
 ١  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

  مقدمه
ا                   ي شرآت ، سازمان و ی ستم اجرای ل درسي وارد دخي ام م ق تم رل دقي ه آنت درجوامع صنعتي براي باال بردن بهره وري مجبور ب

یكي از پارامترهاي بسيار مهم در توليد و خدمات شرآتها هزینه باالي حقوق وزمان مصرف شده پرسنل . باشيم ميآارخانه جات 

م             ق این پ  براي آنترل دقي  . باشد  مي راي   . ارامتر و برنامه ریزي مدیریتي ، نياز به ابزارهاي مختلفي داری رین راه ب ه   بهت رسيدن ب

  . باشد مياین هدف ، مكانيزه نمودن بخشهاي مختلف شرآت 

  :سيستم حضوروغياب

  . آنترل تردد پرسنل راههاي مختلفي دارد

 ثبت تردد بصورت  دستي •

 ثبت تردد با دستگاههاي مكانيكي •

 ا دستگاههاي آامپيوتري بوسيله آارتثبت تردد ب •

 ثبت تردد با دستگاههاي آامپيوتري با ثبت اثرانگشت •

 ثبت تردد با دستگاههاي آامپيوتري با ثبت قرنيه چشم •

 ثبت تردد با دستگاههاي اسكن صورت •

• .... 

ردد   ق ت رل دقي رین راه جهت آنت راه  توسط ، بهت ه هم امپيوتري ب ستم حضوروغياب آ زار سي رم اف ين دبا م زار . ش رم اف در ن

ا           ار م راي بخشهاي مختلف شرآت وجود                  باشد   مي حضوروغياب قابليت تنظيمات مختلف دراختي ان محاسبات مختلف ب  و امك

  .  اطالعات این سيستم را به سيستم هاي دیگر مثل سيستم پرسنلي ، حقوق ودستمزد منتقل نمودتوان ميهمچنين . دارد
  

  ويژگيهاي نرم افزار
 بكار Oracle یا SQLد تحت توان مي نوشته شده است و دیتابيس آن C#.netوغياب پاليزافزارجامع تحت نرم افزارحضور •

 . گرفته شود

   جامع  و)الیت(دوسطح استاندارد در نرم افزارعرضه  •

    جامعنرم افزارقفل و الیسنس با تهيه  جامع به )الیت(استانداردتبدیل نرم افزارنگارش  •

 انگليسيزبان فارسي ونرم افزاربا دو آارآرد  •

  رقم١۶ تا و شماره پرسنلي رقم١٠ تا تعداد ارقام شماره آارتتعریف  •

  پرسنلتعيين تاریخ شروع و خاتمه آار  •

 تعریف محلهای خدمت ، انواع استخدام ، انواع تعطيالت با تعيين رنگ مورد نظر به جهت مشاهده بهتر گزارش •

 تعریف انواع تقویم با تعطيالت مختلف •

 ...شناور و، انواع شيفتهای کاری ویا غير کاری ، نوبت کاری ، ساعت استراحت ، ساعت ناهاري ، شب کاری تعریف  •

 تعریف شيفت های ماه مبارک رمضان  •

ار اول وقت                      • ين شيفت           تعيين و تعریف تبدیل ساعات به ساعات دیگر ، حداقل و حداکثر اضافه ک ار ب ، اضافه   ،  اضافه ک

 تي مرخصی روزانه ، کسر کار قابل اغماض ، تبدیل کسر کار به غيبت ساع کار آخر وقت ، معادل

 بصورت جداگانهتعریف انواع گروههای کاری با تاریخ شروع کار و دوره تکرار، انتخاب تقویم کاری برای هر گروه  •
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اری   تعریف ضرایب تاخير ، کسرکار ، تعجيل ، اضافه کار اول وقت ، وسط وقت ، آخر وقت ، اضافه کار کل ،            • ل ک تعطي

   و جمعه آاري، پنجشبه کاری

  تعطيلی بين مرخصی ها ، محاسبه و یا عدم محاسبه حضور زمان ناهاری وتعطيلی بين دو غيبت وضعيت  تعيين  •

اری              • ر ک ين روز غي اری ، تعي ل ک تعيين حداقل وحداکثر مقدار تعطيل کاری و اضافه کار تعطيل وتعيين نوع محاسبه تعطي

 اری به عنوان تعطيل ک

ا داخل    محاسبه شبکاری خارج   تعيين نوع    • ه                      وی ه روزان دیل مرخصی ساعتی ب  شيفت ، نحوه محاسبه مرخصی ، نحوه تب

 وبرعکس 

 .روزانه ومعادل ساعتی آن  تعریف انواع مرخصی ها و ماموریت های ساعتی و •

  جهت راحتی کاربر  انجام شده به دیگرانتعميم تنظيمات مختلف •

 )کار در روز پنج شنبه ، جمعه ، تعطيالت ، اضافه کار اول وقت ، آخر وقت وميان روز  ( مجوزهای پرسنلیتعيين  •

شتر از سقف  استفاده ز وجتعيين م ، ) سال ، قابل انتقال ، قابل باز خرید       ماه ،  (تعيين سقف مرخصی در    • ين  مرخصی بي  تعع

 .، باقی مانده مرخصی ساليانه وقابل انتقال به سال بعد شده 

 ی های ساعتی وروزانه صدور مرخص •

 صدور مجوز مقدار وحداقل وحداکثر اضافه کاری  •

 مانند ماه مبارك رمضانها و گروههاي کاری پرسنل  تغيير موقت شيفت •

 ...) ویرایش کارتزنی ، مرخصی ، ماموریت و ( پرسنل اطالعات روزانه تصيح  •

 تعيين مقادیر تعدیل پارامترها و گرد کردن مقادیر مورد نياز  •

ا و مرخصی                        گزا • رش های متنوع روزانه ، انفرادی ، دوره ای کاردکس ماهيانه ، گزارش تغييرات ، گزارش ماموریت ه

 ها 

 های جدیدایجاد گزارش قابليت  •

 گزارش هاي انتخابي با ستونهاي مورد نظر و تعيين شرط  دلخواه •

  حقوق ودستمزد برای هرنوع سيستم تشکيل فایل خروجی •
  

  :نصب نرم افزار
 ) اليت ( استاندارد نصب نرم افزار -الف

  نصب نرم افزار جامع -ب
  :مي باشدمرحله به مرحله نرم افزار به صورت زيرنصب 

  )بضميمه ( .SQLنصب نرم افزار  .١

تمامي نرم افزارهاي شرآت پاليزافزار تحت استودیوي آنترل محصوالت  ( Paliz Afzar Studioنصب نرم افزار .٢

جهت ( Database Installation Wizard دیو پاليزافزار نرم افزار و به همراه است).شندبا ميپاليزافزار قابل اجرا 

  .نيز نصب خواهد شد) SQLها  بانك سرور وبه روز رسانيSQL بانكهاي اطالعاتي نرم افزارها به اتصال

  )In Out Control Management( نصب نرم افزار جامع  .٣

  Systemمه در شاخه آپي الیسنس نرم افزار در مسير نصب برنا .۴
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 In Out Control Databases (Databases Attach ( نرم افزار جامع بانك تصالا .۵

 Paliz Afzar Studio Databases (Databases Attach (نرم افزار استودیوپاليزافزار بانك تصالا .۶

  Paliz Afzar Studio Databases (Databases Update (نرم افزار استودیو پاليزافزاربه روز رساني بانك  .٧

 In Out Control Databases (Databases Update  (  نرم افزار جامعبه روز رساني بانك .٨
 

را پشت برنامه قفل  سپس جهت نصب نرم افزار ،. نصب نمایيد)  ب(را طبق ضميمه  SQL Server2000ابتدا نرم افزار 

 نصب را داخل رایانه CD اآنون )و برنامه الیت قفل ندارداین قفل مربوط به برنامه جامع مي باشد  ( کيس خود نصب کنيد

  . روي صفحه ظاهر مي شودبرنامه بصورت خودآار  .بگذارید

ابتدا مرحله اول و سپس مرحله دوم را نصب 

 و با انجام این مراحل نرم افزار استودیو. آنيد

  . حضوروغياب نصب خواهد شد

  نرم کوچک همراه با قفلCDاز داخل در ادامه 

 In Out Control  فایل  Lic از شاخه افزار،

Management. LS.lic در شاخه  را

Systemبه (. نمایيدکپی برنامه نصب مسير در

  ).مسير نصب برنامه دقت نمایيد

زیر مسير پيش فرض نصب برنامه به صورت 
  :مي باشد

  
C:/Program Files/ Paliz Afzar Company/ Paliz Afzar Studio/ System  

  

 Database  مرحله زیر نرم افزار۴در .  و به روز رساني آنها را شرح مي دهيمSQL اینجا اتصال بانكها به پایگاه داده در

Installation Wizardرا به پایگاه داده متصل مي آنيم و سپس به اتصال بانكها خواهيم پرداخت .  

