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 ? EZCheck.meמה זה 
EZCheck.me   וקורסים של הכשרה    ליין-שיעורי אוןהמאפשרת ניטור נוכחות באוניברסיטאות, בתי ספר, אינטרנט   פלטפורמתהיא

 . מקצועית

סשנים   מריץלמערכת שני 'צדדים': ממשק המרצה, המופעל ישירות מהאתר על גבי המחשב האישי, ואפליקציית המשתתפים. המרצה  
 .פליקציה אין' באמצעות הא -אליהם 'צ'ק  עושיםשל בדיקת נוכחות, שהמשתתפים 

 דרישות מערכת הפעלה בסיסית ו
באמצעות כל  בלבד,   (PC) מחשב האישימהישירות מאתר האינטרנט,    להפעלהניתן והוא ,  EZCheck.meזמין בכתובת   ממשק המרצה

 .Safari או    Edge ,Firefox ,Chrome דפדפן אינטרנט מודרני, כמו

. את הסשן מריצים ישירות מהאתר, ומציגים אותו  אינטרנטל  להיות מחובר כדי להריץ סשן בדיקת נוכחות, המחשב של המרצה צריך  
 .באמצעות מקרן -באמצעות שיתוף מסך, ובכיתות  - ליין -בשיעורי און .בפני הסטודנטים כמו מצגת

   אייפון או אנדרואיד.   המשתתפים יכולים לעשות צ'ק אין עם כל סמארטפון מודרני, כמו

די לחסוך זמן בסשן הראשון, מומלץ מאד לשלוח למשתתפים את הקישורים להורדת האפליקציה לפני השיעור הראשון, ולבקש מהם  כ
 : מראש להתקין אותה ולהירשם לשירות

 me/id1472247186-https://apps.apple.com/us/app/ezcheckקישור לאייפון:  

 d=me.ezcheckhttps://play.google.com/store/apps/details?iקישור לאנדרואיד:  

אין גם דרך  - אין. יחד עם זאת, ניתן לעשות צ'ק-אפליקציה היא הדרך הקלה, המהירה, והבטוחה ביותר לעשות צ'קאין באמצעות ה -צ'ק
 טלפון הנייד. במחשב או  ב  GoEZ.MEהאינטרנט, בכתובת דפדפן  

האפליקציה עם  אין באמצעות  - כמו כן, כדי לבצע צ'ק ).Wi-Fiחיבור אינטרנט (סלולרי או אין לסשנים, יש צורך ב-על מנת לבצע צ'ק
 .בסמארטפוןש צורך במצלמה י  QRסריקת קוד 

  

https://ezcheck.me/
https://ezcheck.me/
https://apps.apple.com/us/app/ezcheck-me/id1472247186
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ezcheck
http://www.goez.me/
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 ?מוצעת בחינםEZCheck.me ם מערכת הא
נוכחות ללא  סשנים של בדיקת  7הריץ פתוח קורס אחד ול מאפשרת למרצים ל, והיא מוצעת בחינם המערכת הגרסה הבסיסית של  

 ., ולצפות בסיכום הסשניםעל מס' הסטודנטים הגבלה 

 חשבון פרימיום
 :מציעה את היתרונות הבאים EZCheck.me הפרימיום של  גרסת 

 . משתתפיםחשבון מרצה יחיד, ללא הגבלת קורסים, סשנים, ומס'  •
 . להורדה לכל הקורסים  Excel דוחות •
 . שהחסירו שיעורים רביםהתרעות על משתתפים  כל קורס, ובהנוכחות  , המציג תובנות לגבי  (Dashboard)לוח בקרה  •
 שיעורים היברידיים, שמראה מי השתתף בשיעור מהכיתה ומי מרחוק. תכונה אידיאלית ל  – לוקיישן -גיאו •
 . הארגון  ם של צבעיהלוגו וה סשנים ממותגים, עם   •

אין במשך החודש. ניתן לראות את המחירים  -ייחודיים החודשי שעשו צ'קהתמחור של חשבון הפרימיום נקבע עפ"י מס' המשתתפים ה 
 https://ezcheck.me/pricingבכתובת: 

 חשבון מוסדי
 :את כל היתרונות של חשבון הפרימיום, ובנוסף את היתרונות הבאים  המציע  EZCheck.me שלהגרסה המוסדית 

