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קליטת עובד חדש
לצורך קליטתו של עובד לתוך מערכת מטרות יש ללחוץ במסך הראשי על כפתור "עובדים".

המסך שיפתח בפנינו נקרא "רשימת עובדים" ובו יש ללחוץ על כפתור "עובד חדש".

תפתח חלונית "עובד חדש" אשר בה נרשום את שמו של העובד
(האפשרות של "תואר" הינה בעיקר עבור תארים כמו דוקטור
וכו' ואין חובה למלא ערך בשדה זה) ונלחץ על אישור.
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כעת נפתח בפנינו מסך "כרטיס עובד" ,כאשר ברירת המחדל היא לשונית "פרטים" .במסך זה ניתן למלא את
פרטיו של העובד החדש :כתובת מגוריו ,דרכי ההתקשרות עימו במקום העבודה וכו'.

לאחר שמולאו כל פרטיו האישיים של העובד החדש נפנה ללשונית "פרטים נוספים".
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במסך זה באפשרותנו להוסיף פרטים נוספים על העובד :מספר עובד ,תעודת זהות ,תאריך לידה וכו'.
שדה חובה הינו "תחילת עבודה" ( .)1לצורך הזנתו ניתן להשתמש באופציה של "לוח השנה" הנמצא בסמוך לשדה
של תאריך ההתחלה או להקליד ידנית את התאריך הרצוי .רצוי להגדיר את הממונה על העובד ,בשדה "ממונה
ישיר" ( ,)2מכיוון שאדם שיש לו כפיפים יכול לראות מידע על פעולותיהם בתוכנה (לדוגמא משימות).
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כמו כן מומלץ להוסיף את הגדרת התפקיד של העובד מתוך הרשימה
הנפתחת ( 3בעמוד הקודם) .כאשר נבחר תפקיד תקפוץ חלונית שבה אנו
צריכים לאשר את התפקיד שנבחר.
לאחר שנאשר את הבחירה ,ובמידה והגדרנו לתפקיד (בדוגמא -
הנהלת חשבונות) רשימת הכשרות (הסבר על איך מגדירים הכשרות,
מופיע בחוברת למנהל משאבי אנוש) ,תקפוץ החלונית הבאה
"הכשרות לעובד" ,אשר בה מופיעות גם ההכשרות הספציפיות
לתפקיד וגם ההכשרות שהוגדרו שהן קבועות לכל העובדים.

בלחיצה כפולה על שם הדרכה ,המופיע
בכחול ועם קו תחתון ,תפתח חלונית
"תיעוד הכשרה".
במסך זה ניתן לשנות את תאריך היעד
להדרכה מסויימת (בלחיצה על כפתור לוח
השנה בשדה המתאים) ,לשנות את שם
החונך אשר עלה אוטומטית ,וניתן אף
לתעד הדרכה אשר כבר בוצעה (להכניס
ערך בשדה "תאריך ביצוע" ,ואז באופן
אוטומטי המצב ישתנה ל "הוכשר").
בלחיצה על אישור במסך "הכשרות לעובד" ,יקבלו המדריכים משימה בתוכנה לביצוע ההדרכות.
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לאחר שהוגדר התפקיד ,בכרטיס העובד יופיעו באדום הסעיפים החסרים בדרישות סף (בצד ימין) ובהדרכות
התקופתיות (בצד שמאל).

הסברים על איך מגדירים דרישות סף והדרכות תקופתיות וכן מידע נוסף על כרטיס העובד ,מופיע בחוברת למנהל
משאבי אנוש.
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עזיבת עובד
כאשר עובד מסיים את עבודתו בחברה ,אנו צריכים לסגור אותו גם בתוכנת מטרות ,על מנת שתהליכים שהוא
היה אחראי עליהם יעברו לעובד שהחליף אותו ,ובמידה והיה לו רישיון משתמש  -לפנות אותו לעובד חדש שיגיע.
נכנס דרך כפתור "עובדים" במסך הראשי או במסך משאבי אנוש אל רשימת העובדים ואז נלחץ על שם העובד
אשר סיים את עבודתו.
בכרטיס העובד ניגש ללשונית פרטים נוספים ונלחץ על כפתור "סיום עבודה"

תפתח חלונית "סיום עבודה".
דבר ראשון עלינו לוודא שבכל הסעיפים רשום "( "0כפי
שמופיע בתמונה) .במידה ובסעיף מסויים מופיע מספר אחר
זה אומר שלעובד ישנם דברים במערכת שהוא אחראי
עליהם ויש להעבירם לעובד אחר.
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לצורך כך נלחץ על המספר ויפתח חלון "העברת אחריות" ,לדוגמא כאן אחריות לציוד.
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ישנן שתי דרכים להעביר אחריות:
 .1להעביר את הכל יחד מהעובד הנוכחי לעובד אחד אחר  -במקרה זה נבחר את שם העובד שאליו עוברת
האחריות בשדה ליד "העברה גורפת ל" ( ,)1ואז נלחץ על הלחצן "העברה גורפת ל" .לאחר הלחיצה השם
שבחרנו יתמלא בכל השורות הנפרדות.
 .2העברה לכמה עובדים  -כאשר האחריות מתפצלת מהעובד העוזב לכמה עובדים יש לבצע העברה לכל
שורה בנפרד .בכל שורה נבחר מהרשימה הנפתחת בשדה מתחת "שם אחראי חדש" ( )2את העובד שאליו
תעבור האחריות.
עם סיום מילוי השמות בכל השורות ,נצא בלחיצה על יציאה.
לאחר שהגענו למצב שבו כל השדות עומדים על אפס ,נעדכן בחלונית "סיום עבודה" (בעמוד הקודם) את תאריך
סיום העבודה ואז נלחץ על "שינוי מצב לעובד לשעבר".
תקפוץ הודעה המבקשת לאשר שהעובד יוצא מרשימת העובדים
וההרשאות .בלחיצה על "כן" החלונית תסגר ובמסך "פרטים
נוספים" של העובד יופיע תאריך סיום העבודה והלחצן שקודם
היה רשום בו "סיום עבודה" ישתנה ל"חזרה לעבודה" (אם עובד
שעזב חוזר ורוצים להפוך אותו שוב לפעיל).
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