
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 בוד כל

  ,והמנהליהאקדמי  הסגל  חברי

 החדשה, באוניברסיטה והחלה הפעלתה בידי כלל המשתמשים. SAP-לפני כשבועיים עלתה לאוויר מערכת ה

המלווים את   ישנן הצלחות ולצידן לא מעט קשיים ותקלות. אנחנו מודעים לקשיים  –כמו בכל שינוי גדול מסוג זה 

. כל הגופים המעורבים בפרויקט, מרכז התמיכה של אגף המחשוב,  השוטפת הפעלתה ולהשפעתם על עבודתכם 

לקשיים   –לכם מענה ותמיכה עובדים מסביב לשעון על מנת לתת ים ברכש ובמו"פ והמטמיעים  המוקדים העסקי

 .המתעוררים 

להכרת ותפעול הפורטל לחוקרים  בביצוע הדרכות  אנו ממשיכים השוטפת התמיכה וההטמעה פעילות במקביל ל

 ולסגל המנהלי. 

 למי מיועדות ההדרכות ?

   .2019של חודש ספטמבר הקודמים, שלא השתתפו במחזורי ההדרכה  הפורטל  לכל משתמשי •

 .שלהם הידע  ןבריענואך מעוניינים   –שנכחו במחזורי ההדרכה הקודמים הפורטל  למשתמשי •

 ההדרכות ?תקיימו יכיצד 

 דהיינו : ,ההדרכות תתקיימנה במתכונת של "קיוסקים" •

סדנת הדרכה, בכל אחד   תקוים  –החל מתחילת השבוע הבא ובמהלך השבועות הקרובים  ✓

כפי שמפורט בשעות וייעודית מחשב -, בכיתת  בשבוע או בשני ימים קבועים ביום מהקמפוסים, 

 להלן.בטבלה ש

 אין צורך בהרשמה מוקדמת.  וולנטרית. –ההשתתפות  ✓

 הפועלת בקמפוס לצורך העברת הסדנא.בכיתה ימתין/תמתין לכם מדריך/כת הפורטל  ✓

 ראו נספח א' שלהלן.  –נושאי ההדרכה  ✓

 אין צורך להביא לפטופ לסדנת ההדרכה. ✓

ניתן יהיה לפנות למדריך בשאלות ובבקשות  13:00ועד לשעה  12:00לאחר תום הסדנא בשעה  ✓

ים . מומלץ למשתמש)בנושאים כגון הוצאת הזמנות( עזרה לפתרון בעיות ייחודיות למשתמש

 שלהם. OTP -והלהביא עמם את הלפטופ  –המעוניינים סיוע בפתרון בעיות ספציפיות 

 

 ?יתקיימו ההדרכות מתי והיכן 

 

  SAP-פרויקט ה

 באוניברסיטה העברית

 המשך ההדרכות למשתמשי הפורטל  

 לחוקרים ולסגל המנהלי
  14/11/2019 



 

 

 

 : בכל קמפוס  –מדריכה   /להלן טבלה המפרטת את מיקום ההדרכה, היום בשבוע , שעות ההדרכה ושם המדריך 

 מדריך/כה  שעות יום בשבוע  כיתה  מיקום קמפוס

חוות המחשבים  הר הצופים
 המרכזית  

 *ג 4
גיא עידו/קורל  09:00-13:00

 אוחנה

 חוות המחשבים גבעת רם 
 09:00-13:00 א' 3

 אמנון איטח
 09:00-13:00 ד' 3/5

 אירית ריחני   09:00-13:00 ה 16  רחובות 

 ליאת דהאן 10:00-13:00 ג' 305 ספריה רפואית   עין כרם  

 

הצופים ) בלבד(, בגלריה של חוות  –תתקיימנה הסדנאות, בהר   -דצמבר  17 - דצמבר ו 03*בתאריכים 

  .המחשבים המרכזית 

ביום/ימים   2019 , בנובמבר 17החל מהשבוע הבא  –יתחילו לפעול בכל הקמפוסים להדרכה  " ה"קיוסקים  

 כפי שצוין בטבלה לעייל.  ,בשבוע 

 6462663-052. טלפון shacars@savion.huji.ac.ilחר שלו , מייל ניתן לקבל אצל גב' שוהבהרות פרטים נוספים 

 לתשומת ליבכם ! 

. משתמשים שיגיעו לאחר שהכתה התמלאה יוכלו   משתמשים 20 -מספר המקומות בכל כיתה מוגבל ל  •

 המדריך/מדריכה ואלו יזמנו אותם למפגש שלאחר מכן. להשאיר את פרטי הקשר שלהם, אצל 

 זו תמשיך כרגיל. . ודגש כי מפגשי ההדרכה לעייל אינם באים במקום התמיכה השוטפת של המטמיעיםמ •

 בברכה, 

 

                               גאמס  דניאל                                                                                בינג מאיר   

               SAP - פרויקט ה מנהל                                                                            סמנכ"ל כספים  
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  א'  נספח 

 :קיוסק" הדרכה להכרה ותפעול הפורטל לחוקר ולצוות המנהלי"

 נושאי ההדרכה 

 

 

 

 

 

 

 

 נושא שעות 

 מענקים שלי ודוח תקציב 09:00-09:30

 הזמנות רכש )כולל נסיעות לחול( 09:30-10:15

 הפסקה 10:15-10:30

 דרישות רכש  10:30-11:15

 רכש פנימי ביח' האוניברסיטה 11:15-12:00


