי עבודה

  קייהעתקת חוזה 8.1.5

 . ד מסויים רצוי להעתיק חוזה לחוזה חדש ושם לבצע את השינוייםבמקרה של שינוי חוזה קיים עבור עוב

רשימת "  יוצג  חלון    הגדרת  חוזה  או  מסרגל  הכלים  /  פתח  חוזה  חדש  מתפריט  חוזים  :  לביצוע
  ללא שם– יוצג מסך פתיחת חוזה  לפתיחת חוזה חדש F9 הקש " חוזים

) עהאות    (תקה  ע  בחר  בתוכנית  ה  Alt  +ק    או  צירוף  המקשים    F10י  מקש  "עתה  פתח  תפריט  קובץ  ע
.   החוזה  הועתק  בחר  את  החוזה  הרצוי  להעתקה  מתוך  הרשימה  יוצג  שוב  "  רשימת  חוזים"  חלון  

 .עתה יש לרשום את כותרת שם החוזה ולהשלים את הפרטים הרצויים

 .צא ושמור את נתוני החוזה החדש

  קיימחיקת חוזה 8.1.6

 .הירות חוזה מיותר או לשנות את שמוניתן למחוק בז

 . מחיקה/ למחיקת חוזה יש להכנס למסך של אותו חוזה ולבחור בתפריט קובץ 

 

  מחיקת חוזה60איור 

 .  למחיקה YESבחר 

 זור מגיבוי קיים אלא באמצעות שיחלא ניתן לבטל מחיקת חוזה!  שים לב
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 הגדרת חג 8.2

. בתפריט  זה  ניתן  להגדיר  רשימת  חגים  וסוגי  חגים.  III  אדםרשימת  החגים  מותקנת  יחד  עם  התוכנה  
 "חגי ישראל"רשימת החגים מופיעה תחת השם 

 

  טבלאות חגים61איור 

 .תוכל לפתוח טבלאות נוספות ולעדכן את רשימת החגים לשנים הבאות

חול  המועד  וכך ,  כגון  קבוצה  שמהותה  יומי  החג  עצמם  או  ערבי  חג,  וכל  לעדכן  התייחסות  לקבוצות  חגת
 . סוגי חג/ הלאה באמצעות תפריט חוזים 

 

  סוגי חג62איור 

 .צבע וגופן, במסך תוכל לקבוע כיצד יופיע כל סוג על גבי המסך
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 הגדרת העדרות 8.3

כל  סוג  העדרות .  'חופשת  מפעל  וכד,  העדרות  מאושרת,    שונות  כגון  חופשהבמסך  ניתן  להגדיר  העדרויות
 .כלומר יום חופשה יוגדר כחלק מיום נוכחות רגיל, יכול להיות בתשלום וניתן לכלול אותו בתקן נוכחות

 

 ת סוגי העדרו63איור 

 . מתוך מסך זה של התנועות ניתן לקלוט ימי העדרותבמסך קליטה ידנית

 תנועה 8.4

שמיועדת "  קריאת  פתע"כדוגמת  ,  ניתן  להגדיר  בשעון  הנוכחות  מקש  מיוחד  שיתפקד  כתנועה  מיוחדת
והמעביד  מעוניין  לפצות  אותם  בשעות ,    העבודהכ  לאחר  שעות"שמגיעים  בדר,  לבעלי  תפקידים  מיוחדים

מסך  זה  מאפשר  להגדיר .  III  אדםלאחר  לחיצה  על  לחצן  זה  בשעון  יועברו  הנתונים  לתוכנת  .  עבודה
 . בתוכנה כיצד לשייך תנועה זו וכיצד להתייחס אליה

ארוחה  תועבר  בשעון  עם תנועת  .  ולקבוע  את  סוג  הארוחה"  ארוחה"באותה  צורה  ניתן  להגדיר  תנועת  
בתפריט .  י  טכנאי  עוקץ"כפי  שיוגדר  ע)  +Time    -עם  מקלדת  נומרית  כאו  שעון  (מקש  המיועד  לכך  

 .ערב או לפי סוג התפריט בארוחה, צהריים, ארוחת בוקר; ארוחות ניתן להגדיר את הקוד לכל ארוחה

 .ובשעון הנוכחותי טכנאי עוקץ בתוכנת התקשורת "הגדרות אלה מבוצעות ע

 קטגוריות 8.5

בונה  עמודות   III  אדם.  מסך  קטגוריות  מאפשר  הצגה  של  סוגי  השעות  לבעלי  שמות  הגיוניים  לפי  רצונך
,   יוצגו  בעמודה  בשם  זה150%  -כלומר  כל  השעות  המוגדרות  כ.    השעהבדוחות  ומרכזת  אותם  לפי  אחוז

 ". שניהמרתמש"אך תוכל לקרוא לעמודה זו בכל הדוחות 

 .השימוש במסך הינו תצוגתי בלבד ואין לו משמעות כספית
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 רכיבי שכר 8.6

חברת  עוקץ .  בהתאם  לנהוג  בחברה,  הגדרת  כל  רכיבי  השכר  כפי  שיועברו  לתוכנות  השכר  השונות
 ".משכרת"מתקינה מספר רכיבים תואמים לתוכנת השכר 

את ,  גדיר  בתפריט  חוזים  לאיזה  רכיב  יש  לשייך  את  השעות  הבסיסיותלאחר  הגדרת  רכיבים  תוכל  לה
 .ימים ועוד, שעות חוסר, חופשה, שעות ההעדרות
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 משימות

, פרויקטים;    מאפשרת  להפעיל  את  תוכנת  הנוכחות  לצורך  ניתוח  שעות  למשימות  כגוןIIIאדם  תוכנת  
ת  הנוכחות  במקום  העבודה  לפעילויות  שונות  מוגדרות מחלק  את  שעו"  משימות"  מודול  .'מחלקות  וכד

