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 חוברת הדרכה -סגל החדשה ניהול אנשי מערכת 

 

 קצת על תפקידי המערכת:

 הול אנשי הסגל מיועדת לעדכון אנשי סגל בכל חוג/בית ספר ויחידה בפקולטה.מערכת ני

 המערכת לעומת מצב קודם, מרכזת באופן רוחבי את המידע עבור חברי סגל בפקולטה.

ודכן פעם אחת במערכת זו ומשם יעודכן בכל כך שמעתה והלאה, כל שינוי במצבת כח האדם, יע

המערכות האחרות כגון: ידיעון, רשימת אנשי סגל באתר החוג, רשימת אנשי סגל באלפון 

 הפקולטה הראשי.

 המערכת גמישה ביותר ומאפשרת שייכות של איש סגל למספר יחידות ע"פ המצב בפועל.

 גל ממצבת כ"א בפקולטה.המערכת מאפשרת הכנסת איש סגל חדש וכמו כן מחיקת איש ס

 

 איך מתחילים?

עריכת הדפים נעשית באופן מקוון דרך האינטרנט. על מנת להיכנס למצב עריכה עליך להתחבר 

 hphttp://humanities.tau.ac.il/staff_edit/admin.pדרך הכתובת: תחילה אל המערכת 

( ואת tauexאו  postבממשק הכניסה עליך להקליד את שם המשתמש האוניברסיטאי )

  הסיסמה בהתאמה.

 ממשק הכניסה יראה כך :

 ממשק כניסה 

 

 

http://humanities.tau.ac.il/staff_edit/admin.php
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 .ו אנשי הסגל השייכים לחוגלאחר ההתחברות למערכת יוצג

הינם אנשי סגל )צילום מסך בעמוד הבא(, שמות המסומנים בצבע אדום לתשומת לבכם:

 לא עודכנו במערכת ואחד הנתונים עבורם חסר או שאינו נכון ומצריך התערבות מצדיכם. שעדיין

                                       

 

 

כאשר עומדים עם העכבר על אחד השמות, נפתח תפריט המאפשר עריכת פרטי איש הסגל, 

 ( של האיש ואפשרות מחיקה.הוספת אתר אישי )לא אוניברסיטאי או אתר אישי

 

כאשר נכנסים לתפריט עריכה, יש צורך למלא את כל פרטי איש הקשר. במידה ויוזנו פרטים לא 

  נכונים, המערכת תתריע על כך.

 בתום העדכון יש ללחוץ על כפתור "שמור".

 )בעמו הבא(: יראה כך העריכהממשק 
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ברית ואנגלית, דואר אלקטרוני )חייב שדות החובה במערכת הם: תואר, שם פרטי ומשפחה בע

 בלבד(, טלפון ותפקיד. ילהיות אוניברסיטא
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 בכל שאלה, צוות המחשוב לרשותכם.

 

 ה!עבודה מהנ

 