شكل  .منمایيمي   را انتخاب Database Installation Wizard گزینه ، Paliz Afzar products  و Start گزینه از -٢

  .شود شماره یك روي صفحه ظاهر مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١(شكل

  
 )٢(شكل
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 Server(به دو گزینه توجه داریم نام سرور) ٢شكل(درصفحه دوم  .آنيم عبورمي Nextکليد  با )١شكل ( صفحه اول از -٣

Name(و اتصال دیتابيس :   

 . قابل مشاهده استServer Nameکادردر Not Specified  آلمهنامشخص باشد SQLاگرنام سرور .١-٣

 عبارت Database Connection Statueسرور مورد نظردر آادر به پایگاه دادهدرصورت عدم اتصال  .٢-٣

Connection Failed بنابراین براي انتخاب نام . درج شده استSQL Server مورد نظر و برقراري ارتباط با آن  

  )٢(شكل.زنيم  مي را Property آليد
  

طریق توان از همچنين مي. خواهيم با آن ارتباط برقرار آنيم وارد نمایيم ميآه باید نام سروري را  Propertyدرپنجره  -۴

  نمود(Select)دردسترس را مشاهده نمود وسرور مورد نظررا انتخاب) پایگاه داده( SQLسرورهاي  ليست دکمه 

ارتباط (  پيغامی با عنوان.زنيم ميارتباط  را جهت تست Connection text وبعد دکمه Apply آليد سپس .)۴شكل(

 )٣(شكل .زنيم مي  راClose پس از آن آليد .نمود يمخواه را مشاهده Connection Ok )برقرار شد

  

  

  

  

  

  

  

  

 Database Connection Statue آادروانتخابي ما قابل مشاهد خواهد بود  SQLسرورنام ) ٣(پس ازمرحله شكل -۵

  )۵(شكل .زنيم مي را Nextدکمه اآنون  .دهد نمایش مي را  Done عبارت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

براي اتصال . شود مي گفته Attachبه این عمل . متصل نمود SQL  پایگاه داده بهمورد نياز رااآنون باید دیتابيسهاي  -۶

 Attach databasesا گزینه  ابتد.  نمودAttach دریك مرحلهآنها را انتخاب نمود و  توان ميهمه دیتابيسهاي مورد نظر 

 را انتخاب نموده و آليد Paliz Afzar Studio Databases و In Out Control Management سپس دیتابيسهاي و

Next ۶( شکل.زنيم   را مي(  

  
 )٣(شكل

 
 )٥(شكل

  
  )٦(شكل

  
 )٤(شكل
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 درصورتي آه .زنيم  را میNextدکمه آنوني درصفحه  -٧

آدرس دیتابيس مشخص نباشد ویا بخواهيم دیتابيس 

از . از شاخه اي دیگر فراخواني آنيممورد نظر خود را 

 و مسير و فایل )٧(شكل.آنيم  استفاده ميBrowseآليد 

Data Baseآنيم و در پنجره بعد آليد   را انتخاب مي

Finishزنيم  را مي. 

 

  برنامه منظور از طریقبرای این . پردازیم آنها مي (update) نمودن دیتابيسها به بروز رساني Attachپس از -٨

Database Installation Wizard  گزینه  Update Databases  ودیتابيس Paliz Afzar Studio انتخاب  را

 را Browse ، آليد Updateحال جهت فراخواني فایل . شود نمایان مي) ٨( شكل .زنيم مي را Nextآليد نموده 

 را Openب نموده آليد  را انتخاPalizafzar Studio-hf.pak فایل Databases Updateاز شاخه . زنيم مي

فقط . دهيم مي نيز همين روش را انجام In Out Control Management نمودن Updateبراي ) ٩( شكل.زنيم مي

  )٩و ٨شكل  (.انتخاب نمود را باید Update ، InOutControlManagement-HFxx.pakفایل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   
  

  . توان وارد برنامه شد اآنون مي

  .شود  است برنامه حضوروغياب تحت استودیوي پاليزافزار اجرا ميالزم به ذآر
  

  

  

  

  

  

  
  )٧(شكل

  
  )٨(شكل

  
  )٩(شكل
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  اجراي برنامه

ه د   Paliz Afzar Studio روي گزین ك نمایي ت. آلي شوده وداس امل دو پنجره گ اليزافزار ش رل محصوالت پ یوي آنت

  .شود مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .وضعيت دسترسي نرم افزار را داریم گارش و، ن، ویرایش محصول نمایش نام در اینجا: مديراجازه دسترسي .١

  .دهد را نمایش مي دیوونام نرم افزار قابل اجرا تحت است: نام محصول -

 .نماید سطح آاربرد و یا امكانات مورد استفاده از نرم افزار را مشخص مي: ویرایش محصول -

 . باشد  نگارش مي هرداراي شمامحصول مورد استفاده هر : شماره نگارش -

ه عدم دسترسي      آنترل ميافزاردیوي پاليزودسترسي به نرم افزار توسط است    : دسترسيوضعيت   - گردد دراینجا نسبت ب

 .گردد  درج مي در قسمت وضعيت دسترسيو یا دسترسي محدود و یا دسترسي آامل پيغام مناسب

ورتيكه  • عيت درص ي وض هدسترس ي  "  جمل ازه دسترس ل اج شدفای دا ن ل   "پي د ، فای ایش ده ه ال را نم سنس برنام ی

 .شودمحل نصب برنامه آپي ،  Systemالیسنس نرم افزار درشاخه باید فایل  .درمسيردرست آپي نشده است

 C:\Program Files\Paliz Afzar Company\Paliz Afzar Studio\System     :مسيرپيش فرض نصب برنامه

ا               را نمای "  باشد  ميدسترسي مجاز ن  " درصورتيكه وضعيت دسترسي جمله        • سنس ب ل الی ش دهد ، اشكال در عدم تطابق فای

 .باشد  ميWindowsقفل نرم افزار و یا عدم خواندن قفل توسط 

ت    • ك راس ا آلي اوسب اليز  " روي   م ضوروغياب پ دیریت ح ه   "  م امل دو گزین ویي ش صات  من ازخواني و مشخ اهر ب ظ

 . گردد مي

 .توان این گزینه را انتخاب نمود ميافزار وي پاليزدیو الیسنس توسط استبازخواني و آنترل مجددبراي : بازخواني .١

سنس     این گزینه   : مشخصات .٢ داد پرسنل                  موجود   اطالعات آامل الی رایش محصول ، تع ل ، وی شامل شماره سریال قف

  .را نمایش مي دهد... قابل تعریف ، سقف زمان استفاده از قفل و 
  

  
 )١٠(شكل
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ه    :مدير پايگاه داده   .٢ رم افزا     ،هنگام نصب برنام ابيس ن ت  حضوروغياب   ر دیت اليز  وو اس ه   افزار  دیوي پ اه داده    ب  SQLپایگ

. شوند تصل  م  هاي مختلفبه پایگاه دادهنرم افزاراین امكان وجود دارد آه آه دیتابيسهاي   . شده است ) Attach(صل  مت

