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 . תקציר1
 

הוא כלי ידידותי ואינטואיטיבי המאפשר לחוקר לעדכן ולהתעדכן במידע מרשות המחקר ואל רשות המחקר  המחקרורטל פ

נושא מענקים. היתרון של הפורטל הוא בובנושאים הקשורים לקולות קוראים)הזדמנויות( , כנסים ואירועים רלוונטיים, 

 בו מבוססים על תהליך העבודה שקיים ומוכר גם היום, אבל, כל המידע מתרכז במקום אחד.בכך שהיישומים 

 

 כדאי  לדעת!!!

הדבר הראשון שכדאי לעשות עם קבלת הגישה לפורטל  החוקר הוא לעדכן את הפרופיל האישי כדי לקבל מידע רלוונטי 

   לתחומי העניין שלכם.

 

 חשוב לדעת!!! 

 .בשלב זה  Google Chrome תקדמת ועובד בצורה מיטבית בדפדפן הפורטל בנוי בטכנולוגיה מ

 
 

 
 והזדהות בפורטל המחקר. גישה לפורטל 2

  -מתוך הקמפוס המחקרגישה לפורטל  .א

גישה  – המחקרפורטל < --מיחשוב < שירותי --< סגל ומינהל -- (www.haifa.ac.il) אתר האוניברסיטהיש לגלוש ל
 מתוך הקמפוס

 

 
 

 
  

http://www.haifa.ac.il/
https://gm.haifa.ac.il/researcher/index.html
https://gm.haifa.ac.il/researcher/index.html
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 -מחוץ לקמפוס המחקר גישה לפורטל  .ב
 ראשית, יש לבצע התחברות מרחוק למשאבי האוניברסיטה באופן הבא:

גישה  – פורטל המחקר< --< שירותי מיחשוב --, יש לגשת לסגל ומינהל  (www.haifa.ac.il) מאתר האוניברסיטה
 מחוץ לקמפוס.

 
 04-8240609למלא פרטי ההתחברות לקמפוס מרחוק. ניתן לברר פרטים אלו במוקד התמיכה יש  במסך שיתקבל

 .   -. יש לבחור ב 1(  שלוחה 2609)פנימי 

 
 : )רשות המחקר( המחקרפורטל במסך שייפתח יש לבחור בקישור 

 
 \קורא בספריה  כרטיס \למלא את מספר תעודת הזהות המלא וסיסמת פורטל הסגל  יש, במסך ההזדהות שייפתח

Moodle. 

http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
https://ssl.haifa.ac.il/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi
https://ssl.haifa.ac.il/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi
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עם במידה ולאחר ההזדהות הופיע מסך השגיאה הבא. ייתכן וטרם הוגדרת כחוקר/ת במערכת. ניתן לברר מידע זה 

(  2609)פנימי  04-8240609ברשות המחקר. אם הינך מוגדר/ת כחוקר/ת אנא פנה/י למוקד התמיכה גב' שושי צלקה 
 שלוחה   

 

 
ומתוך  (<מידע אישי-לשונית פורטל שלי)גם מתוך פורטל הסגל  המחקרקיימת גישה לפורטל  כדאי לדעת!!!

  )בתחתית העמוד מצד שמאל( הקמפוסנט
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 המחקר. יישומי פורטל 3

 - הבית עמוד .א
, ישנה גישה ליישומי הפורטל השונים וכן גישה לקישורים של המסך בחלק הימני מחולק לשניים. עמוד הבית
 , קרן קשרי מדע ועוד.Moodleמערכות ממוחשבות נוספות כמו פורטל יישומי סגל,  ,ביניהם ,שימושיים

 בחלק השמאלי של המסך מוצגים עיקרי הנתונים הקיימים בפורטל ביישומים הבאים: 
דו"ח ובעתיד הקרוב גם משימות לביצוע )כמו  המענקים שלי, הזדמנויות )קולות קוראים(, הצעות שלי  והודעות

 . מדעי(
 קייםיישום בו ב רק  כלומר,   משתנה בהתאם לנתונים המעודכנים בפורטל.ודינאמי  בחלק זה הוא עמודתוכן ה

 .אל התכניםחלקית "הצצה" גם תינתן  ,מידע
 :הבית שלכם יראה כך עמודטרם עדכנתם את הפרופיל האישי   אם                                     

 

 
 

מיד עם העדכון ישתנה גם דף הבית בהתאם לנתונים . לעדכן את הפרופיל האישי ולהיכנס  ניתן הבית עמודדרך 
 שהתווספו ביישומים השונים. 

