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סטודנטים 3.2019

מחברות סרוקות
מערכת המחברות הסרוקות מאפשרת לסטודנט לצפות במחברת הבחינה שלו ובמקרה הצורך להגיש ערעור.
בוצעו מספר שיפורים הכוללים:
 .1הגשת ערעור ללא צורך בריענון מסך
כפתור הגשת ערעור נפתח מיד עם פתיחת המחברת ,אצל לקוחות שאצלם אין צורך בהצהרת
תשלום.
 .2קבצים מכספת גלבוע
בוצעו שיפורים באופן שליפת הקבצים מכספת הבחינות גלבוע (באמצעות  )WSכך שעכשיו
המערכת שולפת קבצי כספת  +מוסיפה את הקבצים הסרוקים שעל הדיסק.

רישום למערכות מובנות
שאילתת רישום למערכות מובנות מאפשרת לסטודנט לקחת בפעולה אחת מקבץ של מספר קורסים.
בוצעו מספר שיפורים הכוללים:
 .1תמיכה בריבוי סמסטרים
יכולת של הסטודנט לקחת באותה תקופת רישום מספר מערכות מובנות ,אחת עבור כל סמסטר ,כאשר
הסטודנט חייב לקחת אותן לפי הסדר (קודם מערכת מובנה של סמסטר א' ,אח"כ של ב')
 .2קורסי חובה בלבד
יכולת הגדרה מטעם המוסד האקדמי האם הסטודנט נרשם לכל הקורסים שבתוכנית המובנה או רק
לקורסים המסווגים כ"חובה"
 .3תנאי קדם
בוצע שינוי בתוכנה כך שהבדיקה של תנאי הקדם תפעיל את אותה משימה של תנאי קדם שמופעלת
במצב של רישום בדיד לקורסים (לפני כן היתה תוכנית אחרת שבדקה בצורה חלקית את תנאי הקדם)

מראה המערכת:

עדכון פרטים אישיים
שאילתת עדכון פרטים אישיים מאפשרת לסטודנט לעדכן את נתוניו האישיים שקיימים בגלבוע.
בוצעו מספר שיפורים הכוללים:
 .1פרטי תקשורת בחרום
נוספה אופציה לאסוף מהסטודנט את פרטי התקשורת בחרום שלו (שמות וטלפונים של אנשי קשר)
 .2עדכון פרטי חשבון לחיוב
נוספה אופציה לאסוף מהסטודנט את פרטי החיוב שלו
 .3הגדרת פרטי זיכוי כשדות חובה
נוספה הגדרת בקרה שמחייבת את הסטודנט להזין פרטי זיכוי

סקירה לגבי תת מודול – הצהרת שיוך
שאילתת הצהרת שיוך מאפשרת לסטודנט להצהיר לגבי צורך מסוים בעת כניסה למערכת המידע.
דוגמה למימוש אצל לקוח :סטודנטים בעלי שיוך  555בכניסה למערכת צריכים להצהיר האם ברצונם לקחת קורס
מתוגבר
פעולות שניתן לבצע דרך כניסת מנהל:
א.
ב.
ג.

הגדרת השיוך שמחייב הצהרה בעת כניסה למערכת
הנוסח שיופיע לסטודנט
הורדה לאקסל של דו"ח תוצאתי

מראה המערכת:

