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מה זה ?EZCheck.me
 EZCheck.meהיא פלטפורמת אינטרנט המאפשרת ניטור נוכחות באוניברסיטאות ,בתי ספר ,שיעורי און-ליין וקורסים של הכשרה
מקצועית.
למערכת שני 'צדדים' :ממשק המרצה ,המופעל ישירות מהאתר על גבי המחשב האישי ,ואפליקציית המשתתפים .המרצה מריץ סשנים
של בדיקת נוכחות ,שהמשתתפים עושים אליהם 'צ'ק-אין' באמצעות האפליקציה.

הפעלה בסיסית ודרישות מערכת
ממשק המרצה זמין בכתובת  ,EZCheck.meוהוא ניתן להפעלה ישירות מאתר האינטרנט ,מהמחשב האישי ) (PCבלבד ,באמצעות כל
דפדפן אינטרנט מודרני ,כמו  Edge ,Firefox ,Chromeאו .Safari
כדי להריץ סשן בדיקת נוכחות ,המחשב של המרצה צריך חיבור אינטרנט .את הסשן מריצים ישירות מהאתר ,ומציגים אותו בפני
הסטודנטים כמו מצגת .בשיעורי און-ליין  -באמצעות שיתוף מסך ,ובכיתות  -באמצעות מקרן.
המשתתפים יכולים לעשות צ'ק אין עם כל סמארטפון מודרני ,כמו אייפון או אנדרואיד.
כדי לחסוך זמן בסשן הראשון ,מומלץ מאד לשלוח למשתתפים את הקישורים להורדת האפליקציה לפני השיעור הראשון ,ולבקש מהם
להתקין אותה ולהירשם לשירות מראש:
קישור לאייפוןhttps://apps.apple.com/us/app/ezcheck-me/id1472247186 :
קישור לאנדרואידhttps://play.google.com/store/apps/details?id=me.ezcheck :
צ'ק-אין באמצעות האפליקציה היא הדרך הקלה ,המהירה ,והבטוחה ביותר לעשות צ'ק-אין .יחד עם זאת ,ניתן לעשות צ'ק-אין גם דרך
דפדפן האינטרנט ,בכתובת  GoEZ.MEבמחשב או בטלפון הנייד.
על מנת לבצע צ'ק-אין לסשנים ,יש צורך בחיבור אינטרנט (סלולרי או  .)Wi-Fiכמו כן ,כדי לבצע צ'ק-אין באמצעות האפליקציה עם
סריקת קוד  QRיש צורך במצלמה בסמארטפון.

האם מערכת  EZCheck.meמוצעת בחינם?
הגרסה הבסיסית של המערכת מוצעת בחינם ,והיא מאפשרת למרצים להריץ סשנים של בדיקת נוכחות ללא הגבלה ,ולצפות בסיכום
הסשנים.

חשבון פרימיום
גרסת הפרימיום של  EZCheck.meמציעה את היתרונות הבאים:
•
•
•
•
•

דוחות  Excelלהורדה לכל הקורסים
אפשרויות אבטחה מתקדמות ,כגון גיאו-פנסינג
סשנים ממותגים ,עם צבעי הארגון והלוגו
אינטגרציה עם מערכת ה  LMSשל הארגון
אפשרות לצ'ק-אין באמצעות טלפונים 'כשרים'.

צרו אתנו קשר למידע נוסף אודות חשבון הפרימיום שלEZCheck.me.