 . משתתפיםללא הגבלת קורסים, סשנים, ומס'  חשבונות מרצה מרובים, עבור מס' בלתי מוגבל של מרצים בארגון,  •
 .נוכחות מכל חשבון דוחות   תמוסדי, המרכז דרך חשבון אחד גישה לכל חשבונות המרצים בארגון ומאפשר הורד Admin חשבון  •
 (ראו תרשים).  דשבורד עם סטטיסטיקה מוסדית לגבי השימוש במערכת  •
 .Moodleכגון  אפשרות לסנכרון דוחות הנוכחות עם מערכות חיצוניות,   •
 שירות תמיכה עם זמני תגובה מהירים במיוחד. •

  EZCheck.meלמידע נוסף אודות החשבון המוסדי של   צרו אתנו קשר 

 

 

  מספק 'מבט על' על מגמת הנוכחות במוסד, ברמת הפקולטות, הקורסים והמרצים השונים.  EZCheck.meשל   המוסדיהדשבורד 

https://ezcheck.me/pricing
mailto:info@ezcheck.me?subject=%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95%20%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20EZCheck.me


4 
2202 ©  EZCheck.me  כל הזכויות שמורות 

 

 הרשמה למערכת (מרצים)
הימני העליון    בצדו 'Sign Up 'כפתור הוללחוץ על  ),  PCהאישי ( מהמחשב  EZCheck.me להיכנס לאתר כדי להירשם למערכת כמרצה יש 

 קוד שישלח אליכם במייל ה של הדף. יש להזין שם, כתובת אימייל, וסיסמא, ולאחר מכן יש לאשר את כתובת המייל באמצעות 

 הרשמה למערכת (משתתפים) 
. בהרשמה הראשונה המשתתפים  לאנדרואיד או    לאייפון  EZCheck.meתתפים יכולים להירשם למערכת מראש עם אפליקציית המש

 .ידרשו לאשר את מס' הטלפון ע"י קוד שיישלח אליהם בהודעת טקסט

במחשב או   GoEZ.ME  לאתר הנייד בכתובתאפליקציה, באמצעות כניסה הגם ללא התקנת  מערכת ל משתתפים יכולים להירשם  ה
אין  -את כל האפשרויות שהאפליקציה מציעה, כמו צ'קלמשתתפים  בדרך זו אינה מציעה    מערכתשימוש בבטלפון. חשוב לציין כי 
 . אין מאוחר, ותצוגת היסטוריית הנוכחות של המשתתף -, שליחת בקשות לצ'קQRבאמצעות סריקת קוד  

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

 

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

 QRסריקת קוד 
שניות, ניתן לוודא   מספר הינו קוד דינמי, המתחלף כל -QR אין, מאחר וקוד ה - הקלה, המהירה והבטוחה ביותר לבצע צ'ק השיטה זו  

  EZCheck.me. שהמשתתף אכן היה נוכח בכיתה בזמן סריקת הקוד. שיטה זו מחייבת את המשתתף להשתמש באפליקציית

 חידון אייקונים 
זו המשתתף מתבקש לזהות את   בשיטהאייקונים'.  ה , ניתן להשתמש לחילופין ב'חידון במקרה שהמשתתף לא יכול לסרוק את הקוד

וגם דרך  אפליקציה  גם עבור משתמשי הזמינה זו  שיטה שניות.  כמהמתחלף כל  QR-האייקון הנוכחי המוצג על המסך, שבדומה לקוד ה 
 דפדפן האינטרנט. 

 אין ידני -צ'ק
אין ידני המרצה צריך  -כדי לעשות צ'ק .אין באופן ידני לאחר סיום הסשן- יכול לעשות לו צ'קמשתתף איחר לשיעור, המרצה  הבמידה ו 

 אין הידני. - , ולאשר את הצ'קהאדום X-על סימון ה היכנס לסיכום הסשן, לאתר את המשתתף, להקליק ל

https://ezcheck.me/
https://apps.apple.com/us/app/ezcheck-me/id1472247186
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ezcheck
http://www.goez.me/


5 
2202 ©  EZCheck.me  כל הזכויות שמורות 

 

