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 משתתפים  רשימתהפקת למדריך 
 Webexבשיעור מקוון במערכת 

 "ר ויקטור ח. בוגנים ד 

 2020  אוגוסט  –  נוסח מעודכן 
 

 כללי

במערכת   המקוונים  פירוט    WEBEXהשיעורים  כולל  במפגש,  שנכחו  המשתתפים  לרבות  במערכת,  מתועדים 

   . מפורט של זמני הכניסה והיציאה ומשך הנוכחות במערכת

מפורט של תיעוד המפגש ולחלץ ממנו את רשימת המשתתפים במפגש, לשם  מדריך זה מפרט כיצד להפיק דוח  

 שלבים כמפורט להלן: ני בשוזאת מעקב נוכחות בשיעורים, 

מסוים במועד מסוים  לשיעור  ( דוח תיעוד השיעור)להלן:  Session Detail Report   דוח רדת  הו:  פקהה .1

 .  הניהול של המערכת מאתר 

דוח  עריכ:  עריכה .2 רלבנטיים  תיעוד השיעור  ת  נתונים שאינם  ידי הסרת  הנדונהעל  ויצירת  למטרה   ,

 .  דוןת המשתתפים בשיעור המקוון הנרשימ

 הפקת הדוח 

 בצע את הצעדים הבאים: יש ל, של שיעור מסויםלשם הפקת דוח פעילות  

 בכתובת:   WEBEXאתר הניהול של מערכת לכניסה  .1

http://mishpat.webex.com 

2. SIGN IN  ( וסיסמה. למערכת באמצעות שם משתמש )כתובת מייל במערכת 

   .MY REPORTSעל יש להקיש .  תפריט ייפתח ה על שמך הקלקבשמך. בפינה הימנית העליונה מופיע  .3

 . Usage Reportברשימה שתוצג, יש להקיש על האפשרות הראשונה:  .4

בדוגמה  .5 כמו  המוצג,  בחלון 

טווח  משמאל,   את  מגדירים 

לאיתור   הרלבנטי  המועדים 

 השיעור/ים המבוקש/ים. 

כפתור   .6 על   Displayמקישים 

Report  .)בצד ימין למטה( 

של   .7 רשימה  תציג  המערכת 

ב למערכת  טווח  כניסות 

  )אפילו של דקה אחת( ולאו דווקא שיעורים  ת כל כניסה למערכת מתועד ציין כי  שהוגדר. יש ל מועדים ה

 שלגביו מבקשים להכין רשימת נוכחות. מתוך הרשימה יש לאתר את השיעור המקוון   ומפגשים. 

http://mishpat.webex.com/


 2מתוך   2עמוד  – 2020 אוגוסט –ויקטור ח. בוגנים  –הפקת רשימת משתתפים בשיעור מדריך  

. שיעור  )דיני חברות(  13:30בשעה    27.4.20נניח שהדוח המבוקש הוא לגבי שיעור שנערך בתאריך   .8

  כדי לקבל את הדוח המפורט  משתתפים.  16דקות ונוכחו בו    70, ונמשך  זה מופיע ברשימה באמצע

 . TOPIC – ים, יש להקיש על הקישור של שיעור זה בעמודת הנושא כולל רשימת המשתתפ

 דוח מפורט לגבי כל משתתף כמוצג להלן: המערכת תציג   .9

לייצא את הדוח לקובץ  ניתן להדפיס את הדוח  ידי הקשה על כפתור  וכן  ואת זאת נעשה על   ,

Export Report מעלה בצד ימין. המופיע ל 

דוח תיעוד השיעור    . Downloads  –הורדות  המערכת מפיקה דוח שיורד למחשב, בדרך כלל לתיקיית   .10

 מועד השיעור. בתוספת מספרים המייצגים את   SessionDetailReportבשם  מצוי כעת במחשב 

 עריכת הדוח 

מומלץ    Excelאם זהו המפגש הראשון שלך עם  .  Excelההמשך להלן מניח ידע בסיסי בשימוש בגיליון האלקטרוני  

למדריך היכרות    זהו קישור להכיר את יסודות הפעולה עם תוכנה זו. יש מדריכים רבים שניתן לבחור ביניהם.  

 עם תוכנת אקסל באתר התמיכה של מיקרוסופט ישראל. 

 קובץ תיעוד השיעור שהורדנו למחשב. להלן הצעדים לביצוע ב

  . כברירת מחדל המערת תפתח את הקובץ בתוכנת ת הקובץ ולפתוח אותו אתר אראשית לכל, יש ל  .1

EXCEL    .לכן, לרוב מספיק להקליק על הקובץ כדי שהוא ייפתח כגיליון אלקטרוני 

 מפורט מטה:דוגמת ה, דרך קבע, את הפרטים כהשורות העליונות. אלה כוללות 2וחקים את מ .2

All sessions in Israel Daylight Time (Tel Aviv, GMT+03:00) 

Session detail for 'ויקטור בוגנים'   s Personal Room: 

מוחקים עמודות בגיליון, כך שהגיליון יישאר אך ורק עם העמודות הרלבנטיות לניתוח הנדרש. כלומר,   .3

 יכלול את העמודות כמו בדוגמה הבאה: 

 

 תאים לצרכים שלנו. בעיצוב המהנדון יצור את רשימת הנוכחות בשיעור נוכל להערוך   הגיליוןעל בסיס 

 הערות והארות 

 ברשימת המשתתפים במפגש מופיע גם המרצה.  ✓

רישום המשתתפים הוא לפי כתובת המייל והשם כפי שמופיע אצל המשתמש. לעיתים יש צורך בזיהוי של   ✓
 התלמידים במערכת "ידיעון".  ף בהתאם לנתוניהמשתת

 בכל פעם כמשתתף במפגש. מספר פעמים במהלך המפגש, הוא יתועד  א כנס ויצנ אם תלמיד  ✓

 כל השתתפות מתועדת. על כן, גם מי שנכנס לדקות ספורות יופיע כמשתתף.  ✓

  . רשימת הנוכחות בשיעורלאור האמור לעיל יש לערוך התאמות ברשימה על מנת לשקף את   ✓

https://support.office.com/he-il/article/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91-excel-94b00f50-5896-479c-b0c5-ff74603b35a3

