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 רישום נוכחות מדריך 

 2022 אפריל  – ד"ר ויקטור ח. בוגנים 

 

 כללי

חובה גם  והיא  קריטית  היא  הנוכחות במפגשי הקורס  ובעיקר בסמינרים,  רבים,  בקורסים   בקורסים 
על פי תקנון הלימודים. לפיכך, יש מקום לניטור הנוכחות של התלמידים בקורסים אלה. כעת,   מסוימים

שות כן באפליקציה הסלולרית של המרכז האקדמי שזה מקרוב הושקה בהצלחה. עיש כלי פשוט ויעיל ל
באתר הקורס במערכת "ידיעון" אשר מאפשרת אוטומטית  בנוסף, איסוף הנתונים באפליקציה נרשם  

 דוחות נוכחות בהתאם לצורך.  הפקת

הפקת את  הן את תהליך רישום הנוכחות באפליקציה במהלך מפגשי הקורסים והן    טמדריך זה מפר
 דוחות הנוכחות ממערכת "ידיעון". 

 

 מרצים    –  רישום נוכחות באפליקציה

באפליקציה, הוא  פעלת רישום נוכחות הלתנאי הסף 
תלמידים  ה אפליקציה בסמרטפון האישי שלהתקנה של ה 

 ושירותי מיקום פעילים.  Bluetoothושל המרצים, וכן 

המסך הראשי של האפליקציה מנקודת המבט של מרצה, 
 הוא כמו זה המצורף כאן. 

מסודרים אריחים של אייקונים המפרטים  בתחתית המסך 
היישום  "נוכחות/הודעות" הוא . היישומים הזמיניםאת 

 הרלבנטי לרישום הנוכחות.

היישום כאמור תפעיל את היישום של  אייקוןהקלקה על 
רישום הנוכחות ויתקבל מסך המפרט את רשימת 

 השיעורים של המרצה, כמו המסך הבא: 
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 הבא: מסך את ההקלקה על השיעור הרלבנטי תפתח  

  ידור נוכחות מהטלפוןהפעל שהקלקה על כפתור 
   .יפעיל את האות לרישום הנוכחות על ידי התלמידים

מסך מעקב למספר התלמידים שדווחו  כמו כן, נפתח 
 בצילום המסך משמאל. מתואר על נוכחות, כ

 חשובותטכניות הערות 

מערכת רישום הנוכחות פועלת באמצעות  •
Bluetooth  זה חייב להיות פעיל הן בטלפון של  לכן

 של התלמידים.בטלפונים המרצה והן 

. WiFiברירת המחדל היא רישום באמצעות רשת  •

ת, למשל כאשר מתקיימות ת כאשר רשת זו מושב
בחינות, כפתור השידור לא יפעל, אלא אם כן  

בטלפון ורק אז מפעילים   WiFiמשביתים את רשת 

 לר.ואת השידור באמצעות הסל 

 

 תלמידים  –  רישום נוכחות באפליקציה

וכן הקפידו  תוך עמידה בתנאי הסף כנ"ל, נקודת המוצא היא כי התלמידים התקינו את האפליקציה 
 י נכון שלהם בטלפון המשמש לרישום הנוכחות.זיהועל 

הכניסה למודול הנוכחות באפליקציה הינה באותו האופן של כניסת המרצים כמתואר לעיל. לאחר 
הכניסה התלמידים יראו את השיעור הזמין לרישום נוכחות, בהנחה שהופעל שידור לרישום נוכחות  

 על ידי המרצה כמתואר לעיל.

 :לתלמידים הוא להקליק על כפתור דיווח נוכחותכל שנותר 

 משמאל.  למטה תקין תתקבל הודעה כמפורט רישום נוכחות ב

 הערות טכניות חשובות

דקות  20-שידור האות לרישום הנוכחות תקף ל •
 מתחילת הפעלת השידור. 

כנס לאפליקציה לרישום הנוכחות אך יעל התלמידים לה •
המרצה. אחרת  ורק לאחר הפעלת השידור על ידי 

 ים יקבלו את ההודעה  הבאה:התלמיד
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 ריכוז נוכחות ב"ידיעון"  הפקת דוח 

ואז להיכנס  תחנת המידע למרצה במערכת "ידיעון"  יש להיכנס לבקורס מסוים,  לשם הפקת דוח פעילות  
 הבאים: לבצע את הצעדים מבוקש. לאחר הכניסה לאתר הקורס יש האתר הקורס באופן הרגיל ל

הנמצא    מידע על אתר הקורסעל קיש יש להבדף הכניסה לאתר, המוצג בתפריט הימני  .1
 תפריט משני, המתואר כאן.נפתח  רשימת האפשרויות של התפריט.בתחתית 

 

 . לעדכון נוכחות סטודנטים הפעולה הראשונה: בוחרים באפשרות .2

 .עוציב ההפעלה: לוחצים על כפתור  .3

 להלן: כמוצג  שיעוריםעם רשימת הנפתח חלון חדש  .4

 

. כמו  נוכחות סטודנטיםניתן לצפות במצב נוכחות הסטודנטים בשיעור על ידי הקלקה על כפתור  .5
 . ןועדככן ניתן לעדכן את מצב הנוכחות על ידי הקלקה על כפתור 

 למעלה משאל.  ריכוז נוכחות בקורסריכוז הנוכחות בקורס מקליקים על כפתור  לשם הפקת  .6

 .  Download –המערכת מפיקה קובץ היורד למחשב, בדרך כלל לתיקיית הורדות   .7

 ורך., בהתאם לצExcelמאתרים את הקובץ ופותחים אותו לעריכה בתוכנת  .8

דוח הנוכחות כולל הן דיווחים על רישום נוכחות פיסית באפליקציה בשיעורים בקמפוס והן נוכחות   .9
 הזום באמצעות הקישור במערכת "ידיעון". בזום, ובלבד והתלמיד נכנס למפגש 

 עדכונים ידניים לרישום הנוכחות 

בהיעדר רישום נוכחות של תלמיד הנוכח בשיעור, מכל סיבה שהיא, כגון: טלפון שאינו מאפשר התקנת  
אפליקציה או כשלון ברישום הנוכחות, ניתן לעדכן את הרישום ידנית על ידי המרצה באפליקציה בזמן  

   באתר הקורס. ות מערכת "ידיעון" אמת או באמצע


