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 2011שנת  לדיווח שעות בהקצאה למשימות  מערכת ממוחשבת :הנדון
  ")1.0מדען גרסה  BIOATTתוכנת ("

  
לאור הבדיקות , דיווחיה השוניםכמו גם  2011וינואר , 2010ר דצמבבחודשים בהתאם להצגת המערכת 

עונים בעליל על דרישות לשכת המדען , הרינו לדווח כי המערכת שהוצגה ופלטיה המצורפים בזאת, שערכנו

פ "ן בהנחיות והנהלים לניהול חשבונות בנושאי מוכמצוי, הראשי בנושא דיווח שעות והקצאתן למשימות

  ).02מהדורה  03-200' נוהל מס(  2010בינואר  1ם ללשכת המדען הראשי בתחולה מיום להגשת דוחות כספיי

  

אנו מסבים את תשומת ליבכם . עקרונות המערכת נשמרים בקפידה ואינם ניתנים לשינוי כלנבקשכם לוודא כי 

ים כמו ובמיוחד בנושא, מראש וובדיקת ובמערכת שבנדון ללא הצגתבשימוש כי אין לבצע כל שינוי מהותי 

 .ואחריםיציאה /עוגן כניסה, מקור הדיווח, מפורט AUDIT TRAIL, ברירת מחדל, דיווח רטרואקטיבי

  :במלואםכי הנושאים הבאים מתקיימים  יש לוודא, בנוסף

 הנושאים לכלבאמצעות פתיחת משימות  במלואוגוון הפעילויות בחברה המדווחת מיוצג במערכת מ  .א

אדמיניסטרציה , הנדסיתתמיכה , שיווק כוללפ שאינו נתמך ואחרים "מו, פ נתמך"מו( הקיימים בחברה

  ).'וכו

אלא אם הוגשה לכך מראש ) לא מהבית ולא בכלל(מחוץ לה  ולא, בחברה עצמה פיזיתהדיווח מתבצע   .ב

  .י לשכת המדען הראשי"ובכתב בקשה שנענתה בחיוב ע

י "ע, באופן אקטיבי ללא כל ברירת מחדלו, יום העבודה בסוףההקצאה למשימות מתבצעת לכל הפחות   .ג

  .העובד הספציפי

  

  

  

 
  

  דודי לביא, ר"לשכת המדע: העתק



כהן דניאל - (5/12/2010 - 31/12/2010) מדען דוח  

תמיכהכ"סהיציאהכניסהתאריךיום

 תמיכה

רטרו

 מדען

12345 

רטרו

 שעות

 שלא

תקן.שהוקצו

05/12/201007:5717:1309:1609:1609:00א

09:0017:0708:0708:0709:00*06/12/2010ב

07/12/201008:1017:0108:5108:5109:00ג

19:0010:0909:0901:0009:00*08/12/201008:00ד

19:0010:0309:0301:0009:00*09/12/201008:06ה

 :  : 10/12/2010ו

 :  : 11/12/2010ש

19:0010:2109:2101:0009:00*12/12/201008:09א

13/12/201008:4719:0410:1710:1709:00ב

14/12/201008:0717:0608:5908:5909:00ג

15/12/201008:0217:1809:1609:1609:00ד

10:0017:1507:1507:1509:00*16/12/2010ה

 :  : 17/12/2010ו

 :  : 18/12/2010ש

19:0010:0409:0401:0009:00*19/12/201008:00א

20/12/201008:0617:0508:5908:5909:00ב

21/12/201008:1117:1109:0009:0009:00ג

09:0017:0808:0808:0809:00*22/12/2010ד

23/12/201008:0917:0708:5808:5809:00ה

 :  : 24/12/2010ו

 :  : 25/12/2010ש

26/12/201008:1017:2309:1309:1309:00א

16:0007:2003:5003:3009:00*27/12/201008:10ב

28/12/201008:1218:4010:2810:2809:00ג

29/12/201008:1118:0409:5309:5309:00ד

30/12/201007:1419:0311:4911:4909:00ה

 :  : 31/12/2010ו

186:26151:3627:2005:3002:00180:00כ"סה

10081.3214.662.951.0796.55העסקה %

98.93%: לפרוייקטים שהוקצו עבודה שעות כ"סה    0%: לתקן השלמה    186.43: לחישוב מכנה

