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 מדריך מקוצר .1

 כניסה ראשונית למערכת

למערכת תתאפשר לאחר קבלת סיסמא זמנית לדוא"ל ראשונית כניסה  -

 .NewUser@hilantech.co.ilמחילן מהכתובת: 
, SPAM -במידה ולא תתקבל הודעה, ייתכן והיא נכנסה לתיבת הודעות ה -

במקרה בו ההודעה לא נמצאה גם שם, ניתן  ניתן יהיה לאתרה שם.

 .להלןלבצע באופן עצמאי איפוס סיסמא. ראו הנחיות 
לאשר את תנאי  ישההתחברות הראשונה למערכת, יוצג מסך בו  בעת -

 .באתר השימוש

 כניסה למערכת

 יוצג מסך הזדהות. https://idc.net.hilan.co.il/loginיש לגשת לכתובת:  -

לאחר מילוי השדות יש  א.וסיסמ ת"זמאובטח, בו יש להקיש מספר 

 .להקיש  על "כניסה"
במסך  באמצעות לחיצה על "שכחת סיסמא?" איפוס סיסמאניתן לבצע  -

 ההתחברות.

 שלושה בכל האישית הכניסה סיסמת החלפת על מתריעה המערכת -

הסיסמה באופן יזום נפעל על פי   את לשנות ונרצה במידה חודשים.

 הצעדים הבאים:
o הגדרות אישיות  החלפת סיסמה 
o  פעמיים חדשה אסיסמ ו אחת פעם ישנה אסיסמהקלדת 
o  כפתור בצעלחיצה על 

 מודול שכר

לכל עובד מאז  106 -המערכת מציגה את כל תלושי השכר וטפסי ה -

 (.2014-המעבר של הבינתחומי לחילן )מ

ניתן לצפות גם בפרטים אישיים ובמידע נוסף הקשור לשכר, כדוגמת  -

תקציר השכר )חלוקה לרכיבים(, תשלומים וניכויים )בחלוקה לשנים( 

 ועוד:

 
 

 
 למערכתראשונית כניסה  .2

מחילן  הכניסה למערכת תתאפשר לאחר קבלת סיסמא זמנית לדוא"ל
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 ההודעה שתישלח תיראה כך: .NewUser@hilantech.co.ilמהכתובת: 

 

, SPAM -במידה ולא תתקבל הודעה, ייתכן והיא נכנסה לתיבת הודעות ה

במקרה בו ההודעה לא נמצאה גם שם, ניתן לבצע  ניתן יהיה לאתרה שם.

 .להלןבאופן עצמאי איפוס סיסמא. ראו הנחיות 

 

 בחילנט נתונים להצגת הסכמה .3

ההתחברות הראשונה למערכת חילנט, יוצג מסך בו על המשתמש  בעת

 באתר: לאשר את תנאי השימוש

 

 

מנת לאשר את תנאי השימוש, יש לסמן במקום המיועד לצד השורה  על

  .לתנאי השימוש" והסכמתי "אני מאשר שקראתי

 לסיום יש ללחוץ על המשך.
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 כניסה למערכת .4

 יוצג מסך הזדהות. https://idc.net.hilan.co.il/loginיש לגשת לכתובת: 

לאחר מילוי השדות יש להקיש   א.וסיסמ ת"זמאובטח, בו יש להקיש מספר 

 .על "כניסה"

 

 
 איפוס  סיסמא .5

באמצעות לחיצה  איפוס סיסמאבמידה ולא התקבלה סיסמא, ניתן לבצע 

על "שכחת סיסמא?" במסך ההתחברות בכתובת: 

https://idc.net.hilan.co.il/login: 

https://idc.net.hilan.co.il/login
https://idc.net.hilan.co.il/login
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בתהליך איפוס הסיסמא, תידרשו לספק מספר עובד )ת"ז(, תאריך לידה 

 בתמונה: יוצגו ולהקליד את המספרים ש

 

 ולחיצה על אישור, תתקבל ההודעה הבאה: לאחר מילוי הפרטים
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 בתיבת הדוא"ל תתקבל ההודעה הבאה:

 

, לפי הכללים יש ללחוץ על הקישור לאיפוס הסיסמא ולבחור סיסמא חדשה

 :לבניית סיסמא, כפי שמפורטים בצילום המסך להלן



 

 

7 

 

 .לאחר בחירת הסיסמא, תועברו לעמוד הכניסה

 בא:במקביל, יישלח אליכם דוא"ל בנוסח ה
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 החלפת סיסמא .6

 שלושה בכל האישית הכניסה סיסמת החלפת על מתריעה המערכת

הסיסמה באופן יזום נפעל על פי   את לשנות ונרצה במידה חודשים.

 הצעדים הבאים:

 .החלפת סיסמה ניכנס למסך הגדרות אישיות בחוצץ .1

 

 פעמיים חדשה סיסמה ו אחת פעם ישנה סיסמה מקלידים .2

להגדרות המתבקשות על מנת שהסיסמה תהיה חוקית.* יש לשים לב 

 

 .לוחצים על כפתור בצע .3

 

 

 