הרשמה למערכת (מרצים)
כדי להירשם למערכת כמרצה יש להיכנס לאתר  EZCheck.meמהמחשב האישי ( ,)PCוללחוץ על הכפתור ' 'Sign Upבצדו הימני העליון
של הדף .יש להזין שם ,כתובת אימייל ,וסיסמא ,ולאחר מכן יש לאשר את כתובת המייל באמצעות הקוד שישלח אליכם במייל.
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הרשמה למערכת (משתתפים)
המשתתפים יכולים להירשם למערכת מראש עם אפליקציית  EZCheck.meלאייפון או לאנדרואיד .בהרשמה הראשונה המשתתפים
ידרשו לאשר את מס' הטלפון ע"י קוד שיישלח אליהם בהודעת טקסט.
בזמן הסשן ,משתתפים יכולים להירשם גם ללא התקנת אפליקציה ,באמצעות כניסה לכתובת  GoEZ.MEבמחשב או בטלפון .חשוב
לציין כי הרשמה בדרך זו אינה מציעה את כל האפשרויות שהאפליקציה מציעה ,כמו צ'ק-אין באמצעות סריקת קוד  ,QRותצוגת
היסטוריית הנוכחות של המשתתף.

מה זה סשן בדיקת נוכחות?
סשן בדיקת נוכחות הוא סשן שהמרצה יוזם ,ומריץ בזמן אמיתי ,בדרך כלל בתחילת השיעור .בפני המשתתפים יוצג מסך שנראה כך:

המשתתפים יכולים לעשות צ'ק-אין לסשן באמצעות הסמארטפונים שלהם ,בכמה שיטות שונות:

סריקת קוד QR
זו השיטה הקלה ,המהירה והבטוחה ביותר לבצע צ'ק-אין ,מאחר וקוד ה QR-הינו קוד דינמי ,המתחלף כל שלוש שניות ,ניתן לוודא
שהמשתתף אכן היה נוכח בכיתה בזמן סריקת הקוד .שיטה זו מחייבת את המשתתף להשתמש באפליקציית .EZCheck.me

חידון אייקונים
במקרה שהמשתתף לא יכול לסרוק את הקוד ,ניתן להשתמש לחילופין ב'חידון אייקונים' .בשיטה זו המשתתף מתבקש לזהות את
האייקון הנוכחי המוצג על המסך ,שבדומה לקוד ה -QRמתחלף כל כמה שניות .שיטה זו זמינה גם עבור משתמשי האפליקציה וגם דרך
דפדפן האינטרנט.

צ'ק-אין ידני
במידה והמשתתף איחר לשיעור ,המרצה יכול לעשות לו צ'ק-אין באופן ידני לאחר סיום הסשן .כדי לעשות צ'ק-אין ידני המרצה צריך
להיכנס לסיכום הסשן ,לאתר את המשתתף ,להקליק על סימון ה X-האדום ,ולאשר את הצ'ק-אין הידני.

מענה קולי לטלפונים 'כשרים'
במידה ולמשתתף אין סמארטפון ,או שיש לו 'טלפון כשר' ,הוא יכול לעשות צ'ק-אין באמצעות כל טלפון נייד ,ע"י חיוג למספר הטלפון
המופיע על המסך ,ומעקב אחרי ההוראות של מערכת המענה הקולי ..בשיטה זו ,המשתתף נדרש לזהות מספר שמופיע על המסך,
שבדומה לחידון האייקונים ,מתחלף כל כמה שניות .אפשרות זו זמינה למשתמשי פרמיום בלבד.
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יצירת קורס
בסרגל הצד השמאלי ,וחלון הגדרת הקורס
הסשנים של בדיקת הנוכחות מאוגדים לקורסים .כדי ליצור קורס חדש ,לחצו על האייקון
החדש ייפתח .הקלידו את שם הקורס ,הוסיפו תיאור אופציונלי ,בחרו שפה ,ומידע אחר .ניתן גם להגדיר את מיקום הקורס לשימוש
ב'גיאו-פנסינג'.
חשוב :שימו לב להגדרת שפת הקורס  -הגדרה זו תקבע אם הסשן יוצג בפני המשתתפים בעברית או באנגלית .