 לתביעת בסיס ישמש זה דוח כי לי ידוע וכי-השונות במשימות עבודתי שעות חלוקת את משקף זה דוח כי מצהיר הרני

.ידניים שינויים דוח ב"מצ. והמסחר התעשיה במשרד הראשי המדען ללשכת החברה י"ע שתוגש כספית תמיכה

_____________________הממונה חתימת_____________________         ת/העובד חתימת

_____________________________תאריך_____________________________        תאריך

דימונה: מפעל/אתר שם                    7126: עובד מזהה

א: מחלקה                 כהן דניאל: עובד שם

הפסקה ללא 9 | 5: הסכם                    צוות ראש: תפקיד              307760233: זהות תעודת

2 מתוך 1 עמודPM 3:10:57 1/20/2011: הפקה ושעת תאריך. 02-6400500: טל. 1.0 גרסה מדען BIOATT תוכנת



כהן דניאל - (5/12/2010 - 31/12/2010) ידניים שינויים דוח  

 מזהה

שינוי ושעת תאריךשינוי לאחרמקור ערךשינוי סוגמקור תאריךעובד שםעובד

 שם

משתמש

14:16Joe 108:3009:0016/01/2011 כניסה06/12/2010כהן דניאל7126

12:59Nadya 218:0020/01/2011 כניסה08/12/2010כהן דניאל7126

12:59Nadya 217:3419:0020/01/2011 יציאה08/12/2010כהן דניאל7126

15:05Nadya 218:0020/01/2011 כניסה09/12/2010כהן דניאל7126

15:05Nadya 219:0020/01/2011 יציאה09/12/2010כהן דניאל7126

15:05Nadya 1234520/01/2011 מדעןתמיכה2 פרוייקט09/12/2010כהן דניאל7126

15:05Nadya 218:0020/01/2011 כניסה12/12/2010כהן דניאל7126

15:05Nadya 219:0020/01/2011 יציאה12/12/2010כהן דניאל7126

15:05Nadya 1234520/01/2011 מדעןתמיכה2 פרוייקט12/12/2010כהן דניאל7126

14:19Nadya 110:0016/01/2011 כניסה16/12/2010כהן דניאל7126

15:07Nadya 218:0020/01/2011 כניסה19/12/2010כהן דניאל7126

15:07Nadya 219:3019:0020/01/2011 יציאה19/12/2010כהן דניאל7126

14:19Nadya 109:0016/01/2011 כניסה22/12/2010כהן דניאל7126

14:16Joe 112:0016/01/2011 יציאה27/12/2010כהן דניאל7126

14:17Joe 212:3016/01/2011 כניסה27/12/2010כהן דניאל7126

14:17Joe 216:0016/01/2011 יציאה27/12/2010כהן דניאל7126

14:17Joe 1234516/01/2011 מדעןתמיכה2 פרוייקט27/12/2010כהן דניאל7126

דימונה: מפעל/אתר שם                    7126: עובד מזהה

א: מחלקה                 כהן דניאל: עובד שם

2 מתוך 2 עמודPM 3:10:58 1/20/2011: הפקה ושעת תאריך. 02-6400500: טל. BIOATT תוכנת



צמחוני אלעד - (5/12/2010 - 31/12/2010) מדען דוח  

ייצורכ"סהיציאהכניסהתאריךיום

 מדען

12345

 מדען

12345 

רטרו

 שירות

רטרו

 משרד

 הבטחון

העדרויותתקן.שרטרו

05/12/201007:3717:0309:2609:2609:00א

09:00 מחלה09:00 :  : 06/12/2010ב

07/12/201007:3217:0309:3109:3109:00ג

12:0003:5201:0002:5209:00*08/12/201007:38ד

09/12/201008:0117:0109:0009:0009:00ה

 :  : 10/12/2010ו

 :  : 11/12/2010ש

08:3017:0408:3408:3409:00*12/12/2010א

13/12/201008:2517:2208:5708:5709:00ב

14/12/201007:3917:0209:2309:2309:00ג