 .כשהמטרה הינה תמחור מדוייק של שעות עבודה בכל אחת מהפעילויות הללו

מודול  המשימות  גמיש  לצרכי  המשתמש  ומאפשר  לקבל  נתונים  מדוייקים  של  שעות  עבודה  עבור  כל 
יתכן  שפעילויות  יצור ,  צרניאם  המפעל  י.  פעילות  או  משימה  שהמשתמש  החליט  כי  הינה  חשובה  לתמחור

יתכן  עוד  כי  הרכבה  מחולקת  למספר ,  כגון  הרכבה  או  התקנה  חשובות  לבדיקת  ריווחיות  המפעל,  מסויימות
כל .  י  מספר  מחלקות  ומספר  עובדים"כאשר  כל  פריט  עובר  סדרה  של  פעולות  המבוצעות  ע,  פריטים

כמה ,  ה  מסויימת  להרכבת  הפריטכמה  שעות  עבדה  מחלק;  פעילות  כזו  ניתנת  לתמחור  על  בסיס  שעות
דוגמה .  שעות  נדרשו  ליצור  והרכבה  של  פריט  מסויים  או  כמה  שעות  עבד  עובד  מתמחה  בפעילות  מסויימת

 .חברה לעבודות הנדסה המתמחרת את שעות עבודת המהנדסים לפי לקוחות: נוספת 

עשיה  מחוייבות י  המדען  הראשי  שבמשרד  המסחר  והת"י  קרנות  או  ע"חברות  סטארט  אפ  הממומנות  ע
ר  התקין  תקנות  בנושא  שמשמען  שחברות  הנכנסות  לקטגוריה  מסויימת "המדע.  במערכת  דיווח  משימות

חייבות  בדיווח  של  שעות  לפרויקטים  באמצעות  מערכת  ממוכנת  הכוללת  שעון  נוכחות  ותוכנת  תמחור 
 . ר דורש דווח שוטף של משימות העובד בכל זמן נוכחותו"המדע. פרויקטים מאושרת

כך .  בתוכנה"  משימות"ח  זה  ורישום  המשימות  הינם  מטרת  ההסבר  בפרק  זה  ובתפריט  המופיע  תחת  "דו
 :נראה התפריט

 

  תפריט משימות64איור 

 פרק

9 
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 הגדרת משימות 9.1

 :נפתח החלון הבא" תהגדרת משימו"עם בחירת תפריט . שלב ראשון בעבודה הינו הגדרת צרכי העסק

 

   הגדרת משימות65איור 

הוספת "וכרטסת  " 1קבוצה "כרטסת ; בכניסה הראשונה למסך הגדרת משימות מופיעות שתי כרטסות
-בכל קבוצה מוגדרים אלמנטים שהינם תת, "עץ מוצר"החלוקה לקבוצות הינה כמו חלקוה ל". קבוצה
, מדען: הכוללת אלמנטים שונים, ר הגדרנו קבוצה בשם פרויקטים"דיווח למדעלצורך , לדוגמה. קבוצה

 .'וכד' חלק ב', יצור חלק א; ניתן להגדיר אלמנטים שונים" יצור"לצורך פעולות כגון . מנהלה ופיתוח

כותרת זו תשמש אותך בדוחות השונים ובתצוגה על גבי . Enter תחילה הגדר את שם הקבוצה והקש 
". מדען"רשום מספר כלשהו ואת שם האלמנט ועבור לעמודה הבאה ". קוד"יעבור לעמודה הסמן . המסך

י מקש רווח " עXסמן ). הסבר בהמשך(ח מדען "עמודה זו מגדירה אם לכלול את האלמנט שהגדרת לדו
(Space)י מקש רווח" או בטל סימון שוב ע. 

י לחיצה בעזרת " קבוצות נוספות עלאחר שהוגדרו כל האלמנטים המרכיבים את הקבוצה ניתן להוסיף
והסמן יתייצב על השדה " 2קבוצה ", שם הכרטסת יוחלף לשם זמני". הוספת קבוצה"העכבר על הכרטסת 

 .הכותרת בכרטסת תוחלף, לאחר שתגדיר שם לקבוצה". שם הקבוצה"

 קליטת נתוני 9.2

  הנוכחות  ותנועות מעבירים  את  תנועות,  Time+, Com IIכגון  ,  שעוני  נוכחות  עם  מקלדת  נומרית
". קלט  לעובד"י  התוכנה  ומוצגים  במסך  "נתונים  אלה  נקלטים  ע.  כפי  שתנועות  משימה  נקראות,  "ובים'ג"ה

 . זהו המסך היחיד בו מוצגות תנועות העובד והמשימות ביחד

לטפל  באותם  מקרים  בהם  שכחו  להעביר מכיוון  שאתה  נדרש  .  מאפשר  לך  לערוך  תנועותמסך  קלט  לעובד  
תוכל  לעשות  את  אותן  פעולות  באמצעות  מסך  קלט ,  כרטיס  בשעון  או  הקלידו  בשעון  משימה  מוטעית

רשום .  תתבקש  לבחור  את  חתך  התאריכים  הרצוי,  קלט  לעובד/  לאחר  שתבחר  בתפריט  משימה  .  לעובד
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עתה  תתבקש  לבחור .  על  לחצן  אישוראת  התאריכים  המבוקשים  או  בחר  באמצעות  חלון  התאריכים  והקש  
 . י הקלקה כפולה במקש שמאלי של העכבר על העובד המבוקש"בחר ע. איזה עובד להציג

 : מסך זה יופיע לפניך

 
  קלט משימות לעובד66איור 

, סה  ויציאהתנועות  כני,  )תאריך  ויום  בשבוע(  מספר  עמודות  הכוללת  תאריכים  בחתך  המבוקש  מציג  המסך
וחוזר "  הגדרת  משימות"סוג  ופרויקט  כפי  שהגדרנו  בתפריט  ,    ושוב  תנועות  כניסה  ויציאהסוג  התנועה

 . את עינינושיאירו צבעים מגוונים בדומה למסך קליטה ידנית גם כאן מופיעים .חלילה מספר פעמים

