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מנהלים/ות ,רכזים/ות יקרים/ות
היום כבר כולם מבינים את החשיבות של הטכנולוגיה בשיפור ובייעול תהליכים בית ספריים.
אבל כידוע לכם קיים פער גדול בין הרצוי המצוי .אתם מצפים ובצדק כי הטכנולוגיה פשוט
תעזור לכם ביום יום ,תחסוך לכם זמן ותסייע לכם לקבל החלטות חכמות .אבל -לצערנו-
כולנו יודעים כי זה לא המצב ,הפתרונות הקיימים רחוקים מלספק את הסחורה ובתי ספר
רבים שבויים בידי טכנולוגיות שלא עונות על הצורך האמיתי של בתי ספר .צוותי הוראה חווים
קושי בתפעול הכלים הטכנולוגיים הקיימים ומנהלים מרגישים אף חוסר תועלת אמיתית
מאותם כלים וחשים לפעמים בלבול מהיצע הפתרונות שקיים בשוק.

אנו בקינדקס..
עושים לכם סדר בבלגן
קינדקס הינה מערכת חדשנית ומתקדמת שצמחה בין כותלי בית הספר
ומציעה פתרון טכנולוגי חדשני המשלב בינה מלאכותית ) (AIונותן מענה
לאתגרים ולצרכים של בתי הספר בעידן המודרני.
קינדקס הוקמה מתוך ראיה מערכתית פדגוגית-חינוכית רחבה הרואה
בטכנולוגיה אמצעי מרכזי לשיפור רמת ההוראה והלמידה בבית הספר.
הפיתוח נעשה על יד צוות מיוחד אשר מורכב מאנשי טכנולוגיה יצירתיים
ואנשי חינוך בעלי ניסיון והיכרות רבת שנים במערכת החינוך.
קינדקס מספקת ארגז כלי ניהול עשיר הנותן מענה הוליסטי לבית הספר
ולכל בעלי התפקידים ,תלמידים ,מורים והורים ,והכל ,באפליקציה אחת
חכמה ,גמישה וידידותית מאוד למשתמש.
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אז מה קינדקס מציעה:

מערכת למידה מרחוק )(Vclass
בצל משבר הקורונה נתגלו המון אתגרים וקשיים בכלים הטכנולוגיים
אשר מיועדים ללמידה מרחוק .מערכת זו פותחה במיוחד לבתי ספר
ומסונכרת עם המערכת הפדגוגית הבית ספרית .אין צורך להקים
קבוצות או להוסיף תלמידים ,הכל נשלף אוטומטית מהמערכת
הפדגוגית .המערכת מאפשרת בניה של מערכת שעות ייעודית
לשיעורים המקוונים ,ניהול מערך למידה אסינכרוני וגם סינכרוני.
היישום גם מחובר למערכת ההזדהות האחידה של משרד החינוך.
הכל פשוט ומוכן בשבילכם.

מערכת ניהול מצבת )(CORE
מערכת מרכזית אשר מנהלת את המצבת של התלמידים ,המורים,
הכיתות ,הקבוצות ותוכניות הלימוד .מערכת זו מסונכרת עם המצבת
של משרד החינוך ומאפשרת לצוות הניהול של בית הספר להוסיף \
לעדכן \ למחוק גורמים שונים בצורה מאוד פשוטה .מערכת זו גם
מסונכרת באופן מלא עם שאר המערכות של קינדקס.

2

באישור
משרד החניוך

מערכת ניהול פדגוגי )(EVAL
מערכת זו היא הלב הפועם של כל בית הספר ,דרכה מורים ומחנכים
בונים הערכות ,הזנת ציונים ,הפקת דוחות לפי חתכים שונים והפקת
תעודות הערכה בעיצובים מגוונים.המערכת מספקת מנגנון מיפוי אשר
מזהה תלמידים עם מיומנויות שונות בתחומי דעת שונים.