ההצעות תחת כי במקרה זה, לדוגמא , עמוד בית של פורטל שבו מענקים פעילים , הזדמנויות והודעות. שימו לב, 
 אין תוכן מאחר ואין הגשות פעילות.  שלי

 
 והודעות הזדמנויות,  פעילים מענקים שבו פורטל של בית ודעמ
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 עמוד הבית מחולק למספר בלוקים:החלק השמאלי של 
 .שלי המשימותובעתיד בלוק  הודעותובלוק הצעות שלי , בלוק  הזדמנויות שליבלוק ,  מעקב מענקיםבלוק 

 
  מעקב מענקיםבלוק 

 שתבחמצפות לו, המענקים הפעילים כל מספראת ראות יתן לבחלקו העליון של בלוק זה נ

 .של הבלוק בחלק השמאלי התחתוןש  באמצעות מעבר בין הנקודות ,המענקים הראשונים

 .בתפריטים מצד ימין  "או "המענקים שלי על  יש ללחוץ כל המענקים צפייה בל
 

יתרות , הכולל גם השוטפתשל תקציב התקופה כן תצוגה גרפית ומספרית , ו נושא/תיאור המחקרמופיע  בכל מענק
  .מתקופות קודמות במענק

, או כאשר התצוגה הגרפית אפורה, משמעו כי תקציב התקופה השוטפת עומד על יתרה שליליתכדאי לדעת!!!
 .שהתקופה חלפה )בעתיד יהפוך ללא פעיל אוטומטית עם סיום תקופת המענק הכוללת(

 
 שבאחריות  פעילותבחלק השמאלי העליון של הבלוק ניתן לראות את תאריכי התקופה השוטפת, משימות 

 .Sap-לבצע, ואת מספר המענק במערכת ההראשי  /תהחוקר

 
 

  הזדמנויות שליבלוק 
 

 ההזדמנויות המותאמות אישית שקיימות בפורטל. כל ההזדמנויות הראשונות מסך בלוק זה מציג את חמש

, ניתן לעבור לצפות בכל ההזדמנויות את מספר  ניתן לראותשל הבלוק הימני בחלקו העליון 

 .בחלקו העליון השמאלי של הבלוקההזדמנויות באמצעות לחיצה על 

בחלק השמאלי התחתון של  ההזדמנויות באמצעות מעבר בין הנקודות  ניתן לדפדף בין חמש

 .עניינות להזדמנות באמצעות לחיצה על . ממסך זה ניתן גם להגיש בקשת התהבלוק

 
פעמי של פניית חוקר וסגירה ע"י תשובה  -שאלה או התעניינות בקול קורא בסבב חדבקשת התעניינות היא 

 ראשונית של רשות המחקר במדור "מידע ושרותי מחקר" או ב"מדור אירופה" לפי העניין.
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  הצעות שליבלוק 
 

 הראשונות מסך כל ההצעות הקיימות בפורטל.  פעילותאת חמש ההצעות ה בלוק זה מציג

ניתן לעבור לצפות בכל , ההצעות הפעילות כל  מספראת  ניתן לראותשל הבלוק הימני בחלקו העליון 

 .בחלקו העליון השמאלי של הבלוק ההצעות באמצעות לחיצה על 
 לכל הצעה מופיע הסטטוס הנוכחי, ונושא ההצעה .

 

 
 
 

  הודעותבלוק 
 

חמש ההודעות הראשונות מסך כל ההודעות שקיימות בפורטל. בחלקו הימני העליון של הבלוק את בלוק זה מציג 

לצפות בכל ההודעות באמצעות לחיצה על ו, ניתן לעבור ניתן לראות את מספר כל ההודעות 

 העליון השמאלי של הבלוק.בחלקו 
 

  אם קיימים. ,  הודעהבתוקף ההודעה, סוג ההודעה וקישורים את לראות בכל הודעה ניתן 

  .לפתיחת קישור יש ללחוץ על 

  באמצעות לחיצה על המקושרת אם ההודעה היא מסוג הזדמנות ניתן לעבור ישירות להזדמנות 
 .סוג הודעהבשדה 

 

 
 
 
 
 
 
 