 אין מאוחר-צ'ק
אין מסיבה כלשהי.  -א הצליחו לעשות אליהם צ'קאין מאוחר לסשנים שהם ל- צ'קדרך האפליקציה לאחר הסשן, משתתפים יכולים לבקש 

 אין מאוחר..." - הם צריכים לבחור את הסשן הרלוונטי בטאב ה'היסטוריה' של האפליקציה, וללחוץ על הקישור "בקשת צ'ק

 .  :הם יתבקשו לכתוב את הסיבה לבקשה, וסטטוס הנוכחות שלהם יסומן כ'בקשה ממתינה לאישור', עם אייקון של סימן שאלה כתום

 או לאשר את כל הבקשות יחד.   ,ניתן לאשר או לדחות כל בקשה בנפרד דרכובקשות אלו יופיעו במרכז ההתראות בממשק המרצה,  

 'כשרים'לטלפונים  מענה קולי
כל טלפון נייד, ע"י חיוג למספר הטלפון   באמצעותאין -לעשות צ'ק הוא יכול , 'כשר 'טלפון    או שיש לו  במידה ולמשתתף אין סמארטפון,

. בשיטה זו, המשתתף נדרש לזהות מספר שמופיע על המסך,  .המופיע על המסך, ומעקב אחרי ההוראות של מערכת המענה הקולי
   שניות.  כמהשבדומה לחידון האייקונים, מתחלף כל 

 . היא מופעלת עפ"י בקשה מיוחדתמיום בלבד, ו י רק בישראל, למשתמשי פר  זמינה אפשרות המענה הקולי    

 )לפני הסשן הראשון(שליחת הוראות למשתתפים 
ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות  , מומלץ לבקש מהמשתתפים להוריד את האפליקציה ולהירשם מראש. בסשן הראשוןכדי לחסוך זמן  

להתקנת האפליקציה  משם ניתן לשלוח את ההוראות  בסרגל הצד השמאלי,   ’Send attendees' instructions‘ לחיצה על הקישור
 באימייל או להעתיק אותן. 

 יצירת קורס 
ן להוסיף  תוניקורס, ל שם  יש להקלידעל האייקון        בסרגל הצד השמאלי, וחלון הגדרת הקורס ייפתח.  יש ללחוץכדי ליצור קורס חדש, 

 פנסינג'. - תיאור אופציונלי, שפה, ומידע אחר. ניתן גם להגדיר את מיקום הקורס לשימוש ב'גיאולו 

 .תפים בעברית או באנגליתהגדרה זו תקבע אם הסשן יוצג בפני המשת  - לב להגדרת שפת הקורס  יש לשיםחשוב:  

 הצגה והסתרה של קורסים
. הקורס יעלם  ’…Hide Course‘ובחירה בפקודה ליד שם הקורס " ה"   ע"י לחיצה על תפריט רלוונטיים רסים שאינם  ניתן להסתיר קו 

 מהרשימה. 

לבחור קורס  המוסתרים מוצגים, ניתן כשהקורסים . ”Show Hidden Courses“מוסתרים, יש להדליק את המתג קורסים   להציג כדי 
 הסתרתו. לבטל את ו
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 לוקיישן -גיאו
עלת עבור סשן,  פ לוקיישן מו- הגיאוכאשר תכונת להגדיר מיקום לקורס. יש   (Geoloaction)לוקיישן - הגיאו  תכונתעל מנת להפעיל את 

, הוא מוגדר כמשתתף שעשה  מטרים ממיקום הקורס 100עד  וההפרש הוא . במידה סמושווה למיקום הקורמיקום המשתתף מזוהה ו
 .(”Remote“)אין מרחוק -גדול יותר, הוא מוגדר כמשתתף שעשה צ'קמרחק וה , ובמידה  (”Classroom“) אין מהכיתה-צ'ק

   מיקום הקורס מוגדר ע"י לחיצה על שדה מיקום הקורס בחלון הגדרת הקורס. הפותחת חלון ייעודי, הנראה כך:

 

מלץ מאוד להגדיר את מיקום הקורס  ומ  . ון זה ניתן להגדיר את מיקום הקורס ע"י חיפוש כתובת, או ע"י לחיצה על מיקום במפהבחל
 , לפני הפעלת הסשן.  מראש