 . שעות כניסה ויציאה למשימות המוגדרות ו מציינת יום עבודה וכוללת שעת כניסה ויציאהשורה כל

 : להתהלך באמצעותניתן במסך

 למטה/  למעלה החיצים מקשי 

  בדף נוכחי לדפדוף PageUp / PageDown מקשי 

 ). אם הנתונים השתנו( ויאפשר שמירת הנתונים האחרונים מהמסך אותך יוציא Esc מקש 

  לשדה הבאלמעבר Enter  מקש 

במסך  זה  לא  ניתן  לדפדף  בין  העובדים  באמצעות ,  )ללא  משימות(  רגילה    בניגוד  למסך  קליטה  ידנית
פעולות  אלה  יגרמו .    שנועד  לחישוב  מחדש  של  נתוני  המסךF3או  להשתמש  במקש    F5\F6  מקשיםה

  ניתן  להציגן –אך  לא  ישבשו  את  נתוני  המשימות  ,  ללא  משימות,  להצגת  תנועות  כניסה  ויציאה  רגילות
 .קלט לעובד/ ריט משימות י בחירה חוזרת מתפ"שוב ע

  ידנית שונושעות  הנוכחות  שנקלטו  או  .    נקלטו  הן  משעון  נוכחות  או  קליטה  ידניתח"  בדוהמוצגות  התנועות
בצבע מצויינות  )  יציאהללא  השלמת  תנועת  כניסה  או  (שעות  שגויות  ,  *כוכבית  בצבע  צהוב  ומצויינות  

  ציון  המילה  עם  כ"בדר,  "  תנועהסוג"מופיעה  עמודה  )  כניסה  ויציאה(ות    כל  זוג  תנועלצד.  X  אדום  ואיקס
תנועת ;    מציין  אם  מדובר  בנוכחות  רגילה  בחברה  או  אחת  הקטגויות  המופיעות  באיורהתנועהסוג  ".  רגיל"

 .עדרות או תנועת ארוחה בהתאם לחלון בחירת סוגי ההעדרות, משימה, תפקיד, הפסקה
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  סוג תנועהחלון 67 איור

כאשר .  תנועות  כניסה  ויציאה  רגילות  ותנועות  כניסה  ויציאה  ממשימה  הינן  תנועות  נפרדות  פיזית
תנועת ,  ועת  כניסה  רגילהתנ;  התנועות  מגיעות  משעון  נוכחות  הן  מגיעות  בצמדים  לפי  סדר  כרונולוגי

במסך  מוצגות  תחילה .  תנועת  יציאה  ממשימה  מסויימת  ותנועת  יציאה  רגילה,  כניסה  למשימה  מסויימת
יתכן  מצב  שבו  במהלך  היום  מתחלפות  משימות  ולכן  העמודות .  כ  תנועות  המשימה"התנועות  הרגילות  ואח

וצא  מהעבודה  וחוזר  בשעת  לילה יתכן  גם  מצב  בו  העובד  י.  יחזרו  על  עצמן"  שם  הפרויקט"ו"  סוג"
יציאה  ממשימה  ותנועת ,  כניסה  למשימה,  במקרה  כזה  שוב  תווצר  תנועת  כניסה  רגילה,  למשימה  נוספת
 . יציאה רגילה

במידה  ולא  קיימת  תנועה  כזו ,  לקליטת  תנועת  משימה  ידנית  יש  לקלוט  תחילה  תנועת  כניסה  ויציאה  רגילה
.   ולקלוט  את  שעת  הכניסה–כניסה  :  להגיע  לעמודה  ראשונה  יש  Enter  בעזרת  מקש  .  משעון  הנוכחות

בעמודה  הבאה  יש  לקלוט  את  שעת  היציאה  ובעמודה  לאחריה  יש  לפתוח  באמצעות  רווח  את  חלון  סוג 
בעמודה  הבאה  יש .  Enter  באמצעות  מקש  "  רגיל"ולבחור  )    לעיל  סוג  תנועהחלון  67  איורראה  (התנועה  
תחת ".  סוג"שעת  היציאה  מהמשימה  ולהגיע  לעמודה  ,  שעת  הכניסה  למשימה:    את  תנועות  המשימהלרשום

 העמודה  סוג  יש  לפתוח  את  חלון  סוג  תנועה  ולבחור  באמצעות  מקש  חץ  למטה  את  התנועה  משימה  ולהקיש 
Enter . 

ראה פרק  (" הגדרת משימות"בהתאם  לקבוצות  שהוגדרו  בתפריט ,  בעמודה  הבאה  מופיעה  כותרת  המשימה
בכדי  לבחור  את  אחד  האלמנטים  בקבוצה  יש  לפתוח  שוב  חלון   ).  75  בעמוד  הגדרת  משימות 9.1

 :הנראה כך" רשימת אלמנטים"

 

  חלון רשימת אלמנטים68איור 
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  שותלים  את  אחד  האלמנטים Enter  מון  ולחיצה  על  לחצן  בחר  אוהקלקה  כפולה  באמצעות  העכבר  או  סי
 .במסך

תנועת .  יש להקפיד ששעות המשימות לא יחרגו ממסגרת שעות הנוכחות– שים לב 
 .במצבים מסויימים למסגרת שעה אחרת ביום אחר" עוברת"משימה חריגה 

 :להלן ביאור הסימונים. במסך מופיעים סימונים שונים

X  -  מסומנת  בויהשג  תנועה  -  X.      לתיקון .    לכן  יש  לתקנהופיע  בדוחות  השוניםתתנועה  שגויה  לא
  באמצעות  הצבעה  עם  העכבר  ולשנות  ידנית  את  התנועה או  Enter    שגויה  יש  להגיע  אליה  עם  מקש  תנועה

במקרה  של  תנועה  כפולה  או (או  למחוק  את  התנועה  )    ודקותשעות  24יש  לרשום  שעה  במבנה  (הרשומה  
 .התנועה תמחק.  הבאהלתנועה Enter  במקש והמשך DEL מקש באמצעות)  אחרתא מזוההתנועה ל