اط   تواني  مي.  ارتباط داشته باشد   SQLپایگاه داده    با آدام     حضوروغياب خواهيم مشخص آنيم نرم افزار      دراینجا مي  م ارتب

ایيم        .برقرار نمایيم آامپيوتردیگر   یك   SQLبرنامه را با     اط     . یعني از دیتابيس آامپيوتر دیگر استفاده نم در صورت ارتب

 .ر آامپيوتر دوم قرار خواهد داشتآامپوتردیگر،ازدیتابيس آامپيوتر ما استفاده نخواهد شد به عبارت دیگر اطالعات د

ر ن منظور ب راي ای دیریت ح ب د راست افزارضوروغياب پاليزروي م اوس،آلي ه را زده  م مشخصات را انتخاب گزین

ي يم م صات .آن ره مشخ ي Property پنج شوده م ود گ ام. ش رورن ر راSQL س ورد نظ ادر م رور  درآ ام س  ن

(ServerName) ي ایيم وارد م د  .نم ا از آلي تفاده      و ی رور اس اب س ستجو و انتخ راي ج ك    ب ال را آلي د اعم و آلي

اه داده را          جهت اتصال      انتخاب شده  سروراگر   .منمایي  مي تفاده از مجوز پایگ ه اس د گزین امپيوتر دیگري باشد بای ، در آ

 )١١(شكل.  وارد آرد،داشتن وجود  را درصورت و آلمه عبور  نام آاربرانتخاب نمود و

اط     با زدن    در ،  دآمه تست ارتب

ام  اط پي راري ارتب صورت برق

ت روي   رار اس اط برق ارتب

فح ي ص اهر م ود ه ظ . ش

كل س از )١٢(ش ان از پ اطمين

اط   راري ارتب رم   برق ان ن مي

افزار و پایگاه داده انتخاب شده      

)SQL(     يم   آليد بستن را مي  زن

    ).١١(شكل

ت   از خواهيم گشت    وبه صفحه اصلي مدیریت آنترل اس اليز ب اط در   . دیوي پ وضعيت ارتب

  ).  ١٠(شكل. دهد ميار است را نمایش رمدیر پایگاه داده عبارت ارتباط برق

 . برنامه شویمواردتوانيم  اآنون مي

  )١٣( شكل:وجود دارد چهار گزینه افزارپاليزآنترل محصوالت دیوي واستدرباالي پنجره 

اليز را                : شروع .١ دیریت حضوروغياب پ ه م ن گزین ه ازای براي ورود به برنام

  )١٣(شكل.آنيم انتخاب مي

ايش .٢ دایتگر  : نم ه ه اب گزین ا انتخ ست ب ل   گزلي زار قاب رم اف اي ن ه ه ین

 .باشند  ميه مشاهد

 تعریف نشده است: امكانات .٣

ك .۴ ارش : آم تنگ رل واس اليزافزار دیوي آنت صوالت پ ایش مح را نم

 )١۴(شكل.دهد مي

ه        روع وارد برنام ه ش اليز از گزین ضوروغياب پ دیریت ح اب م ا انتخ ب

وده  باشد وا   آلمه عبور را آه عدد یك مي  وبرر آاابتدا نام   . شویم  مي رد نم

  )١۵(شكل .زنيم و سپس آليد ورود را مي
  

  
 )١١(شكل

  
 )١٤(شكل

 )١٢(شكل

  )١٣(شكل

  
  )١۵(شكل
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  .دراین سيستم امكان تعریف آاربران مختلف با سطوح دسترسي متفاوت وجود دارد •

ورد    ابتدا سطح    قسمتهاي مختلف برنامه    قبل از ورود به     بهتر است    دسترسي م

يم   يم آن از را تنظ راي  .ني ام  ب ن آار،انج ه ای ضوروغياب  ازگزین دیریت ح م

  )١۶(شكل .مدیریت آاربران را انتخاب مي نمایيمپاليز،

مدیریت آاربران امكان تعریف آاربران جدید و تعيين سطح دسترسي براي           در

  . باشد هرآدام موجود مي

  . صفحه اخير دو گزینه آاربران وسطوح دسترسي وجود دارددرپایين 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي خاص                     مي .  دارد گزینه امكان تعریف آاربر جدید وجود     دراین  : آاربران -١ ه یك آدرس آي پ ورد نظر را ب اربر م وان آ ت

درپنجره سمت چپ سطوح دسترسي تعریف شده      . محدود نمود تا فقط از آي پي تعریف شده اجازه دسترسي داشته باشد          

 )١٧شكل (.باشد ميانتخاب براي آاربر تعریف شده قابل 

ورد نظر خود              .ا نام وآد وجود دارد    در اینجا امكان تعریف سطوح دسترسي مختلف ب       : سطوح دسترسي  -٢ ام م د و ن دا آ  ابت

ره را مي          را درج نموده سپس از پنجره سمت چپ گزینه    د ذخي ا آلي ورد نظر خود را عالمت زده و در انته يم  هاي م  .زن

 )١٧شكل(

ان تعریف دسترسي         اربر    درسطوح دسترسي امك ا عدم دسترسي آ رایش      ی شاهده ، وی ه صورت م  ، حذف ، اضافه ،   ب

ه ، چاپ و                        ذخ ازآردن ، ارسال ب د ، دریافت از، ب اد ، جدی ایش ، ایج ازخواني ، اجراآردن ، نم يره ، به روزرساني ، ب

  .باشند  آنترل درسطح دسترسي ميهاي استفاده شده درنرم افزار قابل آیتمتمام  .گزارش وجود دارد

ار  سبز آمرنگ   تيك   و عالمت  در آنار هرآیتم نشان دهنده اجازه دسترسي به آن        سبز رنگ    عالمت تيك   درآن

رار           . باشد  ميهرآیتم نشان دهنده عدم دسترسي به آن         ا ق ار م رآیتم در اختي با آليك روي عالمت بعالوه موارد دسترسي ه

رد   روي هر آیتم ، انتخاب یا عدم انتخاب آیتم انجام مي ماوس آه با دو بار آليك   گيرد  مي د راست     . گي ا زدن آلي ين ب همچن

رد  ها در اختيار ما قرار مي  ، گزینه هاي انتخابي آیتمهاي دسترسي موجود ي پنجره آیتم رو ماوس ال    .گي راي مث ر ب  در زی

  )١٩(شكل.دوگزینه انتخاب شده استدرمدیریت آاربران 

  

  

 )١٧(شكل

  
  )١۶(شكل
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  استفاده از نرم افزار حضوروغياب
ار در ين ب ه  ورود اول ه برنام ام ، ب ه     پيغ دي اولي ر بن روي پيك

ام         .ه ظاهر خواهد شد   صفح منظور از پيكر بندي تعيين تعداد ارق

ارت ماره آ نليش ماره پرس اریخ شروع سال مي و ش د  و ت . باش

ه تنظيم    ه گزین ه ب دي اولي راي پيكربن ه  - اتب ات اولي  تنظيم

   .رویم مي

  .درزیر به شرح گزینه هاي مختلف برنامه مي پردازیم
  

  

  

  

  

  

از          براي استفاده بهينه ازنرم افزار       ورد ني ه   درالزم است ابتدا گزینه هاي مختلف م برنام

يم شوند ات . تعریف و تنظ زار،تنظيم رم اف ه ن ات اولي اي تنظيم ه ه امل گزین تعریف  ش

اري   ،   شيفت اري      ، تعریف گروه آ اي خدمت      ، تعریف نوبت آ تعریف   ، تعریف محله

ویم   ، تعریف روزهاي تعطيل   ، انواع استخدام  وماموریت  تعریف مرخصي      ، تعریف تق

  .پردازیم در زیر به شرح هرآدام مي. باشد ميو چارت سازماني 
 

ر                              براي:  تنظيمات اوليه  .١-١ وارد زی ن تنيمات شامل م ه ای دهيم آ ام ب ه را انج د تنظيمات اولي زار بای شروع به آار نرم اف

