מידע על שירותי מחשב לסטודנטים חדשים – מדריך מקוצר
כללי
כל סטודנט המתקבל ללימודים בלימודי הסמכה או בתארים המתקדמים בטכניון נדרש לפתוח
חשבון משתמש ) .(User Accountחשבון זה ,המתוחזק והנתמך על ידי האגף למחשוב ומערכות
מידע ,מאפשר גישה למערכות כגון מערכת הרישום למקצועות ,ציונים ,דואר אלקטרוני ועוד
משאבי מחשב בקמפוס .מידע על מנגנון ההזדהות האחידה בטכניון ניתן לקבל באתר אגף
המחשוב ומערכות מידע.
קוד סודי
לכל סטודנט נשלח בהודעת  SMSאו בדואר "קוד סודי" בן  8תווים המהווה עבורו אמצעי זיהוי
ייחודי.
סטודנט הסמכה ששכח/אבד את הקוד הסודי יכול לשחזר אותו באתר
http://cis-account.technion.ac.il
בוחר/ת "חסר לי קוד אישי " .הקוד יישלח לכתובת מייל ב CAMPUS-או ב.SMS -
כמו כן ניתן לקבלו בבניין אולמן קומה  400במדור סטודנטים בין השעות . 11:00-13:00
הוראות פתיחת חשבון CAMPUS
פתיחת חשבון המשתמש נעשית בשירות עצמי ע"י הסטודנט
בקישור http://cis-account.technion.ac.il :באמצעות הקוד הסודי ומילוי ההוראות .בתהליך
יצירת החשבון על הסטודנט לבחור שם חשבון מתוך רשימת שמות המוצעים ע"י המערכת.
לדוגמא :לסטודנט שבחר בשם החשבון  moshe.cohenתפתח כתובת הדוא"ל
moshe.cohen@campus.technion.ac.il
לרשות הסטודנט עומד אתר ניהול החשבונות ( )http://cis-account.technion.ac.ilהמאפשר
מגוון פעולות בשירות עצמי כגון ,איפוס סיסמה ,שחזור קוד סודי ועדכון מספר טלפון נייד לקבלת
מסרונים.
דואר אלקטרוני
הטכניון מעמיד לרשות הסטודנטים מערכת דואר אלקטרוני מתקדמת המבוססת על תשתית ענן
מסוג  , Office 365בין תכונתיה הבולטות ניתן לציין את גודל התיבה  , 50GBנפח אחסון אישי
של  1TBוזכות שימוש בתוכנת  Microsoft Officeב 5 -התקנים לבחירת הסטודנט .פרטים
מלאים באתר אגף המחשוב ומערכות מידע .גישה למערכת הדואר האלקטרוני באמצעות אתר
.http://mail.campus.technion.ac.il
קיום חשבון דואר אלקטרוני הנו תנאי הכרחי לרישום למקצועות השונים ולכל הטיפול השוטף
בנושאים מנהליים בטכניון .חשבון המחשב ישמש את הסטודנט בכל מהלך לימודיו בטכניון.
הודעות רשמיות של הטכניון תשלחנה אליו בדואר אלקטרוני ודינן כדין מכתב רשום שנשלח
לכתובתו של הסטודנט.
חשבון המחשב ילווה את הסטודנט בלימודיו בכל התארים בטכניון וישמר עבורו גם בסיום
לימודיו כבוגר (כפוף לקיום הסכם עם נותן השירות).
השימוש במחשבי הטכניון כפוף לנוהל שימוש במשאבי התקשוב בטכניון.











רשימת האתרים השימושיים ופרטי ההזדהות עבורם:
 – http://moodle.technion.ac.ilאתר הקורסים – פרטי הזדהות :ת.ז והקוד הסודי.
מערכת  Moodleהיא מערכת לניהול אתרי המקצועות בטכניון.
כל אתר כולל כלים לניהול תכני המקצוע (הרצאות ותרגולים)  ,כלים לתקשורת עם צוות
המקצוע (הודעות ,פורום לדיונים) וכלים לניהול משימות.
 – mathnet.technion.ac.ilעבור סטודנטים הרשומים לקורסי המתמטיקה בלבד -פרטי
הזדהות :ת.ז .והסיסמא גם היא מס ת.ז.
מערכת 'מתנט' משמשת את כל הסטודנטים בטכניון ,הלומדים את מקצועות החשבון
הדיפרנציאלי והאינטגראלי והאלגברה הלינארית ,ככלי להגשת תרגילי בית .ההגשה
מתבצעת דרך האינטרנט.



 grades.technion.ac.ilפרטי הזדהות :שם חשבון  CAMPUSוהסיסמא  .המערכת
מאפשרת לסטודנטים צפייה בציונים המנוהלים בה.








אתר לימודי הסמכה http://ug.technion.ac.il
אגף המחשוב ומערכות מידע http://cis.technion.ac.il
אתר מוקד התמיכה http://5600.technion.ac.il
ספריית הטכניון http://library.technion.ac.il
הרצאות מוקלטות בשרת וידאו http://video.technion.ac.il
הרצאות מוקלטות בשרת פנאופטו http://panoptotech.technion.ac.il/