גיאו-לוקיישן
על מנת להפעיל את תכונת הגיאו-לוקיישן יש להגדיר מיקום לקורס .כאשר תכונת הגיאו-לוקיישן מופעלת עבור סשן ,מיקום המשתתף
מזוהה ומושווה למיקום הקורס .במידה וההפרש הוא עד  100מטרים ממיקום הקורס ,הוא מוגדר כמשתתף שעשה צ'ק-אין מהכיתה
)” ,(“Classroomובמידה והמרחק גדול יותר ,הוא מוגדר כמשתתף שעשה צ'ק-אין מרחוק )”.(“Remote
מיקום הקורס מוגדר ע"י לחיצה על שדה מיקום הקורס בחלון הגדרת הקורס .הפותחת חלון ייעודי ,הנראה כך:

בחלון זה ניתן להגדיר את מיקום הקורס ע"י חיפוש כתובת ,או ע"י לחיצה על מיקום במפה .מומלץ מאוד להגדיר את מיקום הקורס
מראש ,לפני הפעלת הסשן.
אפשרות הגיאו-לוקיישן זמינה למשתמשי פרמיום בלבד ,והמשתתפים חייבים להשתמש באפליקציה של  EZCheck.meעל מנת
שמיקומם יזוהה.
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הרצת סשן
מכל מסך.

כדי להריץ סשן נוכחות ,לחצו על הכפתור

חלון ההגדרות של הסשן יוצג בפניכם .החלון נראה כך:

ניתן לבחור את הקורס ,לשנות את שם הסשן אם תרצו (למשל ' -שיעור מבוא') ולהגדיר את משך הסשן .ניתן גם להגדיר סשן שאינו
מוגבל בזמן.
כדי להתחיל את הסשן ,לחצו על הכפתור האדום ‘Run Session’ -

חידוש סשן
לאחר סיום הרצת הסשן ,ניתן לחדש אותו  -במידה ולמשל נכנסו לכיתה משתתפים חדשים שלא הספיקו לעשות צ'ק-אין.
כדי לחדש סשן ,לחצו על סיכום הקורס ,בחרו בטאב ' ,'By sessionsעברו עם העכבר על שורת הסשן אותו ברצונכם לחדש ובחרו
באפשרות '.'Resume session
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לאחר הרצת סשן
לאחר הרצת הסשן ,ניתן ללחוץ על שם הקורס לצפות בסיכום הקורס ,באמצעות שני טאבים:
 - By Sessionsרשימת הסשנים של הקורס ,עם אינפורמציה כללית על כל אחד מהם.

לחיצה על שם כל סשן תוביל למבט פרטני עליו .כמו כן ,ניתן לבחור סשן ולהשתמש בתפריט כדי למחוק אותו או לשנות לו את השם.

 – By Attendeesמציג טבלה של המשתתפים בכל סשן ,עם אינדיקציית נוכחות /היעדרות.

ניתן ללחוץ על כל אינדיקציה (כלומר ,על כל אייקון
לחיצה על שם כל משתתף תוביל למבט פרטני עליו.

או

בטבלה) כדי לעשות צ'ק-אין ידני או לבטל צ'ק-אין לכל משתתף .כמו כן,
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צ'ק-אין מאוחר

חדש

לאחר הסשן ,משתתפים יכולים לבקש צ'ק-אין מאוחר לסשנים שהם לא הצליחו לעשות אליהם צ'ק-אין מסיבה כלשהיא .הם צריכים
לבחור את הסשן הרלוונטי בטאב ה'היסטוריה' של האפליקציה ,וללחוץ על הקישור "בקשת צ'ק-אין מאוחר"...
הם יתבקשו לכתוב את הסיבה לבקשה ,וסטטוס הנוכחות שלהם יסומן כ'בקשה ממתינה לאישור' ,עם אייקון של סימן שאלה כתום:

.

בקשות אלו יופיעו במרכז ההתראות בממשק המרצה ,ושם ניתן לאשר או לדחות כל בקשה בנפרד או לאשר את כל הבקשות ביחד.

דוחות
לאחר הפעלת הסשן ,ניתן להוריד דוח צ'ק-אין מפורט לכל קורס ,בכל מפגש ,עבור כל משתתף ,ע"י לחיצה על הקישור:

דוחות האקסל זמינים למשתמשי פרימיום בלבד.
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