 )٢٢شكل. (باشد مي

ارت ورود  .١-١-١ ماره آ ول ش روج/ط ام : خ داد ارق مارتع ارت هش ا  آ م١٠ت ل ت   رق تقاب ين اس ارت   .عي ماره آ ول ش ط

ستمهاي سري    ار رقمي    )PX )PTR72 – PF200 – PF9000درسي اري     (.باشد  مي چه ارامتر اجب ن پ ين ای  تعي

 )است

   
  )٢٠(شكل

 تنظيمات. ١

  
 )٢١(شكل

   
 )١٨(شكل

  
 )١٩(شكل
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ا    تعداد ارقام شماره پرسنلي    : طول شماره پرسنلي   .٢-١-١ م   ١۶ ت  رق

 )تعيين این پارامتر اجباري است. (باشد قابل تعيين مي

ار س      : تاریخ شروع سال   .٣-١-١ اریخ شروع بك ه        ت ن گزین ا ای ستم ب ي

ارت دیگر      . شود  ميتعيين   ن   محاسبات  به عب اطالعات از ای

ام       اریخ      تاریخ به بعد انج د گرفت و ت ن         خواه يش از ای هاي پ

 )تعيين این پارامتر اجباري است(.دیده نمي شوند

تفاده  گاهي نياز است در یك گروه آاري بيش از یك شيفت       : شيفتها درگروههاي آاري براي همپوشاني چك شوند       .۴-١-١  اس

ند                    . شود ن حالت ممكن است        ادر،  مثال سه روز صبح آار ، سه روز عصر آار و سه روز بعدي را شب آار باش ی

د    با یكدیگر تالقي      با قرار گرفتن در آنار هم      محدوده شيفتهاي تعریف شده    دا آنن يفتهاي          .پي اهي از تالقي ش راي آگ ب

 .شود خاب مي این گزینه انتدرگروه آاري ، یكدیگربااستفاده شده 

مزمان نرم افزار با دستگاه حضوروغياب و پردازش اطالعات تردد به صورت خودآار ازاین          ه براي ارتباط   : آنالين

نتر                          .شود  ميگزینه استفاده    ا س زار دیت رم اف ه بانك اطالعات ن زار سرویس ب رم اف  اطالعات دستگاه آارتزني توسط ن

  )٢٣(شكل.  دارد برميطالعات را از دیتا سنتر شود و نرم افزار حضوروغياب این ا منتقل مي

ا        دراینجا  :  تنظيم اتصال به مرآز داده     .۵-١-١ اه داده دیت نام و آدرس پایگ

  . وارد مي نمایيمسنتر را جهت برداشت اطالعات آارتزني 

ن  وا .۶-١-١ صورت آنالی ا ب ردن تردده واهيم  :  رد آ ه بخ ورتي آ درص

ا              ر ترددهاي ثبت شده در دستگاه حضوروغياب بصورت خودآ

 .به نرم افزار منتقل شود این گزینه را انتخاب مي آنيم

ردد دریافت شده        اطالعات    توان  ميبا انتخاب این گزینه     :  پردازش آنالین  .٧-١-١ ه صورت     ت ارتزني     Onlineب دستگاه آ

 و نياز به پردازش اطالعات توسط   .را بصورت خودآار پردازش نمود) شود این اطالعات ازدیتا سنتردریافت مي   (

 .نيستآاربر 

ه ،        با تعيين   :  دوره هاي سرآشي براي بازیابي     .٨-١-١ ان سرآشي برحسب ثاني ستم در     زم ين شده        سي اي تعي ا   زمانه ه دیت ب

 .نماید ميسنتر سر زده و آخرین اطالعات دریافت نشده را برداشت 

  

ابي   صويبي انتخ ادير ت ا   در: مق رآتها و ی ي از ش برخ

بات     وارد محاس راز م ایي غي ه پارامته ازمانها ب ستم س ي سي

...) مثل اضافه آارتصویبي ویا     . (حضوروغياب نياز دارند  

تفاده             ه اس ن گزین . شود   مي براي تعریف این پارامترها از ای

ا     ن پارامتره اریخ باشد    توان  مي جنس ای ا ت تن ، عدد وی  .د م

  )٢۴( شكل.امكان تعریف چهار مقدار تصویبي وجود دارد

  

  

  
 )٢٢(شكل

 )٢٣(شكل 

  
  )٢۴(شكل
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 شيفتتعريف 

د ت وآم وي رف ه هرالگ نل ب ه  پرس يفت گفت ك ش ی

یا به عبارت دیگر هر شيفت معرف ساعات .شود مي

اري مي          .باشد   موظفي آارآرد شخص در یك روزآ

ي هر يفت م د  ش ه توان ت  دوب ود نوب سيم ش ثال . تق م

ان نوبت     ٨آار پرسنل ساعت      نوبت اول   شروع   پای

ت دوم شروع  و١٣اول  ت دوم  ١۶ نوب ان نوب  و پای

د ١٩ ارت . باش روع آ يفت ش ف ش زني و درتعری

ت اول     ان نوب روع و پای ين ش دوده آن و همچن مح

  )٣٠( شكل.آارتزني باید حتمًا تعریف شوند

  

  شيفت آاري  .٢-١

  شيفت آاري .١-٢-١

انگرالگوي آن شيفت           :  شيفت آاري  .١-١-٢-١ براي هرشيفت نام مشخص آه بي

يفتها        . آنيم  باشد تعریف مي   نام گذاري مناسب از اشتباه دربكارگيري ش

  .نماید جلو گيري مي

تفاده  :  تتوضيحا .٢-١-٢-١ وگيري ازاس راي جل تباه ب ت اش يفتها جه ارگيري از ش اري دبك اي آ توضيحات ، ر گروهه

 .گردد ميشيفت درج الگوي بيانگر 

اري             توان  ميهرشيفت  :  نوع روز  .٣-١-٢-١ ا روز غيرآ اري و ی وان روز آ ه عن ل شيفت  (د ب ه شود   ) تعطي . درنظر گرفت

ه عن     . بنابراین در انتخاب این گزینه دقت شود        اري ب وان            روزآ ه عن اري ب اري شيفت و روز غيرآ وان روز آ

 .شود روز استراحت شيفت درنظر گرفته مي

ه        براي آا :   محدوده ساعات آارتزني   .۴-١-٢-١ رتزني یك محدوده درنظر گرفت

ارتزني         و در داخل این محدوده     شود  مي ان آ ل تعریف    شروع و پای قاب

ي      تردد از   . است ا شروع نوبت اول وهمچن ن ابتداي محدوده آارتزني ت

ارتزني  دوده آ اي مح ا انته ان نوبت ت تن مجوز از پای درصورت داش

 .گردد اضافه آار محسوب مي

ل از   باشد ميآارتزني از این ساعت به بعد مجاز   :   آارتزني  شروع ساعت مجاز  .۵-١-٢-١ ردد قب ن ساعت   و ت ن   ای در ای

 .شود ميشيفت دیده ن

دراین گزینه مقدار زماني    . وده تعيين نمایيم    آارتزني باید محد  براي  همانطور آه گفته شد     : طول دوره آارتزني   .۶-١-٢-١

به عبارت دیگر به اندازه زمان تعيين شده این گزینه پس            .  آنيم  باشد را تعریف مي     آه اجازه آارتزني مجاز مي    

ن    اني ،  از ساعت مجاز شروع آارتزني  اجازه آارتزني وجود دارد و آارتزني پس ازای ن    محدوده زم  جزء ای

ود    د ب ر .شيفت نخواه ال اگر ساعت    ب ارتزني   مجازاي مث درنظر ساعت  ١٨ صبح باشد و محدوده   ۶شروع آ
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يفت   ن ش نل ای ود پرس ه ش اعت  از گرفت بح۶س ا  ص س از ١٨ ت اعت پ ي ۶ س اعت   یعن ه  ٢۴س از ب ب مج  ش