 .הדלצי * הסימן בצבע צהוב עם העו צבהשעה.  ידניתתנועה ציון לשינוי - * 

  תנועה  אוטומטית  מיוחדת  משעון מציין  ,אפורלצד  שעה  המוצגת  בצבע  ,    הסימן  סולמית- #
, )הנוכחותמקש  המציין  ארוחה  בשעון    (ארוחהאו    הנוכחות  משעון)  JOB(כגון  תנועת  משימה  ,  הנוכחות

 ).' כהעדרות מאושרת וכדאוטומטית השלמת העדרות(או תנועה מוגדרת אוטומטית לאחר הגדרתה בחוזה 

ערב  חג ,    חג  בצבע  סגוליוםלדוגמא  (וג  היום  ס  לציוןשדות  מוארים  במספר  צבעים  בנוסף    מוצגים  במסך
  יחודיים  לחברה   בחירה  וימי  חופשהימי,  חגה  סוג  מציינים  אתצבעים  אלה  ).  צבוע  בירקרק  וכך  הלאה
 .בהתאם להגדרת החברה

 . צא ושמור את הנתוניםח" עיבוד הנתונים בדוסיום עם

 ח משימות"דו 9.3

ניתן  להציג  את  הדוחות ,  מונה  באמצעות  הקליטה  הידניתלאחר  קליטת  נתונים  משעון  הנוכחות  והשלמת  הת
 .ח משימות נתונים בחתכים שונים"תוכנת אדם מאפשרת להציג בתפריט דו. המבוקשים בחתכים שונים

ח "עם  בחירת  התפריט  דו.  התפריט  מאפשר  לבנות  דוחות  קבועים  הניתנים  להצגה  בכל  פעם  מחדש
דוחות .  הרשימה  ריקה  מדוחות,  נכנסת  בפעם  הראשונהאם  .  יוצג  בפניך  חלון  רשימת  דוחות,  משימות

ח  קיים  לחץ  לחיצה  כפולה "לבחירת  דו.  שכבר  הוגדרו  בעבר  יופיעו  ברשימה  ותוכל  לבחור  להציג  אותם
.   לכניסה  להגדרת  החתך  הרצויEnter  על  המקש  השמאלי  של  העכבר  או  בחר  באמצעות  החיצים  והקש

 :המסך יראה כך". ח"ת תחום לדוהגדר" לכניסה למסך F9ח חדש הקש "להקמת דו
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 ח משימות" הגדרת תחום לדו69איור 

ח  מאפשר  חיתוך  של  הנתונים  בהתאם "הדו.  אם  כבר  הוגדר  בעבר  דוח  החלון  יציג  את  הנתונים  הקודמים
 :למצבים הבאים

 .כך תוכל לבחור בו בעתיד, ח המבוקש"יש להגדיר שם לדו: שם הדוח 

  בחר בתחום העובדים הרצוי–ד עובד מעובד ע 

שים  לב  לשימוש  בלחצנים  המתייחסים .  בחר  את  תחום  התאריכים  הרצוי:  מתאריך  ועד  תאריך 
 .קודם/ נוכחי / הבא : לחודש

קודם  מתייחסים  לדילוג /  נוכחי  /  הלחצנים  הבא  ,    כאשר  הכפתור  מסומן  כחודשי  –יומי  /  חודשי   
 .הדילוג מתייחס ברמת יום עבודה, כיומיכאשר הכפתור מסומן , ברמת חודש מלא

אם  אינו  מסומן  יופיע  ריכוז  לפי .  ח  יציג  את  ימי  העבודה"הדו,    אם  מסומן–פירוט  ימים   
 .התאריכים הנבחרים

ניתן  לסמן  את  כל  האלמנטים  או .    ניתן  לסמן  אלמנטים  מסויימים  באמצעות  העכבר–אלמנטים   
 . בטל סימון כולם/ מן כולם ס: לבטל את סימונם באמצועת הלחצנים בצד שמאל

 חוזה או ללא ריכוז,  המאפשרת לרכז את הנתונים לפי מחלקה צורת מיון–ריכוז עובדים  

 .שמו או מספר הכרטיס שלו,  מיון העובדים לפי מספר עובד– מיון 

בחירת  המחלקות  מבוצעת .  בקש  מחלקות  מסויימותאו  ל"  כל  המחלקות"  ניתן  לסמן  –  מחלקות 
 . בצירוף העכבר מסמן מחלקה נוספתCtrlמקש . י הקלקה על לחצן שמאל של העכבר"ע

אישור  הנתונים  יציג  את  הדוח .  לאחר  סיום  הבחירה  ניתן  לשמור  את  הגדרת  הדוח  לפעמים  הבאות
 .לחיצה על צלמית מדפסת תדפיס את הדוח. בהתאם לחתך שנתבקש
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 ח מדע"דו 9.4

ח  נוח  מאוד  גם "מבנה  הדו.  ר"ח  מדען  מרכז  מספר  נושאים  בפורמט  תצוגה  קבוע  כפי  שהגדיר  המדע"דו
 .ר"לאלה שאין להם צורך בדיווח שוטף למדע

 .ח המודפס ולכן הפרדנו בין התפריטים"ר שונה מהדו"ח מדע"דו

זוג  תנועות  כניסה ,  ימי  החודשהמסך  מציג  את  .  ח  מדען  יוצגו  נתוני  עובד  בכל  מסך  תצוגה"לאחר  בחירת  דו
, "הגדרת  משימות"י  המשתמש  בתפריט  "כותרות  הפרויקטים  כפי  שהוגדרו  ע,  ויציאה  וסוג  התנועה

הפרשי  דקות  בין  זמן  הנוכחות  לבין  זמני  הפרויקטים  ,  כ"סה,  ר"י  המדע"העדרויות  שונות  כפי  בנתבקש  ע
 .במידה והיה שינוי כזה, ותאריך השינוי הידני