המשתתפים חייבים להשתמש באפליקציה של  , ו לחשבונות הפרימיום או המוסדיים בלבדמינה  ז  לוקיישן-אפשרות הגיאו  
EZCheck.me ולאשר לאפליקציה גישה למיקומם . 
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 הרצת סשן 

   על הכפתור יש ללחוץכדי להריץ סשן נוכחות,  . מכל מסך 

 

 :. החלון נראה כך פתחחלון ההגדרות של הסשן י   

 

 .ולהגדיר את משך הסשן. ניתן גם להגדיר סשן שאינו מוגבל בזמן'שיעור מבוא')   - ניתן לבחור את הקורס, לשנות את שם הסשן (למשל 

 ’Run Session‘ -האדום על הכפתור  יש ללחוץכדי להתחיל את הסשן, 

 חידוש סשן
 .אין-נכנסו לכיתה משתתפים חדשים שלא הספיקו לעשות צ'קבמידה ולמשל  -לאחר סיום הרצת הסשן, ניתן לחדש אותו  

 Resumeבאפשרות '   בחירה לחדש ו  רוצים עם העכבר על שורת הסשן אותו  לעבור ,   'Sessionsאביש לבחור בטכדי לחדש סשן, 
session.' 
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 לאחר הרצת סשן
 :טאבים שלושה לאחר הרצת הסשן, ניתן ללחוץ על שם הקורס לצפות בסיכום הקורס, באמצעות 

Dashboard -    הקורס, ומספק תובנות לגביו:  מבט על על טאב זה מציג 

 

 מודולים:   5כולל   Dashboard-ה

Attendance rate  אחוז הנוכחות של הסשן האחרוןאת אחוז הנוכחות הכללי של הקורס, ואת מציג . 
 

Sessions attendance rate  הנוכחות לאורך הקורס  יאחוזמגמת מציג את  גרף ה . 
 

Attendees attendance rate  שלהם הנוכחות   יעפ"י אחוז מסודרים ,  קורסמשתתפי ה מציג את . 
 

Sequential absent sessions עפ"י מס' הסשנים החסרים , מסודרים או יותר   מציג משתתפים שהחסירו שלושה סשנים רצופים . 
 

Latest Session absentees סשן האחרון. מציג את המשתתפים שהחסירו את ה 
 

 

 בלבד.   או המוסדיים  פרימיוםה לחשבונות זמין   Dashboard-ה 
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Sessions –   רשימת הסשנים של הקורס, עם אינפורמציה כללית על כל אחד מהם מציג את. 

 

 .שמו י למחוק אותו או לשנות את דכ  בתפריטלחיצה על שם כל סשן תוביל למבט פרטני עליו. כמו כן, ניתן לבחור סשן ולהשתמש  

 

Attendees –   .מציג טבלה של המשתתפים בכל סשן, עם אינדיקציית נוכחות/ היעדרות 

 

כמו כן,    .אין לכל משתתף- אין ידני או לבטל צ'ק-כדי לעשות צ'ק ה) בטבל   או  לומר, על כל אייקון אינדיקציה (כניתן ללחוץ על כל 
 .לחיצה על שם כל משתתף תוביל למבט פרטני עליו 
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  הודעות מיידיות
  ישמרו*. כמו כן, ההודעות בטלפוןמיידית   אותן, והם יקבלו למשתתפיםניתן לשלוח הודעות מיידיות החדש  Messages-טאב הב

 'אישור קבלה' ספציפי לגבי כל סטודנט. ב דאשבורד אחר שליחת ההודעה, ניתן לצפות בל . עצמה באפליקציה 

 להקליד את ההודה ולשלוח.  ”…New message“כדי לשלוח הודעה, יש ללחוץ על הקישור 

 כבר ומי לא.   ןאות ראו ולראות בחלון שנפתח מי מהמשתתפים  לאחר מכן, ניתן ללחוץ על ההודעה, 

 התראות.   קבלתולאשר  EZCheck.me* על מנת לקבל התראות לטלפון, על הסטודנטים להתקין את הגרסה האחרונה של אפליקציית 

 

 

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

 

 

 בלבד. או המוסדיים פרימיום ה דוחות האקסל זמינים למשתמשי  
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