 .آارتزني هستند

ه         :  ساعت آغاز نوبت اول    .٧-١-٢-١ ن گزین آارپرسنل اززمان تعریف شده درای

ي از م ردد  آغ ارتزني و گ اخير درآ ار و ت سر آ ان ، آ ن زم پس از ای

 بعد و آارتزني . تاخير در ورود محسوب خواهد شد

اراول وقت      ،  تا ساعت آغاز نوبت اول درصورت داشتن مجوز        آارتزني    مجاز شروعساعت  از   اضافه آ

 .محسوب خواهد شد

شان    اول   زمان پایان آار پرسنل در نوبت      ساعت ودقيقه تعریف شده دراین گزینه       :  ساعت پایان نوبت اول    .٨-١-٢-١ را ن

ي د و م ان تده ن زم ارتزني پس از ای وز   آ تن مج ارتزني درصورت داش دوده آ اي مح يا انته د م  اضافه توان

ين دو  نوبت باشد  دودر شيفت  درصورتيكه .  دومحسوب ش آار ار در نظر      حضور ب نوبت اول ودوم اضافه آ

 .گردد ميظور  آسر آار منرو آارتزني قبل از اتمام نوبت تعجيل درآا.شود ميگرفته 

ه دو بخش    برخي از شرآتها    در  : ساعت آغاز نوبت دوم    .٩-١-٢-١ آار روزانه ب

د  گردد و بين این دو بخش زماني را به استراحت مي         تقسيم مي  . پردازن

ساعت و دقيقه تعریف   . شود  به این روش تردد شيفت دو نوبته گفته مي        

 ساعت شروع نوبتشده در این گزینه 

ارتزني پس از آن   باشد  مي شروع اجباري آار در نوبت دوم زمان این . باشد فعاليت مي دوم    دتوان  مي  و آ

 .آسر آار درنظر گرفته  شود

ت دوم  .١٠-١-٢-١ ان نوب اعت پای اعت  : س ان س ن زم ت دوم   ای ار در نوب ام آ اتم

آارتزني قبل ازاین ساعت تعجيل در خروج و آسر          براي  و   . باشد  مي

 .گردد آار منظور مي

وان   مي شيفت  دربين   :  محدوده صرف غذا   .١١-١-٢-١ اني را جهت     ت از      زم ار   استراحت و نم ود  و ناه ن   . تعریف نم درای

 : آه آنها را بيان مي آنيمشرایط مختلفي اتفاق بيفتد محدوده ممكن است 

ا       توان ميبا تعریف در پارامترها گروه آاري        - ذا را جزء حضور در نظر گرفت و ی  حضور در محدوده صرف غ

 .نگرفت

 . شود ميظر گرفته نمرخصي دراین محدوده درن -

 .ماموریت ساعتي در این محدوده درنظر گرفته خواهد شد -

 .گردد مي ولي جزء اضافه آار محسوب نشود ميآارتزني دراین محدوده دیده  -

ن محدوده            - ارتزني در ای ا عدم آ اگر محدوده صرف غذا جزء حضور محسوب نگردد آارتزني در این محدوده و ی

 .هد داشتتفاوتي در محاسبات نخوا هيچ 

ارتزني     - ا آ د ب ا بای ان حتم ن زم دن از شرآت در ای ارج ش ود خ ه ش دوده جزء حضور در نظر گرفت ن مح ر ای اگ

 .صورت پذیرد

 ف ساعت شروع استراحت بين شيفت یتعر:  صرف غذاشروع ساعت  .١٢-١-٢-١
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 استراحت بين شيفتتعریف ساعت پایان :   صرف غذاساعت پایان .١٣-١-٢-١

رد      تي از   تمام و یا قسم   اگر  :  محدوده شب آاري   .١۴-١-٢-١ رار بگي رفتن سختي    جهت  یك شيفت آاري درشب ق درنظر گ

ود                        ميآاردرشب ،    وان شبكاري درج نم ه عن دا ودر گزارش ب ه در شب را ج ين  . توان قسمت قرار گرفت همچن

 . توان براي آن ضریب تعيين آرد مي

 تعریف شروع محدوده شب آاري:  شروع ساعت شب آاري .١۵-١-٢-١

  محدوده شب آاريتعریف پایان: ساعت شب آاريپایان  .١۶-١-٢-١

 

ين شده مي           دربعضي از شرآتها      : تنظيمات شناوري  .١٧-١-٢-١ زان تعي ه مي اخير در ورود ب اي       ت ار انته ا اضافه آ د ب توان

ردد ران گ يفت جب ناوري مي. ش ت ش ن حال ه ای ویيم ب ر . گ ارت دیگ ه عب ر ب اي تغيي ه معن يفت ب ناوري در ش ش

اگر شروع نوبت اول ساعت  مثًال . (باشد مينه درساعت ورود و خروج به اندازه زمان تعریف شده در این گزی      

د حداآثر   تعریف شده باشد پرسنل مي      ویك ساعت هم شناوي١٧ باشد و پایان آن    ٨ د و   ٩توانن  خارج  ١٨ بياین

 ). خروج نمایند١۶ ورود و ساعت ٧شوند و یا بلعكس ساعت 

ناور  .١٨-١-٢-١ دوده ش ول مح ناوري   :  ط ان ش تفاده از امك ل اس ان قاب دار زم مق

 .باشد مي

ا انتخاب و      :  محدوده شناور را هميشه اعمال آن       .١٩-١-٢-١ ن  عدم انتخاب     یاب ای

 .خواهيم داشتشناوري گزینه دو نوع محاسبه 

 

ناوري       از اگر فرد بيش  : انتخاب - ان تعریف شده ش اخير در ورود داشته باشد    ،  زم يش از    ت ان شيفت ب و در پای

ار داشته باشد ،        اخير اضافه آ اخير وي  مقدار ت ن   ت د شد   پس ازساعت ش ادل سازي   . اوري محاسبه خواه و مع

ار     ٨ساعت  : مثال(.پذیرد آسرآار با اضافه آار فقط به اندازه زمان شناوري صورت مي         ان آ  شروع نوبت پای

ن حالت                 ٩٫٣٠ و شناوري یك ساعت باشد وفرد در ساعت          ١٧ ن شخص درای اخير ای  ٣٠ ورود داشته باشد ، ت

 )دقيقه خواهد بود

زمان تعریف شده شناوري تاخير در ورود داشته باشد مقدار تاخير وي از ابتداي از يش اگر فرد ب  : عدم انتخاب  -

دیل          به عبارت دیگر چون این قانون رعایت نشده          .نوبت محاسبه خواهد شد    شروع   ار تع ا اضافه آ ار ب آسر آ

رد در ساعت            ١٧ شروع نوبت پایان آار      ٨ساعت  : مثال (.شود  مين  ورود  ٩٫٣٠ و شناوري یك ساعت باشد وف

 ) دقيقه خواهد بود٣٠داشته باشد ، تاخير این شخص در این حالت یك ساعت و 

 

 

 

 

 

 



 ١٤  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

يفت  .١-٢-٢-١ اي ش يفت    : پارامتره ر ش راي ه ب

ارامتروجود دارد  امكا دادي پ ن   .ن تعریف تع ای

اعات     دیل س امل تب ا ش شخص ، پارامتره م

ار درشيفت ،            کردن حداقل و حداکثر اضافه ک

يش از    تبدیل آسرآ کسرکار قابل اغماض،     ار ب

ادل ساعتی مرخصی        حد مجاز به غيبت      ، مع

ين    اری ، تعي ار اجب افه ک ين اض ه ، تعي روزان

روج   از خ ر مج ان غي زایش  وزم زان اف مي

د   ی باش ضورپرسنل م دام   . ح ر ک ایين ه در پ

وند    ی ش رح داده م ا ش ن پارامتره  .ازای

 )٣١(شكل

 