:

נוכחות העדרות
כיתה א-א  ,שיעור 4

נוכחות העדרות
נוכחות העדרות

משמעת

מהלך שיעור

5
שיי

נוכח

9

נעדר

2

איחור

נעדר

209490988

איילת

יומן כיתה דיגיטלי )(ECOUNT

נוכח

9233432432

מה

לך שיעור

אהרן

נוכח

234545466

גולן

איחור

567465466

מעת

מש

אביב

נעדר

909878677

הילה

איחור

532436333

דוחות
זוהר
789875545

מהלך שיעור

שמור

אפליקציה ייעודית ,מאוד פשוטה לתפעול אשר מסייעת למורה לתעד
נוכחות ,משמעת ומהלך השיעור בצורה מאוד נוחה ובמהירות.
האפלקציה גם מספקת סיכום העדרות ברמת יום ,עדכון הורים אוטומטי
במידה והתלמיד לא נוכח בשיעור .האפלקציה מספקת דוחות מפורטים
בצורה גרפיים וגם יכולת לאתר תלמידים עם העדרות ממושכת או אי
סדרים בהגעה לבית הספר.

נוכח

דוחות

מערכת שעות )(START
מערכת השעות היא הבסיס לכל התהליכים הפדגוגיים של בית הספר,
דרכה בית הספר יכול לשבץ את המורים לקבוצות השונות עפ"י אילוצים
שונים .הפיתוח של  STARTנעשה במטרה להקל מאוד על בית ספר
בתהליך השיבוץ של שעות העבודה.
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מעבדת נתונים )(STATS
מערכת מיוחדת אשר קולטת נתונים ממערכות קינדקס השונות,
מעבדת אותם ומחלצת מהם תבניות מידע שונות בעלות משמעות
פדגוגית חשובה .מערכת זו מספקת מנגנון מיוחד לגילוי תלמידים עם
סימפטומים של נשירה סמויה.

:

מידע להורים )(Parents
הורים יכולים להיות מעודכנים בזמן אמת .אפליקציה זו מיועדת לספק
מידע להורים אודות המצב של התלמיד מההיבט הפדגוגי ,החינוכי
והחברתי .האפליקציה ,מאפשרת להורים לבצע פעולות שונות ,כגון,
חתימה על הצהרת בריאות ,מילוי טפסים דיגיטלים ועוד ועוד..

פורטל בית ספרי )(TOPXITE
הפורטל הינו "שער הכניסה" לעולם האינטרנט של קהילת החינוך הבית
ספרית .דרכו ניתן לנהל תהליכי הוראה ולמידה מתוקשבים ,לשלב
הודעות ,חומרי לימוד ,סביבות למידה מתוקשבות ועוד..
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שילוט דיגיטלי )(TopSign
מערכת לשידור תכנים ומדיה על גבי מסכי טלוויזיה גדולים במרחב,
בחדרי מורים או במסדרונות של בית הספר .ניתן לשדר במסכים
תכנים מסוגים שונים ,מערכת שעות ,שעות קבלה של מורים,
תמונות ,סרטונים וחדשות.

הפקת תעודות הוקרה מעוצבות )(CERT
מערכת מיוחדת המאפשרת לבית הספר להפיק תעודות
הוקרה והערכה בעיצובים שונים בצורה קלה וללא צורך לפנות
למעצבים או לבתי דפוס .הכל נעשה במקום ובקליק.

שירותים דיגיטלים שונים )(SERV
מערכת זו מאגדת שירותי דיגיטציה שונים אשר נחוצים מאוד לבית
הספר ,למשל שליחת הודעות  SMSלהורים ולקבוצות יעד שונים,
חתימה ומעקב על הצהרות בריאות של צוות ההוראה וגם של התלמידים
ועוד ועוד שירותים.

מערכת רישום ופרסום קורסים )(Kindix Online
מערכת זו תספק למוסד או לבית הספר יכולת לפרסם ,לשווק וגם
למכור את את הקורסים \ חוגים שלו בצורה פשוטה באמצעות
פורטל אינטרנט ייעודי ומותאם אישית עם מנגנון סליקה אונליין.
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מאות בתי ספר ואלפי מורים
כבר הצטרפו לקינדקס

260
בתי ספר

130,000
מורים

education intelligence

12,000
תלמידים

צור קשר

הצטרפו עכשיו למערכת קינדקס.
נשמח מאוד לעמוד לרשותכם !
sales@kindix.me
רח' עומרים  , 8פארק ההייטק עומר.
kindix.co.il
משרד08-6759660 :
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