 12בפברואר 2019

דרכי התקשרות ,לוחות זמנים ,ומיקום מערכות מידע
מנהל מערכות מידע  -משה קליג' 02-6291924 / moshe@hac.ac.il

סיסטם ( -יוזרים ,סיסמאות ,מיילים google,office,וכו' / 02-6291922 / itrequest@hac.ac.il - )..קומה  2בניין מכללה (גרוס )1
תמיכה טכנית ( -תקלות מחשב ,כיתות ,מקרנים ,תוכנות וכו') 02-6291919 / techrequest@hac.ac.il -
מפעיל – – 0536950320ימים א'-ה 21:50 – 14:00
בכיתות חכמות על כל פודיום רשום כיצד ליצור קשר במקרה של תקלה – בתחילת השנה יתקיימו הדרכות קצרות

תמיכה וסיוע אורביט -ענבר לוי

02-6291988 / orbit@hac.ac.il

תמיכה וסיוע  – MOODLEאהרון חמילבסקי

02-6291929 / aharon@hac.ac.il

שעות פעילות המעבדות (ליווי צמוד של תומך מ  1400כל יום)
 שעות פעילות מעבדות מחשבים ימים א-ה 21:50 – 8:00
 יום ו' – 12:30 – 8:00
 מיקום המעבדות  :בניין ( 1גרוס ,מכללה) ,קומה 4 ,3
ספריה ,בנין קשתות קומות תחתונות

משתמש וסיסמא אורביט
משתמש וסיסמא פנימי

מערכות מידע במכללה אקדמית הדסה

מערכת מידע
אקדמית אורביט
INTERNET

מעבדות מחשב

MOODLE 3.3

אופיס  365חינם

Google Apps
חינם
אפליקציה לטלפון
מאוקטובר 2017

כיתות לימוד :מחשב,
מקרן ,מגבר

עבודה מרחוק
למערכות המכללה
מערכות לינוקס
למדעי המחשב
יישומים למרצים:
MATHLAB ,
SPSS ,STATA
etc

אולמות הרצאה עם
מקרנים ומע' הגברה
מערכות וידיאו קונפרנס
ללמידה מרחוק
שידור חי של אירועים
במגוון ערוצים
כיתות מצולמות – צילום
והפצת שיעורים ושיתוף

מה צריך לוודא שיש לכם כדי ללמד במכללה
חובה
שם משתמש וסיסמא והוראות לעבודה במערכת האורביט וה MOODLE
שם משתמש וסיסמא למערכות המידע לכניסה למעבדות המחשב ולכיתות הלימוד
ספריית רשת – כונן ( Zמגיעה כחלק מנתוני הזיהוי לכיתות הלימוד) – נגישות למידע
מכל כיתה במכללה

מומלץ
סיסמא לרשת ה  – WIFIזמינה בכל מקום ! segelhacרשת SEGEL
גישה לאופיס  365ו ( SKYPE FOR BUSINESSערכת אופיס ,שיחות ועידה)
גישה מרחוק (במידת הצורך)
חשבון גוגל של המכללה @edu.Hac.ac.il
 במידה ותרצו להתקין מהרשימה ,אנא פנו לתמיכת מערכות מידע במייל

גישה מרחוק למערכות המידע מהאינטרנט וה WIFI

למי שמחזיק דוא"ל של המכללה יכול לקבל גישה ל:
לדוא"ל מהטלפון החכם (איפון ,אנדרואיד)
לדוא"ל מהמחשב בבית  /הנייד מכל מקום
לשרתים ויישומים מרחוק בהתאם לצורך ( STATA , MATLAB ,SPSSועוד)

גישה מרחוק ליישומים למרצים
ניתן לקבל גישה ועבודה על יישומי אופיס MATLAB, SPSS ,אופיס – 365כל
מרצה יכול לקבל  1טרה שטח אחסון וחבילת אופיס בענן חינם ודוא"ל .
קיימת אפשרות לספק יישומים נוספים הנדרשים לעבודה האקדמית
(  GOOGLE APPSאקדמי)

כיתה מצולמת
מצלמה ייעודית קבועה בתקרה ומיקרופונים ,מצלמת כל הזמן ,אך,
רק החומר של השיעורים המצולמים נשמר במערכת
המרצה לא נדרש לבצע פעולות להפעלת המערכת
האולפן בת"א מבצע את תהליך העריכה של השיעורים
מתקיימת הדרכה קצרה למרצים ולסטודנטים על המערכת
השעורים משתלבים במערכת ה  – MOODLEבאתר הקורס
כל שיעור המתקיים בכיתה מצולמת מוקלט ומשוחרר לסטודנטים
ללמידה
השיעור זמין לצפיה מכל מקום ובכל אמצעי

הכיתות המצולמות4100 ,1516,1517,1519 :

אופיס  365ו SKYPE FOR BUSINESS
◦ פלטפורמה ייעודית של מיקרוסופט
◦ חינם! לכל סטודנט ,מרצה להתקנה על  5התקנים :מחשב קבוע ,נייד,
טלפון חכם ,טאבלט (גם על אייפד של אפל!)
◦ המערכת מכילה גרסאות עדכניות של Skype ,PPT ,EXCEL ,WORD :
 ,for Businessדיסק בענן של  1טרה בית ועוד הרבה

אופיס  365ו SKYPE FOR BUSINESS
מאפשרת עריכת שיעורים של עד  250משתתפים במקביל :הרצאה,
דיון ,שאלוןchat ,
במכללה זו השנה השנייה שבה נערך שיעור אונליין באנגלית
מקצועית ומעשית של אליסון פינק שבסיומו הסטודנטים הציגו מצגות
באונליין וענו לשאלות של יתר חברי הקורס
ניתן להקליט את השיעור ולצרף מידית לאתר הקורס

GOOGLE APPS & FORMS
מערכת לחינוך חינמית מגוגל
כל יישומי גוגל תחת קבוצה סגורה של המכללה -זיהוי חד ערכי של המשתמש ואיסוף נתונים והפצה רק
לסטודנטים מהמכללה
שטח אחסון של  50גיגה והרבה יותר בגוגל דרייב
חשבון דוא"ל <username>@edu.hac.ac.il -

אפשרות לשיתוף לקבוצה סגורה של המכללה בלבד

שאלות
שנה טובה  ,שנה של למידה ועשייה

אנחנו כאן בשבילכם ולשירותכם
צוות מערכות מידע