اعت  .١-١-٢-٢-١ دیل س ت :  تب اهي نيازاس گ

ه ساعت       ارتزني ثبت شده ب ساعت آ

ام         .یگري تبدیل شود   د ن عمل تم ا ای  ب

ردد ل   ت ستم قاب ده در سي دیل ش اي تب ه

 مشاهده خواهد بود و تردد اصلي

ال      .شود   مي نمایش داده ن   راي مث دن      ١۵خواهيم از    اگرب ب ه زود آم  دقيق

شاهده و               پرسنل   ل م ستم قاب صرف نظر آنيم وساعت تبدیل شده در سي

،  ٨ل  در ساعت   با فرض شروع بكارنوبت او       گزارش گيري باشد ،   

 . تبدیل گردد٠٨:٠٠  به ٠٨:٠٠ تا ٧:۴۵نویسيم ازساعت  مي

ارتزني      ين ساعت   این تبدیل به این معناست آه اگر آ ا  ٧:۴۵ب رد  ٠٨:٠٠ ت ارت وي ساعت    ،  صورت گي  ٨آ

  .گردد ميثبت 

  .د در هر ساعت آارتزني تعریف شودتوان ميدرپارامترهاي شيفت چهار تبدیل داریم این تبدیل 

ت  ح .٢-١-٢-٢-١ اري اول وق افه آ ت    :  داقل اض اري اول وق افه آ راي اض ب

ن        . تعيين نمود اقل  ميزان حد  توان  مي راز ای اري آمت ي اضافه آ یعن

 .باشدعدد قابل قبول ن

ود      توان  ميبراي اضافه آاري اول وقت      :  حداآثر اضافه آاري اول وقت     .٣-١-٢-٢-١ ين نم اري    .  سقف تعي ي اضافه آ یعن

 .باشدرفته نیبيش از این سقف پذ

اي شيفت          :  اقل اضافه آاري آخر وقت    حد .۴-١-٢-٢-١ اري انته راي اضافه آ ب

ن        . حداقل تعيين نمود  ميزان   توان  مي راز ای اري آمت ي اضافه آ یعن

 .عدد قابل قبول نيست

   
 )٣١(شكل
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اي شيفت          :  حداآثر اضافه آاري آخر وقت     .۵-١-٢-٢-١ اري انته وان   مي براي اضافه آ ود        ت ين نم ي اضافه    .  سقف تعي یعن

 .رفته نيستیآاري بيش از این سقف پذ

دازه           :  اغماض از آسر آار    .۶-١-٢-٢-١ ه ان اگر نياز باشد از آسرآار پرسنل ب

دارمورد نظر                  تعيين شده در طول یك شيفت چشم پوشي شود ، مق

ي   ف م ه تعری ن گزین يم را درای يفت   .آن ول ش سرآار در ط ن آ  ای

 یعني اگر این.  و یا انتهاي شيفت نداردابتداباشد محدودیت  مي

ا یك ساعت    در طول شيفت د و آسرآار   دقيقه تعریف شده باش    ١۵گزینه   ن      باشد ،  برابر ب رد در ای ن ف راي ای ب

 . دقيقه آسرآار منظور خواهد شد۴۵شيفت 

راي او                     : تبدیل آسر آار به غيبت      .٧-١-٢-٢-١ ن شيفت ب شتر باشد ای ه بي ن گزین دارتعيين شده درای رد ازمق اگر آسرآار ف

ال اگر طول شيفت        . غيبت محسوب خواهد شد    راي مث وده و   ٨ب رد   ساعت ب  ساعت آسرآار داشته باشد     ۵ف

 . این روز را براي او غيبت منظور نمودتوان مي

ه        : معادل ساعتي مرخصي روزانه براي این شيفت       .٨-١-٢-٢-١ ن گزین مقدار تعریف شده ای

نشان مي دهد به ازاء یك روز مرخصي روزانه ، چند ساعت مرخصي ساعتي       

 . گردد منظور مي

از است        : اضافه آاراجباري  .٩-١-٢-٢-١ اهي ني ه ص   گ اري   ورت  ب پرسنل  اجب

ار                 يش از شيفت تعریف شده در محل آ ار شرآت ب جهت انجام آ

ار را          براي این منظور مي   . حضور داشته باشند   ن اضافه آ وان ای ت

 با حضور پرسنل در این زمان تعریف شده . اجباري تعریف نمود

زمان اضافه   . گردد  ميثبت  تعيين شده آسرآار    زمان  يزان  م و درغير اینصورت به      شود  ثبت مي اضافه آاري   

 :درنظر گرفتتوان  ميصورت  دو به آار اجباري را 

ين مي                 - اري را تعي ار اجب ين شده                دراین حالت شروع و پایان زمان اضافه آ د در ساعت تعي يم و پرسنل بای آن

 .بصورت اجباري حضور داشته باشند

وده و الزم نيست پرس           مقداردر حالت دوم     - اري ب اري اجب نل درساعت خاصي اضافه    زمان حضور اضافه آ

 . با انتخاب گزینه دوم ، گزینه اول از ساعت تاساعت غير فعال خواهد شد .آار بمانند

م    :  خروج غير مجاز   .١٠-١-٢-٢-١ زمان خروج پرسنل براي شرآتها بسيار مه

ه                مي سبت ب باشد بنابراین براي آنترل ساعات خاصي از شيفت ن

مه درنظر   توان برنامه ریزي نموده و جری       عدم خروج پرسنل مي   

 براي این منظور از ساعت تا ساعت مورد نظر آه نباید . گرفت 

وند را  ارج ش نل از شرآت خ د پرس ين نمایي سر از حضور را تعي ه آ زان جریم وده و مي ر . وارد نم ثال اگ م

 . ساعت از حضور وي آسر شود۴ محل آار خود را ترك نمود ١٢ تا ١٠شخصي ساعت 
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حضور  توان به هرشيفت ميبراي : ميزان افزایش ساعت حضور .١١-١-٢-٢-١

این مقدار برحسب ساعت و دقيقه    . پرسنل مقداري را اضافه نمود    

 . باشد مي

  

 تعريف گروه آاري .٣-١

ازماني داراي    ا س رآت ی ر ش ه

ممكن  و   باشد  بخشهاي مختلفي مي  

ت  شها   اس ن بخ ردد ای وه ت نح

دام  د و هرآ اوت باش دیگر متف بایك

و از ك الگ اص ی د  ي خ ت و آم رف

ت آ دنتبعي ت.ن نل   دس دي پرس ه بن

ودن سان ب اس یك اعاتبراس   س

ي اري م روه آ ردد را گ اميم ت  .ن

د     ا عصر       مانند بخش  تولي صبح ی

ب ،  ا ش دوی الي ،  واح د  م واح

  ...آارگزیني ، نگهباني و 

  )٣٢( شكل.باشد در اختيار ما مي بيشتر و دقيقترهاي مختلفي جهت تنظيمات ربراي هرگروه آاري پارامت

   گروه آاري .١-٣-١

ه پر       براي اخت  اري ب تفاده مي     صاص این الگوهاي آ اري اس اي آ يم  سنل از گروهه اري ممكن است      . آن روه آ هرگ

مترهاي مختلفي اهميت دارند آه در زیر به شرح آنها خواهيم پرداخت            ردر یك گروه پا   .  باشد تشامل یك یا چند شيف    

نبه     فرض آنيم پرسنل بخش ا.  براي درك بهتر گروه آاري به یك مثال دقت نمایيد   . ا چهارش نبه ت داري شرآت از ش

ن دسته از          ١٢ الي ٨ و پنج شنبه ها  ١۶ الي   ٨ساعت   اري ای روه آ ند ، گ ل باش ا تعطي ه ه وده و جمع  مشغول بكار ب

ذیر    پرسنل داراي یك دوره    رار پ ار حضور                   . باشد   مي  روزه   ٧  تك ه در محل آ ن هفت ه ای بيه ب ز ش د ني ه بع ي هفت یعن

رد      خواهند داشت و همين قانون براي      ا    . هميشه ادامه پيدا خواهد آ رار     ب ين دوره تك ساب  تعي روه      انت ه گ در  ، شيفت ب