 תיאור ההצעה

 תיאור ההצעה

 תיאור ההצעה

 תיאור ההצעה

 תיאור ההצעה



 13גרשות מחקר  –מדריך לפורטל המחקר  , אגף מחשוב ומערכות מידעSAPצוות תמיכה והדרכות 
 

 23מתוך  8עמוד 

 

 

 - פרופיל אישי .ב
 

לעדכן את תחומי העניין ופרטי ההתקשרות בפרופיל האישי כבר בכניסה הראשונה לפורטל, כיוון  חייבים
 בפרופיל.יעודכנו שההזדמנויות )קולות קוראים( וההודעות מותאמים לכל חוקר לפי תחומי העניין ש

 נא להקפיד למלא מילות מפתח ותחומי מחקר באנגלית.
 

 
 . ל מנת לערוך את הפרטים האישיים שלכם ואת תחומי העניין יש ללחוץ על ע

 שימו לב, שדות עם כוכבית אדומה * הם שדות חובה. שדות עם רקע אפור לא ניתן לערוך. 
ניתן להקליד את השם או חלקי השם של החוג או המכון ולבחור  מכון/מרכז -ו חוגבשדה ,  בעדכון פרטים אישיים

 למלא חוג. חובהיש לבחור חוג עיקרי, ובכל מקרה  מן הרשימה.
.  ENTERלאחר כל מילה או ביטוי יש ללחוץ  .בשפה האנגליתה יש להזין את המילה הרצוי מילות מפתחבשדה 

 שמימין למילה.  ניתן להסיר מילת מפתח באמצעות לחיצה על  
 

 תחומי המחקר שלכם. המתאר את אנגליתשפה הבניתן להזין טקסט חופשי  תחומי מחקרבשדה 
בריבוע "אל תשלחו לי מידע" ולהזין   במידה ואינכם מעוניינים לקבל הודעות דוא"ל מרשות המחקר יש לסמן 

 בחלונית הריקה את הסיבה לכך.

 . לשמירת המידע יש ללחוץ על 
 

השגיאה יש לעבור אם בעת שמירה הופיע רקע אדום תחת אחד מהשדות , אזי יש שגיאה בשדה זה. כדי לראות מהי 
 עם העכבר מעל השדה ותופיע חלונית עם פירוט.
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 הוספת תחומי עניין. . ולאחר מכן יש ללחוץ על יש ללחוץ על  לעדכון תחומי עניין 

  
 ייפתח חלון החיפוש הבא:

 
 את התחומים המבוקשים.   -לסמן ביש  .ניתן לנווט ברשימת תחומי העניין באמצעות לחיצה על  

 . תחומי העניין יש ללחוץ על   הזנתל

 
( יסמן אוטומטית את כל תחומי העניין HUMANITIESבתחום עניין ראשי )לדוגמא  כי סימון של   כדאי לדעת!

 שמתחתיו.

  ים.המבוקש מיםלסמן את התחו. יש  באופן אחר ניתן להזין מילת חיפוש או חלקי מילה וללחוץ על 

 . וללחוץ על 

  

 .יש ללחוץ במסך הראשי על על מנת לשמור את כל ההזנות, בסיום 
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 - הודעות .ג
 

 במסך זה ניתן לצפות בהודעות שנשלחו מרשות המחקר לגבי הזדמנויות, כנסים ואירועים.

 
 ניתן לראות רק הודעות שנשלחו לאחר שמילאתם את תחומי העניין בפרופיל האישי. 

 .מצורפים להודעה יש ללחוץ על ה קישורים. לצפייה ב לצפייה בתוכן הודעה יש ללחוץ על 
בהודעה אליה  מצורפת הזדמנות, המילה הזדמנות תהפוך לקישור, ובלחיצה עליה  ניתן לעבור למסך ההזדמנויות 

 ולצפות בפרטי ההזדמנות. 
  

 
 

 שבצד שמאל למעלה. מיון לפיבאמצעות בחירה מרשימה בשדה ניתן למיין את ההודעות לפי כותרת, סוג או תאריך 

 
כמו כן, ניתן לבחור במספר ההודעות שיופיעו בעמוד באמצעות בחירה מרשימה בחלק השמאלי התחתון שבמסך 

 .מספר הודעות בעמודבשדה 
 

 . המחקר. לאחר תאריך זה ההודעה לא תופיע עוד בפורטל שימו לב, לכל הודעה תאריך תוקף

 
 



 13גרשות מחקר  –מדריך לפורטל המחקר  , אגף מחשוב ומערכות מידעSAPצוות תמיכה והדרכות 
 

 23מתוך  11עמוד 

 

 

 - הזדמנויות .ד
 

במסך זה ניתן לצפות בהזדמנויות המותאמות אישית לתחומי העניין שמילאתם בפרופיל האישי או בכל 
 ההזדמנויות המוצעות.

