מדריך למשתמש
אתר אישי לסגל אקדמי
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
כניסה לאתר .https://hw.haifa.ac.il/en/login

לכניסה למערכת יש להכניס את פרטי ההזדהות של ה( Active Directory-חשבון  univאו  ,)staffאין צורך להכניס את
ה @univ.haifa.ac.il-אלא רק את שם המשתמש שלכם והסיסמא .אם אתה לא יודעה או לא זוכר את הסיסמא ,ניתן
לאפס אותה כאן או להתקשר למוקד התמיכה בטלפון .)52609( 04-8240609
מיד לאחר ההזדהות תקבל את המסך הבא:

במסך זה (הראשי) נמצא המידע של כל אחד .בכניסה הראשונה הכל יהיה ריק ויש למלא את הפרטים על ידי
לחיצה על "."Edit Profile
נפתח טופס במצב של עריכה ,זה מסך העבודה ,כאשר בכל פעם שתרצה להוסיף או לשנות משהו באתר שלך תגיע
למקום הזה.
האתר מחולק לפי קטגוריות Publications ,Background ,Personal Details :ו.Research-
Personal Details
 :Titleדרגה.
 :First & Last Nameהשם שלך באנגלית כמו שאת/ה רוצה שיופיע באתר.
 :Degreeתאר או תארים שלך ,ניתן לבחור יותר מאחד מתוך הרשימה.
 :Positionהתפקיד שלך בחוג/ביה"ס (ראש החוג ,ראש תכנית ,וכו')
 :Departmentחוג/ביה"ס שאתה שייך אליו ,ניתן לבחור יותר מאחד מתוך הרשימה.
 :Officeמיקום המשרד (לא חובה)
 :Phoneמספר טלפון (לא חובה)
 :Reception hoursשעות קבלה ,סמן את התיבה אם תרצה שיופיע המשפט "."By appointment
 :CVהוספת קובץ קורות החיים שלך .כרגע אין אפשרות לעלות קובץ ,יש לשלוח את הקובץ אלי לדוא"ל
 :Imageתמונת פרופיל שלך ,רצוי תמונת פספורט .ניתן לשלוח קודם את קובץ התמונה לדוד גבע על מנת שיבדוק
ויתאים את התמונה לאתר .כרגע אין אפשרות לעלות קובץ ,יש לשלוח את הקובץ אלי לדוא"ל

 :Backgroundכאן תוכל להציג את עצמך מה התחומי עניין שאתה חוקר או כל דבר רלוונטי על החיים
האקדמיים שלך.
 :Publicationsכאן ניתן להכניס את הרשימה של הפרסומים שלך .לא חייבים לכתוב כאן את כולם ניתן
להוסיף קישור לקובץ עם הרשימה המלאה ובנוסף לקשר את הפרסומים לתקצירים שלהם או לאתר שבו
הם מפורסמים .להסבר לחצו כאן.
 :Researchכל מחקר פעיל או לא שאתה מעוניין לפרסם כאן ,ניתן לפרט או לקשר לדף האינטרנט שלו ,כמו
כן אם אתה פעיל במרכז מחקר או מעבדה זה המקום לציין זאת.
בסוף העבודה יש ללחוץ על  Submitעל מנת לשמור את השינויים.
* בפעם הראשונה שבונים את האתר הוא לא יעלה לאוויר אוטומטי ,אלא יעבור בדיקה ולאחר מכאן
יפורסם .עם העלייה לאוויר תקבל הודעה שהתהליך הסתיים.

יצירת קישור לקובץ או אתר אינטרנט אחר
הוספת קישור לאתר מחולקת לשתי פעולות :הראשונה כתיבת המשפט עליו ניצור את הקישור לקובץ או אתר
אינטרנט אחר ,השנייה הינה הוספת הקובץ או כתובת האתר הרצוי.
 .1בוחרים (צובעים בכחול) את המשפט שרוצים שישמש כקישור ולוחצים על האייקון של השרשרת
(.)Insert/Edit Link

 .2נפתח חלון בו יש צורך לבחור היכן יוצג הקישור .אם מדובר באתר חיצוני ,יש להכניס את הכתובת
המלאה ( )http://www.thesite.comבשדה של ה .URL-אם מדובר בקובץ ( ,)pdf or wordיש ללחוץ על
האייקון של הדף ( )Browseומכאן להמשיך לפי ההסבר של הוספת קובץ.

בסוף התהליך יש ללחוץ על .Insert