 .עמודת שעות מסוכמות השעות וכן היחס בין שעות אלה לסך הכלליבתחתית כל 

יציאה  וחזרה  תוכל ,  רק  לאחר  שמירה.  ח  המתוקן"ניתן  לקלוט  בעמודת  התנועות  שעות  ולשמור  את  הדו
 ).שם ניתן לחשב מחדש את המסך, ח תנועות רגילות בלבד"להבדיל מהצגת דו(ח המתוקן "להציג את הדו

 

 ח מדע"הדפסת ד 9.5

תחום "עם  בחירת  התפריט  יופיע  מסך  .  ח  המוצג"ח  כמעט  זהה  לדו"הדפסת  הדו,  לסעיף  קודםבדומה  
 ":להדפסת תנועות

 

 ח מדען" חתך הגדרת דו70איור 
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ניתן  ללחוץ  על ,  )ברירת  המחדל  הינה  חודש  מלא(בחירת  תאריכים  :  המסך  מאפשר  לסמן  מספר  אפשרויות
ניתן .    לבחירת  חודש  קודם–  לבחירת  חודש  נוכחי  וקודם  –נוכחי  ,  החודש  הבא  לבחירת  –הלחצנים  הבא  

  תחילה  משויכי –חתך  עובדים  מבוקש  וסוג  המיון  ,  ח  על  פי  חודש  או  יום  מסויים  או  תחום  ימים"לבחור  דו
 .שם עובד או מספר הכרטיס המגנטי, ומיון לפי מספר עובד, כ ללא חוזה או להיפך"חוזה ואח

 .לאחר אישור החתך המבוקש יופיע מסך המדפסות של מערכת ההפעלה

 .פ והצהרתו ומקום לחתימת העובד"ח המודפס כולל מקום לחתימת מנהל המו"הדו

 .בהתאם לתקנותיו, ח זה מאושר להגשה ללשכת המדען הראשי שבמשרד המסחר והתעשיה"דו
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 הגדרות קוב

 משתמשי רשימת 10.1

 . III אדםשר לקבוע הרשאות בכניסה לתוכנה התפריט מאפ

 . עם הכניסה לתפריט משתמשים יוצג חלון רשימת משתמשים

 

  רשימת משתמשים71איור 

המורשה  הראשון .    ולרשום  במסך  שנפתח  את  שם  המורשה  וסיסמהF9לבחירת  משתמש  חדש  יש  להקיש  
תפקידו  היחודי  הינו  לפתוח  מורשים .  ומפעיל  המערכת)  Supervisor(שירשם  נחשב  בתוכנה  כמורשה  על  

 .נוספים ולקבוע עבורם אילו פונקציות בתוכנה יוכלו להפעיל

 

 פרק

10 
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 : ולהכנס לתפריט פתיחת מורשהF9לפתיחת מורשה חדש יש להקיש שוב 

 

  מסך פרטים- פתיחת מורשה חדש 72איור 

כמו  כן  תוכל  לקבוע  תוקף  תחולה .  ים  חדשים  וקביעת  סיסמת  כניסהעל  אחראי  לפתיחת  משתמש-מורשה
 .וסיום הפעלת התוכנה

תוכל  לעבור  ולאפשר  או  לבטל  את  היכולת  של  המורשה  החדש  להפעיל "  אישור  פעולה"בכרטסת  נוספת  
בואתה .  לדוגמא  תוכל  לבטל  את  האפשרות  לשנות  תנועות  או  להפיק  דוחות  שכר.  תפריט  כלשהו  בתוכנה

 .הקש במקש רווח או בעזרת לחצן שמאל של העכבר, "אישור"תחת העמודה , שורה בה מוגדר התפריט

 

  לתפריטים הרשאה- מורשה חדש73איור 

ים אישור  בסיס  נתונים  תוכל  לבטל  או  לאפשר  עריכה  בבסיס  הנתונים  הכולל  הקמת  עובד:  בכרטסת  הבאה
 . וקליטת נתוני שעות) נוכחותשעון (הגדרת מסוף , הגדרת חוזה או משמרת, חדשים
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 לשימוש בבסיס הנתונים  הרשאה-מורשה חדש 74איור 

תעשה  מעתה   III  אדםכניסה  לתוכנה  .  וניםלאחר  סיום  קליטת  מורשי  הכניסה  תוכל  לצאת  ולשמור  את  הנת
 .  נכונהלאחר הקלדת סיסמה

 

  הקש סיסמה75איור 

הסיסמה  תזהה  את  המשתמש  המורשה  ותאפשר  לו  להכנס  אך  ורק  לתפריטים  שלא  הגבלת  ולהקים  או 
לפתוח  משתמש  נוסף  או  לשנות  את ,  כמובן,  וכלמשתמש  חדש  לא  י.  לערוך  נתונים  בהתאם  להגדרתך

 .סיסמתו

 

 

 

 

 

הסיסמה  מוצפנת  לכן  יש  לזכור  את  הסיסמה  ולוודא  שכתבת  את  רצף  האותיות  והמספרים !  שים  לב
 . דלוקCaps Lockללא מקש , כראוי
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 אפשרויות 10.2

 .III אדםתפריט אפשרויות מאפשר לקבוע פעולות נוחות לשימוש בתוכנה 

 

  מסך אפשרויות76איור 

כמו כן . ניתן  לקבוע  לקרוא אוטומטית נתונים משעון הנוכחות מיד עם הכניסה לתוכנה:  עם  הרצת  התוכנה
 .ח תנועות יומי לצורך עריכתו"ניתן לפתוח אוטומטית דו

 יתר  התנועות  אינן  מוצגות  אך.  ח"מספר  התנועות  המירבי  הניתן  להצגה  בדו:  מספר  תנועות  ביום
 .מחושבות

שים  לב .  פורמט  הצגה  והדפסה  של  השעה  על  בסיס  שעה  ודקות  או  לפי  שבר  עשרוני:  ח"הצגת  שעות  בדו
 .10.50 - מוצגת כ10:30לדוגמא השעה , לטעות נפוצה כאשר מתרגמים שעות לבסיס עשרוני