 .  ברירת המחדל היא הצגת ההזדמנויות המותאמות אישית אותן ניתן לזהות גם לפי הסימן 
 המותאמות אישית יהיה ריק . אם לא מילאתם תחומי עניין בפרופיל האישי מסך ההזדמנויות

 . שמאלה וללחוץ על לצפייה בכל ההזדמנויות  יש להזיז את הכפתור האפור 

 
 ניתן לבצע חיפוש לפי סוג הזדמנות, שם הקרן, סוג המענק ומועד ההגשה באמצעות בחירה מרשימה 

 : קול קורא. לדוגמא, לחיפוש סוג הזדמנות בלחיצה על 

 
 ISANלדוגמא,  חיפוש קרן לפי הזנת טקסט חופשי.  ניתן לבצע חיפוש גם
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  . לאחר מכן יש ללחוץ על 

 .הזדמנות ובקבצים המצורפים אליה יש ללחוץ על ה תוכןלצפייה ב

, לצפייה בהנחיות הגשה. על  בתוך ההזדמנות ניתן לצפות בטפסי הגשה, אם קיימים, באמצעות לחיצה

 . יש ללחוץ על   אם קיימות,

 

 באמצעותו ניתן להפנות שאלה אל אחראי ההזדמנות ברשות המחקר. עבור כל הזדמנות קיים כפתור  
 ותשובת רשות המחקר. /תמדובר בהתכתבות חד פעמית. שאלה אחת בלבד מצד החוקר

 . בחלון שנפתח יש להזין את השאלה וללחוץ על 

 

 בצבע כתום. בצבע כחול לכפתור  בהזדמנות שנעשתה בה בקשת התעניינות יהפוך כפתור 

 שבראש מסך ההזדמנויות: ניתן לעקוב אחר התעניינויות באמצעות לחיצה על כפתור 
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 . או לגשת בתפריט הניווט שמימין ל 

. כמו כן, תישלח גם הודעת דוא"ל לכתובת המעודכנת -בקשת התעניינות שאחראי הרשות ענה לה תסומן ב 

 . התשובה יש ללחוץ על   בפרופיל האישי. לקריאת
 

 
  - התעניינויות שלי  .ה

 במסך זה מרוכזות כל ההתעניינויות שנשלחו על ידי החוקר לרשות המחקר .
ניתן לבצע מיון לרשימה לפי תאריך התעניינות או לפי שם הקרן. כמו כן ניתן לחזור למסך ההזדמנויות באמצעות 

 .  לחיצה על 

 . . לקריאת התשובה יש ללחוץ על  -שאחראי הרשות ענה לה תסומן ב כאמור, בקשת התעניינות 

 
 

  - ההצעות שלי .ו
 במסך זה מרוכזות הצעות המחקר שהוגשו על ידי החוקר עבור ההזדמנויות בהן בחר להגיש הצעה.

 על ידי רשות המחקר, לכן מומלץ לעדכן את אחראי רשות המחקר Sap-המידע על ההצעות בפורטל מוזן במערכת ה
  בעת ההגשה.

. לצפייה בכל ההצעות שהוגשו יש לבחור הגשה/זכיהברירת המחדל למסך זה היא להצעות שהסטטוס שלהן הוא 
של ההצעות לפי סטטוס או לפי  מיון. כמו כן, ניתן לבצע מיון  בשדה כל הסטטוסיםאת האפשרות  סינון לפיבשדה 

 ניתן לצפות בקבצים המצורפים, אם ישנם. . באמצעות לחיצה על מועד הגשה
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 המענקים שלי  .ז
 

. ברירת המחדל לתצוגה היא של בהם הוא מוגדר כחוקר/ת ראשי במסך זה מרוכזים כל המענקים של החוקר/ת

בחלק השמאלי  בשדה  בלבד. ניתן לשנות את ברירת המחדל באמצעות לחיצה על  פעיליםמענקים 
 העליון  של המסך.

