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 קבצים מאובטחת שליחת
 

  גישה והזדהות במערכת שליחת קבצים מאובטחת. 1
  

 מערכת שליחת קבצים מאובטחת מיועדת לאפשר : 
 .שליחת שאלוני בחינה למדפסת במדור בחינות 
  למדור בחינות קבצי ציונים סופייםשליחת. 

 
 .Firefox גרסאות כל, Chrome גרסאות כל, ומעלה IE10: בדפדפנים נתמכת המערכת

 .לקמפוס מחוץ גם למערכת להיכנס ניתן, כן כמו  .והטאבלט מהסמארטפון גם קבצים לשלוח ניתן
 

 T-Safe  (https://smft.haifa.ac.il/ )מערכת < -- "סגל ומינהללשונית "< -- אתר האוניברסיטהמערכת יש לגשת לגישה ללצורך 
סיסמה אילו הם שם המשתמש וה) Active Directoryלמערכת  הסיסמהו ששם המשתמיש להזין את יתקבל מסך ההזדהות הבא, 

  .Submitוללחוץ על כפתור   (Outlook / Exchange –דוא"ל ל

 
 .(קישור הבאלגבי התהליך ב )הסבר ADלביצוע איפוס סיסמה עצמאי למערכת למציאת שם המשתמש ומצ"ב קישור 

 
 
 
 בחינה ל"כספת" במדור בחינות גיליון שליחת. 2
 

 .שאלוני בחינה ספרייתלאחר ההזדהות במערכת יתקבל המסך הבא, יש לגשת ל

 . (Upload files)  בכדי להעלות גיליון בחינה שיישלח להדפסה יש ללחוץ על הצלמית 

 
 . … Add filesיתקבל המסך הבא, יש לצרף את הקובץ באמצעות לחיצה על כפתור  

  .(pdf)סיומת  PDFניתן לצרף קבצים רק מסוג קבצי 

 
 

http://www.haifa.ac.il/
https://smft.haifa.ac.il/
https://smft.haifa.ac.il/
https://setadpass.haifa.ac.il/webform1.aspx
http://dochelpdesk.haifa.ac.il/campusnet/AD_reset_psw.pdf
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 .Uploadלאחר צירוף גיליון הבחינה, יש ללחוץ על כפתור 

 
 . שנמצאת במדור בחינות למדפסתגיליון הבחינה יישלח אוטומטית 

 
  :הערה
  מומלץ לשלוח יחד עם שאלון הבחינה גם את טופס ההנחיות הנלווה. את טופס ההנחיות הנלווה ניתן גם להעביר למדור בחינות

 במייל רגיל או בפקס.
 
 

 
 שליחת גיליון ציונים סופיים למדור בחינות. 3
 

 .גיליונות ציונים לספרייתיש לגשת 

 . (Upload files)  בכדי להעלות גיליון ציוני בחינה שיישלח למדור בחינות יש ללחוץ על הצלמית 

 
 . … Add filesיתקבל המסך הבא, יש לצרף את הקובץ באמצעות לחיצה על כפתור  

  .(xlsx)סיומת   Excelניתן לצרף קבצים רק מסוג קבצי 

 
 .Uploadלאחר צירוף גיליון הציונים הסופיים, יש ללחוץ על כפתור 

 
 . גיליון הציונים הסופיים יישלח אוטומטית למדור בחינות

 
 

 
  

 סרטון הדרכהמידע נוסף:  
 

 בשאלות הקשורות להזדהות במערכת / בעיות בעת שליחת שאלוני הבחינה ו/או גיליונות ציונים סופיים ניתן 
 .פתיחת קריאה טופס. 1(, שלוחה 8242609-04) 2609בטל.  -מרכז שירות ותמיכהלפנות ל

http://flv1.haifa.ac.il/Tikshuv1/universityUnits/helpdesk/Safe-t/Safe-t.html
http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTMw

