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מדריך למשתמש

תוכן עניינים

מבוא

ניהול בית ספרבתוכנות 

סטטוס ממשקים



מדריך למשתמש

מבוא

מועברים ממשקים בצורה  , במערכת נתונים מרוכזים למוסדות

בין מערכות משרד החינוך לבין תוכנות חיצוניות , מאובטחת

ספקי  : כגון, המאושרות על ידי המשרד שנרכשו על ידי בית הספר

.ועודניהול למידה , ניהול כספי, תוכן

בית ספר  << מוסדות חינוך << פורטל מוסדות חינוך :כניסה למערכת
ס  "ניהול נתוני ביה<< 

מסך כניסה למערכת

חזרה לתוכן  
עניינים
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תוכנות בניהול בית הספר

,  ניהול ספריה, ניהול כספי, ניהול מרחב למידה, ניהול למידה: כגוןתוכנות 
.  איתהלעבוד ס החליט "אם ביהנדווח רק –ועוד ספרייםאתרים בית 

.ידי משרד החינוך בלבד-מציגה תוכנות המאושרות עלהמערכת 

יש לפנות , מופיעה ברשימת המערכותאם התוכנה שנרצה לבחור אינה 
.לתמיכת ספקים

.עדכון/למחוק או לעדכן רשומה בטבלה באמצעות לחיצה על הסרהנוכל 

חובה להגדיר תוכנת ניהול פדגוגי וניהול קבוצות גם 
.סנט"במנבס משתמש "אם ביה

!

<<תוכנה שם נבחר <<  הוספה על נלחץ << בניהול בית הספר תוכנות 
.שמירהלסיום נלחץ << פעילות הגדרת במידה הצורך נבחר 

:דגשים

:תהליך הוספת ספק

חזרה לתוכן  
עניינים
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תוכנות בניהול בית הספר

ממשק מלא באופן אוטומטי על ידי המערכתשליחת 

כאלה גם -כל נתוני בית הספר )נשלח ממשק מלא , בכל מוצאי שבת
באופן אוטומטי על ידי המערכת לכלל התוכנות  ( שלא בוצעו בהם שינוי

.החיצוניות עבורן יש ממשק במערכת זו

:שליחת ממשק יזום על ידי בית הספר

את הנתונים  ותרצו להעביר , שינויים בנתוני מערכות המשרדביצעתם אם 
יש , הממשק המלא שמתבצע במוצאי שבתהחיצוניות לפני לתוכנות 

:  לבצע ממשק יזום

1

2

בתיבת הסימון של שליחת ממשק מלא  Vסימון 1

.לחיצה על שליחת ממשק עבור התוכנה הרלוונטית 2

.  שעות24הממשק מתקבל אצל התוכנה החיצונית לאחר 

!

!

חזרה לתוכן  
עניינים
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סטטוס ממשקים

ממשקים יזומים  :הממשקים שבוצעו במערכתבמסך יוצגו כלל 

.ס וממשקים מלאים שבוצעו באופן אוטומטי"שבוצעו על ידי ביה

:איתור ממשק

.איתורעל ונלחץ : בעזרת סרגל האיתורממשק ספציפי 

1

2

הסינון הרצוייםנבחר את ערכי 1

איתורנלחץ על  2

חזרה לתוכן  
עניינים