 
סטטוס , Sap-ב מענקההאפור העליון מופיע מספר כותר דגשים עיקריים. במוצגים  לכל מענק ,מסך הראשיב

, מטבע המענק ושם השוטפתלתקופה  סכום המענקפנימי/חיצוני, -המענק סוג (,=מענק פעילירוק ריבוע )המענק 
חקר מתחילת המ, כאשר פרק הזמן שעבר  חקרתקופת המסך המסמל את מופיע פס מדידה אפור  ,כמו כן .מממןה

 בירוק. מסומן
 

 
 והשדות הבאים:  נושא/תיאור המענק מופיעהעליון מתחת לכותר האפור             
 . מממןו Sap-במערכת ה המממןקוד של המענק,  עלותמרכז , מטבע המענק            
 . Sap-, יופיע תאריך יעד להגשה,  אם קיים כזה במערכת ה דוח כספי להגשהו דוח מדעי להגשהבשדות             
             
 . בצד השמאלי מופיעה היתרה של התקציב לתקופה השוטפת והיתרה לכל התקופות            
 . )תקופה שלא הוקצה Sap-לכל התקופות מושפעת מהקצאת התקציב שנעשית במערכת השהיתרה  כדאי לדעת!!!            
 לה תקציב לא תיכנס למניין היתרה(            
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ניתן  משימות באחריותיבלחיצה על  .שבאחריות החוקר/תפעילות בכותר האפור התחתון מופיע מספר המשימות ה

 . ליצור משימה חדשהולעדכן סטטוס או  אלו לעבור לצפות במשימות

 לצפייה בכל פרטי המענק כולל מידע  על שותפים, ודוחות תקציביים במענק יש ללחוץ על 

 
 
 
 
 

 תיק המענק 
דוחות  6תיק המענק כולל את כל פרטי המענק בנוגע למטבע, סכום, מממן, מרכז עלות, שותפים וכד',  ובנוסף מכיל 

. כדי לעבור בין הדוחות יש לבחור כללי והן באופן ממוקד ופרטניכספיים המאפשרים מעקב תקציבי הן באופן 
 . םהמתאיהדו"ח בלשונית 

 
 

  .פרטי המענק עם אפור יופיע אותו כותר  ,בדומה למסך המענקים

יופיעו נתונים נוספים על המענק  ובו  כפתורכן ו ,נושא/תיאור המחקרעל  לכותר זה התווסף מידע 
 כולל נתונים על שותפים למחקר. 

 .לדוגמא, שם האחראי על אישור דרישות רכש, שם האחראי על אישור שריונים , עוזרי מחקר וכד'

 כותר המענק 
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 .תקופה השוטפת + יתרות קודמותתצוגה גרפית של נתוני התקציב לישנה תחת הכותר 

 התאם למפתח הצבעים הבא:ב ,שמשמאלו הנתונים משקף את)פאי(  הצבעוני המעגל
 )בירוק( יתרת תקציב)בצהוב( ו , התחייבויות שאושרוהוצאות שנרשמו= )באדום(  תנועות ביצוע

)לא כולל תקורות ושותפים ממוסדות  שוטפת לתקופה הישיר הזמיןהסכום בתוך המעגל  מתייחס לסך הכסף 
  אחרים(. 

 
 יתרה שלילית או אפס תצוגת המעגל תהיה אפורה.למענקים פעילים בעלי  חשוב לדעת!!!
  למענקים לא פעילים אין תצוגה צבעונית.                         

 
 בחלק התחתון של המסך ניתן לצפות בדוחות תקציביים של המענק: 

 
 ודוח משימות., דוח התחייבויות דוח תנועות  ת הוצאות, דוח סעיפי הוצאות,ודוח תקופות, דוח קבוצ

 

 Googleשימו לב, בדפדפן  .בצד השמאלי העליון באמצעות לחיצה על  כל דוח ניתן לייצא לאקסל

Chrome דו"ח האקסל מורד לתחתית המסך ומשם ניתן לפתוח אותו 
 
 

 . המופיעים בדוחניתן לעבור בין הדוחות באמצעות לחיצה על סכומים   כדאי לדעת!!!

