
 

 

 
 

 3131, דצמבר 13 תאריך : 
 

 חדשים( ניםמקוו יםפס)ט ניםטיס"
 

 יקרים, חברי סגל
 

למערך  נים חדשיםשני טיס על הכנסת ,)טפסים מקוונים( הננו שמחים לבשר טיס"ניםבמסגרת פרויקט 
 .שלושה טיסנים קיימים  שדרוג, עדכון ווכן הממוחשביםהתהליכים 

 
שלחו באופן מקוון באמצעות , יודיווח על תקלה טלפונית ותליציאה להשתלמבקשות  13.13.30 -החל מ 

 . טיסןה
 להזכירכם כי טרם הכניסה לדפדפן יש להגדיר : (. Browserהיא דרך הדפדפן ) לטיסניםהגישה 

 .וסיסמה, \bgu-usersתמשששם מ
 

המסביר את  קריאת קובץ ההנחיות או בסרטון הדרכהטרם הגישה לטיסן, מוצע לעבור על ההנחיות הקיימות 
 שלבי העבודה ואופן מילוי הטיסן.

 
 לטיסנים :ישירה אפשרות גישה 

 טיסנים החדשים:ל .א

 מדור גיוס ופיתוח עובדים -מותבקשה ליציאה להשתל 
  הטלפוניה -טלפוניתדיווח על תקלה 

 
 :והמשודרגיםמעודכנים הטיסנים ל .ב

 נוספה אפשרות של "שיחה מזוהה" -יחידת הטלפוניה -שינוי תכונות שלוחה 
 יחידת הדפוס -שילוט ויסטה 

 ספרייה -הזמנת ספר ממחסן הספרייה 
 

  :ההאוניברסיט טפסי אתרדרך   .ג
 3 טופס מספר –מדור גיוס ופיתוח עובדים בחירה בטפסי :  בקשה ליציאה להשתלמות   .1

 5טופס מספר  -בחירה בטפסי לוגיסטיקה   : דיווח על תקלה טלפונית

 צלמיתלחיצה על ה  .2

 \bgu-usersשם המשתמשבשם המשתמש :  יעלה חלון הזדהות שבו עליכם להקיש את כמפורט  .3
 (.כמפורט בקובץ ההנחיות)-והסיסמא 

 .לגורם הבא הנדרש בתהליך", הוא יגיע טיסןב"שלח  –לאחר מילוי הטיסן  .4
 

מדור גיוס –לגב' עירית בר דודותשתיות אינטרנט,   DBAמדור –דרור ליטן מר לתודתנו למהנדסת לירון קפלן, 
 מחלקת משק. –ופיתוח עובדים ומר יעקב עייאש 

 
 . על סמך השימוש והערותיכם, ייתכנו בעתיד שיפורים ושינויים.טיסניםהננו מזמינים הערות והצעות לשיפור ה

 
 .eadmon@bgu.ac.il, ובדוא"ל: 2262264בטל': –לשאלות, פניות, הערות ותקלות יש לפנות לאיתן אדמון 

 
 .בהצלחה ותודה מראש על שיתוף הפעולה

 
 .23623 –יש לפנות למחלקה לארגון ושיטות, בטלפון  הטיסןלשאלות, פניות בנושא 

 .22323 - , בטלפון במידה ונתקלתם בתקלות מחשוב יש לפנות למדור תמיכת מחשוב
 

 בכבוד רב,
 

 איתן אדמון
 ממ"ח ארגון ושיטות

 שמואל גרובר 
 ממ"ח מערך המחשוב

 
 העתקים :

 מנכ"ל.סגן נשיאה ו –מר דוד ברקת 
 סמנכ"ל מיחשוב ומ"מ. –מר מוטי מרגלית 

http://web2.bgu.ac.il/webmaster/tisan/TISAN.html
http://in.bgu.ac.il/osh/Tisan_Instructions/tech_form_fill_Inst.pdf
http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/TraningRequest/Forms/template.xsn&SaveLocation=http%3A%2F%2Feforms%2Ebgu%2Eac%2Eil%2FGeneralForms%2FTraningRequest&DefaultItemOpen=1
http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/Telephony/Forms/template.xsn&SaveLocation=http%3A%2F%2Feforms%2Ebgu%2Eac%2Eil%2FGeneralForms%2FTelephony&DefaultItemOpen=1
http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/ExtentioAttributes/Forms/template.xsn&SaveLocation=http%3A%2F%2Feforms%2Ebgu%2Eac%2Eil%2FGeneralForms%2FExtentioAttributes&DefaultItemOpen=1
http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/VistaOrder/Forms/template.xsn&SaveLocation=http%3A%2F%2Feforms%2Ebgu%2Eac%2Eil%2FGeneralForms%2FVistaOrder&DefaultItemOpen=1
http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://eforms.bgu.ac.il/GeneralForms/StorageLibrary/Forms/template.xsn&SaveLocation=http%3A%2F%2Feforms%2Ebgu%2Eac%2Eil%2FGeneralForms%2FStorageLibrary&DefaultItemOpen=1
http://in.bgu.ac.il/osh/Pages/UniForms.aspx
http://in.bgu.ac.il/osh/Tisan_Instructions/tech_form_fill_Inst.pdf
mailto:eadmon@bgu.ac.il