ن جدول مي   .، قابل مشاهده است  تعداد تعيين شده تكرارهتاریخ ، روز و نام شيفت ب پایين پنجره ،     راي     در ای وان ب ت

  .هر روز شيفت مورد نظر را اختصاص داد

ام مناسب        : نام گروه آاري   .١-١-٣-١ د           براي هرگروه آاري ن اي بعدي انتخاب نمایي ار گيریه ثال   . جهت بك امور اداري ،    م

  ... و توليد روز، توليد شب، نگهباني یك و یا نگهباني دو

ود    ميبراي توضيح گروه آاري   : توصيف گروه آاري   .٢-١-٣-١ ز درج نم ن  . توان به غير از نام گروه توصيف آن را ني ای

 .گزینه اجباري نيست

اریخ     . آند  مي مشخص   راگروه  این  یخ شروع فعاليت    تاراین گزینه   : تاریخ شروع فعاليت   .٣-١-٣-١ تردد پرسنل قبل از این ت

 .بنابراین در ثبت صحيح این تاریخ دقت نمایيد. محاسبه نخواهد شد

  
 )٣٢(شكل
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اري پرسنل        :  دوره تكرارانتساب شيفت به گروه     .۴-١-٣-١ يفتهاي آ ه صورت     معموال ش رار مي     ب راي  . شوند   دوره اي تك ب

 .باشد  مي٧یعني دوره تكرار برابر با . شوند هفتگي تكرار ميمثال شيفتهاي اداري معموال بصورت 

اري  .۵-١-٣-١ ویم آ اب تق ي  : انتخ اري م روه آ راي هرگ ين   ب وان از ب ت

ویم  .(تقویم هاي تعریف شده تقویم خاصي را اختصاص داد             تق

 ...)رسمي ، تقویم سازماني و 

   پارامترهاي گروه آاري .٢-٣-١

ایي تعریف     براي هر گروه آاري مي      وان پارامتره ن   ت ود ای  نم

امل ضرایب  ا ش سرآار، پارامتره ار ، آ ف در اضافه آ مختل

اري و  ل آ ف     و... تعطي اي مختل ري ه صميم گي ين ت همچن

توان براي یك دسته از پرسنل         مي. باشند  درشرایط متفاوت مي  

اوت   ا ضرایب متف ف ب روه مختل د دو گ ساني دارن ردد یك ه ت آ

ار باضریب  یتعر روه اضافه آ ك گ ثال ی ود م روه  و ٢ف نم گ

  .  داشته باشند١٫۴دیگر با ضریب 

 .توانند مقدار بگيرند  مي٩٫٩٩ضرایب این بخش بين صفر تا :  پارامترهاي محاسباتي اوليه گروه آاري .١-٢-٣-١

  .توان آسرآار اول وقت را براي هر گروه آاري با ضریب متفاوت محاسبه نمود مي: ضریب تاخير در ورود .١-١-٢-٣-١

ار    .٢-١-٢-٣-١ ين آ سر ب ریب آ ال   : ض ك مث ا ی ب

سربين يح  آ ار را توض ي آ يم م . ده

دون ماموریت         اگرفردي بين شيفت ، ب

ته  روج داش صي ورود و خ و مرخ

د سوب   . باش سرآار مح ان ، آ ن زم ای

د د ش ردي  . خواه ر ف ا اگ اعت ٢وی  س

ردد     ٣گرفته و   مرخصي   ين ت  ساعت ب

سرآار      اعت آ ك س اده ی له افت او فاص

ميان  براي این آسرآار  . خواهد گرفت 

 .ن نمودتوان ضریب تعيي وقت مي

ردد   آسرآار و تعجيل در خروج محاسبه مي        ،  خروج قبل از انتهاي شيفت آاري       : ضریب تعجيل در خروج    .٣-١-٢-٣-١ . گ

 .توان ضریب تعيين نمود براي تعجيل در خروج نيز مي

ه آسرآارها  طي شيفت            : ضریب آل آسرآار   .۴-١-٢-٣-١ اخير در ورود و           (آسرآارآل مجموع هم ل در خروج ، ت تعجي

 .توان ضریب تعيين نمود آل آسرآار نيز ميبراي . باشد مي) آسرآاربين شيفت 

ين دونوبت و آخر وقت                  : ضریب آل اضافه آار    .۵-١-٢-٣-١ ار اول وقت ب اميم و     را اضافه آارآل مي      مجموع اضافه آ ن

 .توان براي آن ضریب تعيين نمود مي

  
 )٣٣(شكل

 
 )٣٤(شكل 
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سمتي از شب را         :  ضریب شبكاري   .۶-١-٢-٣-١ ارآرد در ق وان  مي آ ن         ت راي ای اري در نظر گرفت و ب وان شب آ ه عن  ب

 .قسمت به عنوان سختي آار ضریب تعيين نمود

ي           :  نوع نوبت آاري   .٧-١-٢-٣-١ یك گروه آاري ممكن است شامل چند نوع شيفت با آارآرد در زمانهاي متفاوت باشد یعن

ه                 اري گفت ارآرد نوبت آ ن حالت آ ه ای ند ب ار باش چند روز صبح آار ، چند روز عصرآار و چند روز شب آ

نوبت آاري نوع ، بنابراین باید براي هرگروه . درقانون آار آمده است  نوع نوبت آاري و ضرایب آن  شود  مي

 .گيریم درحالت آارآرد اداري نوع نوبت آاري را عادي درنظر مي. را مشخص نمود

ت .٨-١-٢-٣-١ ار اول وق نل از:  ضریب اضافه آ اعتحضور پرس ت اول در صورت  س ا شروع نوب ارتزني ت  شروع آ

 .توان ضریب تعيين نمود  براي این اضافه آار مي.گردد داشتن مجوز اضافه آار اول وقت محسوب مي

د           :  ضریب اضافه آار وسط وقت     .٩-١-٢-٣-١ ين نوبت اول و      . اضافه آار وسط وقت در دو حالت ممكن است پيش بيای درب

ذا و استراحت             دو  يشيفتها دوم   ز مي           . نوبته و یا حضور در زمان صرف غ اري ني ن اضافه آ راي ای وان    ب ت

 .ضریب تعيين نمود

 .توان ضریب تعيين نمود براي اضافه آارآخر وقت نيز مي:  ضافه آار آخر وقتضریب ا .١٠-١-٢-٣-١

ا روز                   ؟تعطيلي بين دوغيبت غيبت محاسبه شود     آیا   .١١-١-٢-٣-١ ن روزه ين ای   اگر فردي چند روز غيبت داشته باشد و ب

ز مي ل ني رد روز تعطي رار گي ل ق د غيبت محسوب شود تعطي د از غيبت . توان ا بع ل وی ل قب ر روز تعطي اگ

  .گيرد این تعطيالت غيبت محسوب نخواهد شدقرار

اهي  . ؟  درپارامترهاي شيفت امكان تعریف چهار نوع تبدیل ساعات وجود دارد       آیا تبدیل ترددها انجام شود     .١٢-١-٢-٣-١ گ

اري     یك درالزم است تبدیالت ساعت تنظيم شده در پارامترهاي شيفت            روه آ ن منظور       گ راي ای د ب عمل نكن

 .آنيمگزینه اخير را انتخاب نمي 

وان حضور محسوب شود    .١٣-١-٢-٣-١ ه عن اري ب ا ساعت ناه اري جزء حضور   آی ه ساعت ناه ن گزین ا انتخاب ای ؟   ب

 .خواهد بود

  

اري   .٢-٢-٣-١ به تعطيلك اي محاس وع و  :  پارامتره ا ن در اینج

روش محاسبه تعطيل آاري و محدودیتها و ضرایب           

اري       تفاده تعطيلك ل        مورد اس ار تعطي ل  و اضافه آ قاب

 .باشد برنامه ریزي مي

وع  .١-٢-٢-٣-١ ارين به تعطيلك ه  :  محاس اري ب ل آ تعطي

 در  .دوحالت روزانه ویا ساعتي قابل محاسبه است      

ل      اري تعطي افه آ ه ، اض اب روزان ورت انتخ ص

  .غيرفعال خواهد شد

 .توانيم بگيریم حداقل تعریف شده آمتر باشد دو تصميم ميمقدار اگر تعطيل آاري از :  محاسبه تعطيلكاري .٢-٢-٢-٣-١