תעביר אתכם לדוח (  ואייקון בעת מעבר עם העכבר מעליו מופיע תחתיו קו )לחיצה על סכום שאינו בצבע שחור 
 הרלוונטי.
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 דוח תקופות 
 ות המענק.תקופכל אחת ממציג רק את ההוצאות הישירות במענק ב זה  דוח 

  :המעגל בהתאמה למפתח הצבעוני של מודגשים בצבע, השוטפת/ נוכחית תקופה הנתוני 
 , הסכום באדום הוא תנועות שנרשמו לתקופההשוטפת סכום ההתחייבויות שאושרו לתקופההסכום בצהוב הוא 

 . השוטפת והסכום בירוק הוא יתרת התקציב לתקופה ,השוטפת

 
 לעבור לדוח המתאים המאפשר יופיע קו תחתון ואייקון של בלחיצה על אחד הסכומים )שאינם בשחור( 

, ובו יוצגו של התקופה השוטפת תעביר אתכם לדוח התחייבויות בדוח תקופות לדוגמא, לחיצה על הסכום הצהוב
 הנתונים בהתאם לתקופה שהוצגה בדוח המקור. 

 
ויות התחייבהעברו לדוח התחייבויות המפרט את ו( ת2,974לחצתם על הסכום הכולל של התחייבויות שאושרו )אם 

 .כוללים המודגשים בקוכנ"ל לגבי כל אחד מן הסכומים ה התקופות. כללבמענק ל

 .באמצעות לחיצה  Excel-ניתן לייצא את הדוח ל
 
 

 דוח קבוצות הוצאות 
ברירת המחדל של מסך זה היא התקופה השוטפת. . הוצאותהמציג את ההוצאות לפי חלוקה לקבוצות של  דוח זה

 . בשדהניתן להציג תקופות אחרות או את כל התקופות באמצעות לחיצה על 
  .)שאינם בצבע שחור(מדוח זה ניתן לבצע מעבר לדוחות אחרים באמצעות לחיצה על סכומים גם 

 .באמצעות לחיצה  Excel-ניתן לייצא את הדוח ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 13גרשות מחקר  –מדריך לפורטל המחקר  , אגף מחשוב ומערכות מידעSAPצוות תמיכה והדרכות 
 

 23מתוך  18עמוד 

 

 

 דוח סעיפי הוצאות  
  ה היא התקופה השוטפת.וגלתצ ברירת המחדל דוח זה מציג פירוט כל סוגי ההוצאות לפי סעיפי ההוצאה.

 . בשדהניתן להציג תקופות אחרות או את כל התקופות באמצעות לחיצה על 
  .)שאינם בצבע שחור(מדוח זה ניתן לבצע מעבר לדוחות אחרים באמצעות לחיצה על סכומים גם 

 .באמצעות לחיצה  Excel-ניתן לייצא את הדוח ל

 
  ההוצאה הרצוי בו מעוניינים לבצע התחייבות,יש לבחור בסעיף . עתידיתלתכנון דרך דוח זה ניתן לבצע התחייבות 

 . וללחוץ על
במסך שנפתח יש להזין את סכום ההתחייבות, תיאור ההתחייבות ולבחור את המטבע מתוך רשימה. לסיום יש  

 .ללחוץ על 

 
 

  שיש לאשרה: תופיע ההודעהמיד עם יצירת ההתחייבות 

     

 :שורת ההתחייבות תופיע במסך שייפתח. יש לצאת מהמסך באמצעות לחיצה על 
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 תופיע בדוחות בעמודה המתאימה.תילקח בחשבון ו מיד עם אישורה, ההתחייבות !!!שימו לב

  .דוח התחייבויות, ראה/י ניתן לבטל התחייבות תכנונית 
 

 דוח תנועות 
ה היא וגלתצ ברירת המחדל עו בסוג הוצאה מסוים או כלל סוגי ההוצאות.וצמפרט את כל פקודות היומן שבדוח זה 

 בשדהניתן להציג תקופות אחרות או את כל התקופות באמצעות לחיצה על  התקופה השוטפת.

. 

 .באמצעות לחיצה  Excel-ניתן לייצא את הדוח ל

 
. יש להזין בעמודה הרצויה את הפרמטר השדות הלבנים שבכותרות הדוחבדוח זה ניתן לבצע סינון באמצעות 

 באמצעות הזנת סעיף המשנה: 6000זה בוצע סינון לפי סעיף משנה במסך  לסינון. לדוגמא,

 
למחיקת  להזנת ערכים , וללחוץ על  . יש ללחוץ על  שימו לב, בחלק מעמודות הסינון יופיע האייקון 

 ערכים.
מתייחס להעברת יתרות של  ESBALANC,CONVERSION OFבתקציבי מחקר פנימיים, הרישום של חשוב לדעת!!!