15/12/201007:3917:0209:2309:2309:00ד

16/12/201007:3617:0309:2709:2709:00ה

 :  : 17/12/2010ו

 :  : 18/12/2010ש

19/12/201007:5217:0409:1209:1209:00א

20/12/201007:4717:0409:1709:1709:00ב

21/12/201007:4117:0009:1909:1909:00ג

22/12/201007:3817:0309:2509:2509:00ד

16:0007:5004:2003:3009:00*23/12/201007:40ה

 :  : 24/12/2010ו

 :  : 25/12/2010ש

26/12/201007:4417:0509:2109:2109:00א

17:0009:1909:1909:00*27/12/201007:41ב

28/12/201007:4317:0209:1909:1909:00ג

29/12/201007:5417:0209:0809:0809:00ד

30/12/201006:4817:0110:1310:1309:00ה

 :  : 31/12/2010ו

169:5609:26130:5523:1302:5203:30180:0009:00כ"סה

94.415.2472.7312.91.591.941005העסקה %

94.41%: לפרוייקטים שהוקצו עבודה שעות כ"סה    5.59%: לתקן השלמה    180: לחישוב מכנה

 לתביעת בסיס ישמש זה דוח כי לי ידוע וכי-השונות במשימות עבודתי שעות חלוקת את משקף זה דוח כי מצהיר הרני

.ידניים שינויים דוח ב"מצ. והמסחר התעשיה במשרד הראשי המדען ללשכת החברה י"ע שתוגש כספית תמיכה

_____________________הממונה חתימת_____________________         ת/העובד חתימת

_____________________________תאריך_____________________________        תאריך

מודיעין: מפעל/אתר שם                    7122: עובד מזהה

א: מחלקה               צמחוני אלעד: עובד שם

הפסקה ללא 9 | 5: הסכם                        כללי: תפקיד              308592366: זהות תעודת

2 מתוך 1 עמודPM 3:17:42 1/20/2011: הפקה ושעת תאריך. 02-6400500: טל. 1.0 גרסה מדען BIOATT תוכנת



צמחוני אלעד - (5/12/2010 - 31/12/2010) ידניים שינויים דוח  

 מזהה

שינוי ושעת תאריךשינוי לאחרמקור ערךשינוי סוגמקור תאריךעובד שםעובד

 שם

משתמש

14:06Nadya 116:0016/01/2011 יציאה08/12/2010צמחוני אלעד7122

14:07Nadya 16/01/2011שירותהבטחון משרד1 פרוייקט08/12/2010צמחוני אלעד7122

14:11Joe 16:0016:3016/01/2011*1 יציאה08/12/2010צמחוני אלעד7122

15:16Nadya 211:0020/01/2011 כניסה08/12/2010צמחוני אלעד7122

15:16Nadya 16:3010:3020/01/2011*1 יציאה08/12/2010צמחוני אלעד7122

15:16Nadya 212:0020/01/2011 יציאה08/12/2010צמחוני אלעד7122

15:16Nadya 1234520/01/2011 מדעןללא2 פרוייקט08/12/2010צמחוני אלעד7122

14:06Joe 108:0016/01/2011 כניסה12/12/2010צמחוני אלעד7122

14:11Joe 08:0008:3016/01/2011*1 כניסה12/12/2010צמחוני אלעד7122

14:07Nadya 212:3016/01/2011 כניסה23/12/2010צמחוני אלעד7122

14:07Nadya 112:0016/01/2011 יציאה23/12/2010צמחוני אלעד7122

14:07Nadya 216:0016/01/2011 יציאה23/12/2010צמחוני אלעד7122

14:07Nadya 117:0016/01/2011 יציאה27/12/2010צמחוני אלעד7122

מודיעין: מפעל/אתר שם                    7122: עובד מזהה

א: מחלקה               צמחוני אלעד: עובד שם

2 מתוך 2 עמודPM 3:17:43 1/20/2011: הפקה ושעת תאריך. 02-6400500: טל. BIOATT תוכנת