 . לגעתאין. לשימוש מדריכי עוקץ בלבד  : אפשר שינוי סטיות ידנית

ברירת  המחדל  היא .  תנועות  שנקלטו  משעון  הנוכחות  נשמרות  גם  לאחר  עריכתן:  הגנת  תנועות  מקוריות
 .ללא שמירת תנועות מקוריות
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הפורמטים  המקובלים  כיום  הינם .  מבנה  נתונים  לקליטה  משעוני  נוכחות  שונים:  פורמט  קובץ  תנועות
 .לביא ואדם

רק  לאחר  הגדרה  של  אחת .  ו  מפעלים  או  מיקומים  או  שילוב  ביניהםהגדרת  מחלקות  א:  מחלקות
 .תתווסף ותופיע המחלקה במסכים השונים ובבחירת חתך דוחות, "מחלקה"כדוגמת , הקטגוריות הללו

 .תוכל להגדיר גם את רוחב שם העובד. נועד למצבי הדפסה: שם העובד בדוחות

כדוגמה  להעברה  כפולה  של  כרטיס  בשעון ,  עותתנועות  שהועברו  בשעון  בט:  מחיקת  תנועות  כפולות
ניתן  לבטל  תנועות  אלה  אוטומטית  לאחר  הגדרה  כאן  בהתאם  להגדרת  מספר  הדקות  שבין .  באותו  רגע

 .שאתה קובע, העברת כרטיס אחת לשניה

 .מ"עוקץ מערכות בעי חברת "הגדרה של תוכנת השכר בהתאם למבנה שהועבר אליך ע: תוכנת השכר

לאחר  הגדרת  התוכנה ".  רצה"מיקום  ושם  תוכנת  התקשורת  והפרמטרים  איתה  היא  :  תוכנת  תקשורת

 .  בסרגל הכליםתוכל לקרוא תנועות משעון הנוכחות באמצעות לחיצה על הסמל 

נת הנוכחות  את  שם  הקובץ  המועבר  לתוכבדוק  עם  בית  התוכנה  שסיפק  לך  את  שעון  :  שם  קובץ  התנועות
 Adam.dat  מעבירים  קובץ  בשם  מ"עוקץ  מערכות  בעי  חברת  "שעונים  המסופקים  ע.    ומיקומו  III  אדם

 ).C:\Adam: ברירת המחדל(למחיצה בה מותקנת התוכנה 

 הדפסה אפשרויות 10.3

  בסרגל  הכלים  או  באמצעות את  כל  הדוחות  המוצגים  ניתן  להדפיס  ישירות  באמצעות  לחצן  הדפסה  
 . ח ניתן לעריכה ולהדפסה לאחר הצגתו"כמעט כל דו. הדפסה/ תפריט קובץ 

 .הגדרות דף/ להדפסת כותרת בדפים המודפסים עליך לבחור בתפריט קובץ 

 

  מסך הגדרות הדפסה77איור 
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רצוי  לשמור  על  מספר .  במסך  תוכל  לרשום  את  הפרטים  והכותרות  הרצויים  לך  כפי  שיודפסו  בכל  דף
דבר ,  ללא  רוחב  מדפסת  יודפסו  כל  הנתונים  בדף  באופן  יחסי.  120  ורוחב  המדפסת  40  :שורות  בדף  

 .העלול לעוות את הגופנים ולהקטין אותם משמעותית כדי שיכנסו לדף המודפס

בחירת "מאפשרת  לך  לבחור  את  הטורים  המוצגים  והמודפסים  בדוחות  השונים  מתוך  מסך    III  אדםתוכנת  
 ". טורים להדפסה בדוחות

שים  לב  שהגדרות  מסויימות  חיוניות  בדוחות .  יך  לסמן  את  הנתונים  הדרושים  או  לבטל  את  הסימוןעל
 .זה המקום לבדוק אם האפשרות הוגדרה, ח "אם עמודה מסויימת אינה מוצגת בדו. השונים

 

  בחירת טורים להדפסה בדוחות78איור 

 גיבוי 10.4

 .  מסודר ולכן חברת עוקץ עוזרת לך להגדיר גם סדרת גיבויים אוטומטייםחשוב מאוד לבצע גיבוי

 

  תפריט גיבוי79איור 

כולל  היכן  לבצע  את  הגיבוי ,    יזום  לכונן  תקליטונים  רגיל  ולהגדיר  מספר  פעולותבתפריט  ניתן  לבצע  גיבוי
 .יהיזום או האוטומט
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 :המסך הבא יוצג בפניך. גיבוי/ ובץ קתחילה נבחר בתוכנית הגדרות מתפריט 

 

  בדחיסה הגדרות גיבוי80איור 

. אם  כי  תוכל  לבצעו  באופן  אוטומטי  לדיסק  הקשיח  במחשב  שלך,  מחייבת  לבצע  גיבוי  III  אדםתוכנת  
הקובץ . כל יום או יומיים או פעם בשבוע, בכל יציאה, כל  להגדיר  לבצע  מחזור  גיבוי  בכל הפעלת תוכנהתו

מתחת  למחיצה  בה  מותקנת  התוכנה )  ברירת  מחדל  (BAK  בתוך  המחיצה  )Compressed(ישמר  דחוס  
   תוכל  להציג  את  המחיצה  בה  מותקנת  התוכנה  באמצעות  תפריט–  C:\ADAMברירת  המחדל      (III  אדם

 ). הצג מחיצה/ קובץ 

תוכל  לשמור  רצף  של  גיבויים .  כך  שתווצר  סדרה  של  גיבויים  ללא  קשר  ביניהם,  כל  קובץ  יווצר  מחדש
מספר "כפי  שהגדרת  בשדה  ,  תמחק  גיבויים  קודמים  אוטומטית  לאחר  מספר  ימים  III  אדם.  מספר  ימים

 ". ישןימים למחיקת גיבוי

הגדר  כאן  את  שם  הכונן  להעברת  נתונים .    יזום  לתקליטוןלבצע  גיבוי,  אודואף  רצוי  מ,  כמו  כן  תוכל
 .לתקליטון

 :  יזום יפתח המסךכאשר תבקש לבצע גיבוי

  לתקליטון גיבוי81איור 

. 