במערכת ניהול המחקרים  30.9.2014 -(.  ניתן לצפות בתנועות מפורטות עד ל30.9.2014סוף שנת התקציב תשע"ד )
 (.TAKהקודמת )
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 דוח התחייבויות 
ה היא וגלתצ ברירת המחדל שרו וגם התחייבויות תכנוניות.דוח זה מציג את כלל התחייבויות, גם התחייבויות שאו

 בשדהניתן להציג תקופות אחרות או את כל התקופות באמצעות לחיצה על  התקופה השוטפת.

. 

 .באמצעות לחיצה  Excel-ניתן לייצא את הדוח ל

 . אם קיימת התחייבות תכנונית שניתן לבטלה יופיע לידה הסימן

 

 :-המסך הבא. למחיקת ההתחייבות יש לבחור בייפתח בלחיצה על 

 
 ולאשר את ההודעה שתופיע לאחר מכן. ההתחייבות תימחק מיידית.
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 דוח משימות 

   .המשימות מוזנות ברשות המחקר .עליהם אתם אחראיים במענקדוח זה מציג את המשימות 

 . בשדה  לבחור בהצגה של כל המשימותניתן . טרם אושרושמסך זה היא משימות בברירת המחדל 
סטאטוס  תאריך מתוכנן,  , סוג המשימה, שם האחראי לביצוע,Sap-בדוח זה מוצג מספר המשימה במערכת ה

 והערה , אם הוזנה.

 

 . וללחוץ על  ,אם יש ,להזין הערה ,   -יש לבחור בשבוצעה שימה על מנת לאשר מ
 

 
 והמשימה תיעלם מהדוח.לאחר האישור, תופיע ההערה הבאה 

 
 .באמצעות לחיצה  Excel-ניתן לייצא את הדוח ל
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 - יציאה מהמערכת .ח

 בסיום העבודה על הפורטל יש לבצע יציאה מסודרת מהמערכת באמצעות 

 בחלק העליון של המסך מצד שמאל. לחיצה על 
 

 

  
 
 

 - קישורים שימושיים .ט

 , קרן קשרי מדע ועוד.Moodleמתוך פורטל החוקר ניתן לגשת למערכות ממוחשבות נוספות כגון פורטל הסגל, 

 
, קרן קשרי מדע Moodleמסך ההזדהות האחידה משמש לכניסה לפורטל חוקר, פורטל יישומי סגל,  !!! כדאי לזכור

 וסיסמא :ספרות  9יש להזין ת. זהות מלאה בת  וספרייה .במסך זה יש להזין

 
המשמשים גם כפרטי הזדהות לדוא"ל  Active Directory-במסך ההזדהות לקמפוסנט יש להזין את פרטי ה

 האאוטלוק של האוניברסיטה.

 
  



 13גרשות מחקר  –מדריך לפורטל המחקר  , אגף מחשוב ומערכות מידעSAPצוות תמיכה והדרכות 
 

 23מתוך  23עמוד 

 

 

 
 בפורטל לשימוש דגשים. 4

 

 יש לרענן את הדף באמצעות לחיצה על  , במידה והפורטל נשאר פתוח ללא עבודה בו  למשך זמן מסויםF5 במקרה .

 .כזה  ייתכן ותופיע הודעת שגיאה " הדף יעלה בקרוב" או ההודעה הבאה

 

 

 מותאמות אישית. ללא עדכון הפרופיל האישי לא ניתן יהיה לקבל הודעות והזדמנויות  -חשוב לזכור 

  יש להזין מילים בשפה האנגלית. תחומי מחקר -ו  מילות מפתחבשדות   –בפרופיל האישי 

  מענקים פעילים. ולאניתן לראות רק הגשות וזכיות במסך ההצעות שלי 

 
 

 
 
 
 
 

 

 .(04-8240609)חיצוני:  2, שלוחה  SAP: 2609צוות תמיכה והדרכות 

 טופס פתיחת קריאת שירות|    אגף מחשוב ומערכות מידע -לוח הדרכות

 

http://campusnet.haifa.ac.il/dpt/Comp/guidance
http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTMw
http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/support

