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 הקדמה  .1
 

ה   נתוני  כפתור, את  לקלוט, בלחיצת  ניתן  כיצד  נועד להדריך אתכם  זה   101מסמך הנחיות 

 שעובדיכם מילאו בפורטל מיכפל +

 

 ) פירוט בהמשך( :כולל שלושה שלבים מהלך העבודה

 פורטל"  המ 101למסך "יבוא נתוני טופס  הכניס .1

 הצגת דוח העובדים והשינויים הכלולים בנתונים ליבוא  .2

הביצוע )חשוב לשמור את דוח הביצוע כפי שיוסבר ביצוע היבוא והצגת הדוח לאחר  .3

 בהמשך( 
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 הנחיות לפעולה במערכת מיכפל  .2
 

שמולאו בפורטל    101להלן הסברים על העבודה בתוכנת מיכפל על מנת לקלוט את נתוני טפסי  

 ע"י העובדים 

 

 דגשים חשובים לפני ביצוע הקליטה  2.1
 

 שלהם בפורטל. 101רק לעובדים שהמעסיק אישר את טפסי  101נתוני ניתן לייבא  .א

, לכן אנו ביצוע של היבוא יתאפשר רק במידה והחברה אינה תפוסה ע"י משתמש אחר .ב

 .ממליצים שתוודאו שאף משתמש לא נמצא בחברה זו בתוכנת מיכפל

מקום  .ג קיים  ולא  במידה  העובדים,  רשימת  בסוף  יתווספו  חדשים  עובדים  זה   בשלב 

תתקבל הודעה מתאימה ויש לבצע  הגדלת מספר עובדים בטרם יתאפשר לבצע את 

 היבוא.

 

 ביצוע היבוא והצגת הנתונים 2.2
 

 מפורטל"  101למסך "יבוא נתוני טופס  הכניס .א

 

 רת בשתי דרכים:שהכניסה למסך מתאפ

ברה בתוכנת מיכפל מתבצעת בדיקה מול הפורטל האם קיימים טפסי חבכל כניסה ל •

על   השטרם נקלטו בתוכנת מיכפל. במידה וכן תעלה הודעה למשתמש המודיע  101

 כמות הטפסים שממתינה לקליטה. את כך וכן 

 לדוגמא:

 
 תפתח את המסך. YESלחיצה על 

 מהפורטל  101קליטת נתוני טופס    101נתוני טופס  פורטל  מתוך תפריט  •
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 מפורטל" והפעולות האפשריות בו. 101תיאור מסך "יבוא נתוני טופס  .ב

 

 להלן צילום המסך:

 
 

 אופן משיכת הנתונים  •

 מהפורטל לעובדים שטרם נמשכו  101 נתוני קליטת

 בחירת עובדים למשיכה חוזרת  •

 לעיתים נוצר צורך למשוך שוב את הנתונים ולכן קיימת האפשרות למשיכה חוזרת

 . (101)במקרה זה לא תוצג שוב ההודעה על השינויים שנערכו בטופס 

 

 בחירת עובדים •

 יש לבחור את תחום העובדים המבוקש

 

 ביצוע/הצגת נתונים  •

 לחצן "בצע" יהיה זמין רק בעת בחירת האפשרות הראשונה.

o עדכון העובדים במיכפל והצגת דוח ביצוע מלא 

o  להתחיל בהצגת   –שימו לב, אנו ממליצים שלפני ביצוע העדכון בפועל

 דוח מלא ) ראו בסעיף הבא( 

בחירה באפשרות זו ולחיצה על לחצן "בצע" תבצע משיכת נתונים מהפורטל 

יוצג על המסך דוח ביצוע.  ועדכון השינויים בתוכנת מיכפל . בתום העדכון 

לעדכן חלק מהפרטים בתוכנה   ניתן  לא  וישנם מצבים בהם  חשוב מאחר 

מאוד לשמור דוח זה שכן הוא כולל גם את הנתונים שיש לעדכן באופן 

 . הסבר מפורט על הדוח יוסבר בסעיף הבא.ידני במיכפל
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o הצג דוח מלא 

הכלולים בתוך נתוני היבוא מהפורטל  הדוח המלא מציג את כל העובדים  

 ומחולק למספר חלקים בהתאם לנתונים:

 ביבוא  101סיכום נתוני  .א

 פירוט העובדים בהתאם לקבוצות בסיכום    .ב

 

 כפי שיפורט להלן:  ותקבוצ  ביבוא לפיכלולים העובדים  את כל ה הדוח יכיל

 

 עובדים שלא ניתן לקלוט במיכפל -

ישנה בעיית זיהוי של עובד הכלול בנתוני  לעיתים מאוד נדירות וחריגות  

 . 101היבוא ויש לבצע קליטה ידנית של נתוני טופס 

 בפירוט העובדים יופיע שמם.

 

 עובדים שנדרשת לגביהם התייחסות ידנית בתוכנת מיכפל -

נתונים בטופס   ניתן לעדכנם בתוכנת מיכפל   101קיימים מספר  שלא 

ביקש   לדוגמה כאשר העובד  אוטומטי.  בגין  באופן  זיכוי  נקודות  לקבל 

 סיום לימודים, אישור תיאום מס וכו'. 

( והצורך לביצוע  101בפירוט העובדים תופיע הסיבה )הבקשה בטופס  

שהשתנו/עתידים   הנתונים  שאר  העובד  פרטי  ובהמשך  ידנית  פעולה 

 להשתנות וכן הערך הקיים במיכפל טרם העדכון. 

  

 עובדים חדשים  -

 לכל עובד ים שייקלטו בתוכנת מיכפלנהנתו את יכלולדים  ובפירוט הע 

 

 עובדים שהשתנו להם חלק מהנתונים -

שהשתנו/עתידים   והנתונים  העובדים  את  יכלול  העובדים  פירוט 

 הערך הקיים במיכפל טרם העדכון. את להשתנות וכן 

משתנה לעובד סוג משכורת ו/או סמל חישוב, השורות  כאשר    – וב  חש 

השינ בסופן.  קריאה  סימני  עם  יסומנו  בהתאםבדוח  בוצע  לנתונים   וי 

 ויש לבדוק אותם.  101פס שמילא העובד בטו

 

 אין כל שינוי  הםעובדים הכלולים ביבוא לגבי -

רשימת העובדים להם לא היה שינוי בין נתוני  את  יכלול  פירוט העובדים  

 לבין נתוני העובד במיכפל. שבפורטל  101טופס 

 

o הצג רשימת עובדים חדשים 

דוח זה יציג רשימה של עובדים חדשים הכלולים ביבוא ויופיע לצד כל עובד  

 ים. ינתונים בסיס

להפיק עובד לפני ביצוע היבוא ניתן  המספר  את  במידה ורוצים לקבוע מראש  

עם הנתונים  באופן ידני    הקימם במיכפל  ול  דוח זה עם הנתונים הבסיסים

יחס אליהם כאל עובדים יוכך בעת עדכון הנתונים מיכפל תת  הבסיסיים הללו

 קיימים ותעדכן אותם. 

 

o  פירוטהצג דוח עובדים ללא 
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רק רשימות עובדים בהתאם לקבוצות לעיל בדומה להצגת דוח  הדוח יציג 

 מלא אך ללא הפירוטים השונים.  

 

 