 . להמשך הפעולהYES והקש Aהכנס תקליטון מפורמט לכונן 
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 טיפול בתקלות

.   הדוחותבהפקתחלקן  בטיפול  בתנועות  וחלקן  ,  חלקן  בביצוע  התקשורת,    בעיות  שונותיתכנו  III  אדםב
 .פרק זה מיועד לאפשר לך הלתגבר על הבעיות לפני שאתה נעזר באינשי השירות שלנו

 .מתאים להן האופטימאלי הוהפיתרון  רשימת בעיות שכיחות שעלולות לצוץמציעה הבאה הטבלה

   TA78 / Time+ / COM II ע שעוני נוכחות  תקשורתתקלות  11.1

  שגיאההודעת   /בעיה פתרון 

 . את תקינות השעון עצמובדוק 

  הראשי  של  תוכנת מהתפריט  F9  הקש  
  ובחר  בסעיף תחזוקה  לקבלת  תפריט  התקשורת

 .שניות’ והמתן מס, ”תקשורת סטטוס  “1

,   ומופיעה  תקלה  מהבהבת  בצד  שמאלבמידה
  לתקלה הסיבה,    בטבלה  מאופסיםוהנתונים 

  מנותק   רופפים  או  חוט  תקשורתמגעים היא  
   בכניסהאו  )RS232  (מהשעון   אהביצי

 .למחשב

עד ,    לבדוק  את  החיבורים  ולהדקםיש  
 .  יפסקו”תקלה”ה במחשב והודעת צוףשהצפ 

התקשורת ,    בטבלה  השתנוהמספרים  אם
 . תקשורת ולבצע Esc לצאת ב ניתן , תקינה

 . והשעון לא תקין פנה לעוקץבמידה 

  בתקשורת תקלה

 א מגיב שעון ל/ תקלה : סטטוס 

 פרק

11 
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  שגיאההודעת   /בעיה פתרון 

 .יש לבצע תקשורת.  בשעון מלאהזיכרון 

  להעביר  כרטיסים  כל  עוד  נורית  זו אין  
 !דלוקה

 /שעון תקלת

 .דלוקה” זיכרון מלא “נורית 

 

  את  הדיסקט  והכנס  שוב  וסגור  היטב הוצא  
 .את דלת כונן התקליטונים

  התנועות  מהשעון  או  כונן   גיבוידיסקט  
 ! אינם תקיניםוניםהתקליט

 . כונן התקליטונים לא תקין/ בתקשורת תקלה

 No. 50 – 60  Internal Error 
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   III אד תוכנה בעיות 11.2

  שגיאההודעת   /בעיה פתרון 

.   יום  נקלטו  לעובד  תנועות  רבותבאותו  
ולכן  ניתן ,  מהן  10מאחר  וניתן  להציג  עד  
כל  היתר ,  צגותהמולמחוק  רק  את  אלה  
ולאחר  השמירה  נדמה ,  מופיעות  לאחר  המחיקה

 .שהתיקון לא נשמר

  למחוק  עד  העלמותן  של  כל המשך  
  רענן  את  המסך  באמצעות .  המיותרותהתנועות 

 .מפעם לפעם) חישוב מחדש (F3מקש 

 :ידנית קליטה

ועות  לא התנ,    מלאה  בתנועותמסויים  יום  שורת
 .נמחקות בשמירה

 שגיאה-<:  הודעהמופיעה 

 

 מגנטי  עובדים  שוייך  אותו  כרטיס  למספר  
יתכן .  והתנועות  שוייכו  רק  לאחד  מהם

  לא לעובד  שוייכו"    מזוהיםלא"שכרטיסים  
 .נכון

 5  בסעיף  בחר    הראשי  מהתפריט  
דיקת ב  “8  סעיף  "  כרטיסי  עובדים“

  רשימת תתקבל  "  כרטיסים  מגנטיים
 .הכפילות העובדים בעלי 

 . ובדוק את רשימת העובדיםהדפס 

” נעלמות“  של  קבוצת  עובדים  תנועות  
 .בקליטה הידנית

  באמצעות   את  התנועות  המיותרותבטל  
בעתיד  תוכל  למחוק  תנועות  כפולות .  ח  יומי"דו

 .אפשרויות/יט קובץ אוטומטית באמצעות תפר

  מספר  רב  של  תנועות  כפולות  או הופעת
 .תנועות הזהות אחת לשניה

  ליד השעהXהתנועה תצבע באדום עם  

 . הזיכרון באותם דוחות גבוהה במיוחדצריכת

מצבי  תעופה  נגרמים .  חזור  שנית  לתוכנה
בגלל  רצף  פעולות  שבאותה  השניה  גרם 

 .להפסקת העבודה

מה  ולא  ניתן  להגיע התקלה  חוזרת  על  עצ  
 .צור קשר עם עוקץ? למסך שאתה רוצה

  הודעת על"  עפה"  התוכנה  חלונות  מהבחלק
 :שגיאה
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  /בעיה פתרון 

  שגיאההודעת 

פרטי /כרטיס  העובד  בתפריט  עובדים  בבדוק  
 .אם העובד מסומן כפעיל, עובד

  מסויים לא מופיע בדוחותעובד

בדוק  שהתקליטון  נמצא  בכונן  וודא  שהכונן 
יתכן  שהתקליטון  לא  תקין  או  לא .  סגור

 .מפורמט

 לא ניתן לכתוב לקובץ גיבוי

הגדר  את  מבנה  ההדפסה  בדף  המודפס 
רשום .  הגדרת  דף/  באמצעות  תפריט  קובץ  

 .40 ומספר שורות 120רוחב מדפסת 

ולא ח  המודפס  צפוף  והגופן  מאוד  קטן  "הדו
 קריא
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 9_____________________________________________________________________ תפריט דוחות3איור 
 10_____________________________________________________________________ תפריט חלון4איור 
 11_____________________________________________________________________ סרגל כלים5איור 
 14_______________________________________________________________ חלון רשימת מחלקות6איור 
 15____________________________________________________________________ הקמת עובדים7איור 
 16__________________________________________________________________ מסך פרטי עובד8איור 
 17________________________________________________________________ אישור שמירת עובד9איור 
 20__________________________________________________________________ תפריט תנועות10איור 
 20__________________________________________________________ מסך ראשי תוכנת התקשורת11איור 
 21______________________________________________________________ תפריט ביצוע תקשורת12איור 
 22_____________________________________________________________ מסך שינוי שעה ותאריך13איור 
 24__________________________________________________________ מסך הגדרת פרמטרים כללים14איור 
 25_________________________________________________________. מסך הגדרת מצבים אוטומטיים15איור 
 Goldtik_________________________________________________________27 תוכנת התקשורת 16איור 
 Goldtik____________________________________________________28 קריאת נתוני שעון מתוכנת 17איור 
 31_____________________________________________________________ קריאת כרטיסים מגנטיים18איור 
 31___________________________________________________________ טיפול בכרטיסים לא מזוהים19איור 
 32________________________________________________________ מסך הקמת עובד חדש לא מזוהה20איור 
 32____________________________________________________________ רשימת עובדים לא מזוהים21איור 
 33______________________________________________________________הה כרטיס עובד לא מזו22איור 
 34______________________________________________________________ טיפול מיוחד בתנועות23איור 
 36__________________________________________________________ח יומי" מסך הגדרת תחום לדו24איור 
 37_________________________________________________________________ח מצב יומי" דו25איור 
 38__________________________________________________________________ חלון סוג תנועה26איור 
 38______________________________________________________________ העדרות- סוגי תנועה 27איור 
 39_________________________________________________________________ח תנועות יומי" דו28איור 
 40__________________________________________________________ תחום עובדים לעריכת תנועות29איור 
 41________________________________________________________________ח קלט לקבוצה" דו30איור 
 43____________________________________________ משמש לרישום כרטיס העובד מספר הטלפון הסלולרי31איור 
 43___________________________________________________ הגדרת הצגת מיקום בצמוד לדיווח תנועה32איור 
 44____________________________________________________קרא תנועות מהאינטרנט:  תפריט תנועות33איור 
 44_______________________________________________________הורדת נתונים:  תקשורת לאינטרנט34איור 
 45______________________________________________________________ הגדרת מיקום בדוחות35איור 
 46__________________________________________________________________ תפריט עובדים36איור 
 47_____________________________________________________________ הקמת עובד חדש1 מסך 37איור 
 48________________________________________________________________ חלון בחירת חוזים38איור 
 49___________________________________________________ כרטיסיה אישיים- מסך הקמת עובד חדש 39איור 
 50_________________________________________________________ חוזים- מסך הקמת עובד חדש 40איור 
 51__________________________________________________________ חלון רשימת עובדים ומחלקות41איור 
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 52___________________________________________________________ חתך הקמת עובדים אורכית42איור 
 52___________________________________________________________________ הקמת עובדים43איור 
 53____________________________________________________________ מסך חתך תחזוקת עובדים44איור 
 54_______________________________________________________________ מסך תחזוקת עובדים45איור 
 54____________________________________________________________ מחלקות– מסך אפשרויות 46איור 
 55___________________________________________________________________ תפריט דוחות47איור 
 57____________________________________________________________ח נוכחות מרכז לעובד" דו49איור 
 57_______________________________________________________________ח נוכחות מפעלי" דו50איור 
 58____________________________________________________________ מסך חתך עובדים בדוחות51איור 
 60_________________________________________________________________ח שכר" הצגת דו52איור 
 60_____________________________________________________________חוזה לא מזוהה:  הודעה53איור 
 61________________________________________________________________ דוחות בסיס נתונים54איור 
 64________________________________________________________________ימת חוזים מסך רש55איור 
 64______________________________________________________________ מסך הגדרת חוזה חדש56איור 
 66___________________________________________________________ משמרת– מסך הגדרת חוזה 57איור 
 68_______________________________________________________________ מסך שבירת משמרת58איור 
 69_______________________________________________________ העברה לשכר- מסך הגדרת חוזים 59איור 
 70____________________________________________________________________ מחיקת חוזה60איור 
 71___________________________________________________________________ טבלאות חגים61איור 
 71______________________________________________________________________ סוגי חג62איור 
 72___________________________________________________________________ סוגי העדרות63איור 
 74__________________________________________________________________ תפריט משימות64איור 
 75_________________________________________________________________  הגדרת משימות65איור 
 76_______________________________________________________________ קלט משימות לעובד66איור 
 77__________________________________________________________________ חלון סוג תנועה67איור 
 77______________________________________________________________ חלון רשימת אלמנטים68איור 
 79__________________________________________________________ח משימות" הגדרת תחום לדו69איור 
 80_____________________________________________________________ח מדען" חתך הגדרת דו70איור 
 82________________________________________________________________ רשימת משתמשים71איור 
 83_______________________________________________________סך פרטים מ- פתיחת מורשה חדש 72איור 
 83________________________________________________________ הרשאה לתפריטים- מורשה חדש73איור 
 84________________________________________________ הרשאה לשימוש בבסיס הנתונים- מורשה חדש74איור 
 84____________________________________________________________________ הקש סיסמה75איור 
 85__________________________________________________________________ מסך אפשרויות76איור 
 86_______________________________________________________________ מסך הגדרות הדפסה77איור 
 87_________________________________________________________ בחירת טורים להדפסה בדוחות78איור 
 87____________________________________________________________________ תפריט גיבוי79איור 
 88______________________________________________________________ הגדרות גיבוי בדחיסה80איור 
 88__________________________________________________________________ גיבוי לתקליטון81איור 
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 72, 67, אחוז
 70, 69, 68, 67, אי השלמת תק

 68, 67, 66, 36, איחור
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 78, 76, 72, 39, 37, 9, ארוחות
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