  
 )٣٥(شكل



 ١٩  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

o       ه             : آنمقادیر آمتر ازحداقل را حذف ين شده درگزین دار تعي اري آمترازمق ل آ اري     تعطي ل آ ل   حداقل تعطي قاب

 .شود  واز آن صرف نظر مي.باشد محاسبه نمي

o   اري   :مقادیر آمترازحداقل به اضافه آاریها منتقل شود ل آ  اگر مقدار تعطيل آاري شخص آمتر از حداقل تعطي

  .شود ه صورت اضافه آار محسوب ميتعيين شده باشد ، با انتخاب این گزینه تعطيل آاري فقط ب

ل  .٣-٢-٢-٣-١ اري تعطي افه آ به اض ي   :  محاس يفت م اري داراي ش اي آ د روزه ز مانن ل ني اي تعطي ابراین  روزه ند بن باش

  ط شر سه براي این اضافه آار نيز     . تواند اضافه آار تعطيل درنظر گرفته شود        حضور بيش از طول شيفت مي     

 :درنظر گرفته شده است

o    ه             :  را حذف آن   مقادیر آمتر از حداقل ين شده در گزین ار روز       تعطيل آاري آمتر از مقدار تعي حداقل اضافه آ

 .باشد قابل محاسبه نميتعطيل 

o        ار ثبت شده و اضافه      : مقادیر آمتر از حداقل به اضافه آاریها منتقل شود اضافه آار تعطيل به عنوان اضافه آ

 .گردد آاري تعطيل منظور نمي

o دار آارآرد خارج از شيفت تعطيل ، تعطيل آاري در نظرگرفته مي شودمق: به تعطيل آاري منتقل آن.  

 . ضریب در نظر گرفتتوان ميبراي حضور در روز تعطيل :  ضریب تعطيلكاري .۴-٢-٢-٣-١

 .توان ضریب در نظر گرفت براي اضافه آار در روز تعطيل مي:  ضریب اضافه آاري تعطيلكاري .۵-٢-٢-٣-١

ود و اگر             براي حضور در روز تعطيل مي     :  حداقل تعطيل آاري     .۶-٢-٢-٣-١ وان حداقل تعریف نم ه عن توان مقداري را ب

 )٢-٢-٢-٨-١بند .(گرفته شودحضور   از آن مقدار آمتر شد تصميم دیگري برايتعطيل آاري

ل مي     :  حداآثر تعطيل آاري     .٧-٢-٢-٣-١ ا          براي حضور در روز تعطي ود ت وان حداآثر تعریف نم ه عن داري را ب وان مق ت

 .ودحضور بيش از این مقدار در نظر گرفته نش

ل مي        :  حداقل اضافه آار تعطيل       .٨-٢-٢-٣-١ وان حداقل تعریف            براي اضافه آاري در روز تعطي ه عن داري را ب وان مق ت

 )٣-٢-٢-٨-١بند .(نمود و اگر حضور از آن مقدار آمتر شد تصميم دیگري براي حضور گرفته شود

وان حداآثر تعریف       توان مقداري را ب      براي اضافه آاري در روز تعطيل مي      :  حداآثر اضافه آار تعطيل      .٩-٢-٢-٣-١ ه عن

 .اضافه آاري بيش ازاین مقدار محاسبه نشود تانمود 

ي               :  ادیده گرفته شود  نخطا یا تردد ناقص در روز تعطيل         .١٠-٢-٢-٣-١ رد یعن اقص صورت گي  تردد پرسنل ممكن است ن

ذیرد                     ا صورت پ ردد خط ثال  (ورود داشته خروج نداشته باشد و بلعكس وهمچنين ممكن است در ثبت ت در م

ارتزني ثبت                  یك زمان    ق دستگاه آ ه اي و دیگري از طری ه صورت برگ هم ماموریت و هم مرخصي یكي ب

 . از این خطاها و ترددهاي ناقص چشم پوشي نمودتوان ميبا انتخاب این گزینه ) . شده باشد

  

  

  

  



 ٢٠  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

ه .٣-٢-٣-١ باتي جمع اي محاس ا روش :  پارامتره در اینج

رایب      دودیتها و ض اري و مح ه آ به جمع محاس

تفاده ج  ورد اس ه   م افه آارجمع اري واض ه آ مع

ه       .باشد   قابل برنامه ریزي مي     ه روز جمع  اگر ب

ن      شيفت غيرآاري اختصاص دهيد حضور درای

شود و     روز به عنوان جمعه آاري محسوب مي        

ذار     اثير گ ر روي آن ت اي زی يم پارامتره تنظ

 )٣۶( شكل.است

 .توانيم بگيریم اشد دو تصميم مياگر جمعه آاري از مقدار حداقل تعریف شده آمتر ب:  محاسبه جمعه آاري .١-٣-٢-٣-١

o     ه    : مقادیر آمتر از حداقل را حذف آن ين شده در گزین اري   جمعه آاري آمتر از مقدار تعي ه آ ل  حداقل جمع  قاب

  .باشد محاسبه نمي

o         اري            : مقادیر آمتر از حداقل به اضافه آاریها منتقل شود ه آ ار ثبت شده و جمع جمعه آاري به عنوان اضافه آ

  .گردد منظور نمي

ه  .٢-٣-٢-٣-١ اري جمع افه آ به اض ي   :   محاس يفت م اري داراي ش اي آ د روزه ز مانن ه ني اي جمع ابراین  روزه ند بن باش

ز دو شرط          . تواند اضافه آار تعطيل درنظر گرفته شود        حضور بيش از طول شيفت مي      ار ني براي این اضافه آ

 :در نظر گرفته شده است

o         ه : مقادیر آمتر از حداقل را حذف آن ر از م  جمع اري آمت ه      آ ين شده در گزین دار تعي ل   ) ١۶-٢-٢-٣-١(ق قاب

 .باشد محاسبه نمي

o         ل شود ا منتق ار   : مقادیرآمترازحداقل به اضافه آاریه ه  اضافه آ ار ثبت شده و اضافه              جمع وان اضافه آ ه عن  ب

 .گردد  منظور نميجمعهآاري 

 .توان ضریب در نظر گرفت براي اضافه آار جمعه مي:  ضریب اضافه آاري جمعه آاري .٣-٣-٢-٣-١

 .توان با ضریب در نظر گرفت حضور در روز جمعه را مي:  ریب جمعه آاريض .۴-٣-٢-٣-١

توان زماني را به عنوان حداقل حضور در نظر گرفت        براي حضور در روز جمعه مي     :  حداقل جمعه آاري   .۵-٣-٢-٣-١

 .و حضور آمتر از این مقدار را طبق شرایط تنظيم شده محاسبه نمود

اري .۶-٣-٢-٣-١ ه آ داآثر جمع ه :  ح راي حضور در روز جمع يب داآثر حضور در نظر  م وان ح ه عن اني را ب وان زم ت

 .گرفت و حضور بيش از این مقدار را محاسبه ننمود

ر            توان   مياضافه آار در روز جمعه      :  حداقل اضافه آار جمعه      .٧-٣-٢-٣-١ د شرایط حداقل  داشته باشد و درصورت آمت

 .بودن اضافه آار از این مقدار طبق شرایط تنظيم شده محاسبات انجام پذیرد

وده مي      :  آثر اضافه آار جمعه   حدا .٨-٣-٢-٣-١ ار بيه وگيري از اضافه آ راي جل ود       ب ين نم ار تعي وان سقف اضافه آ  و .ت

 .نياورد محاسبات دراضافه آار بيش از این مقدار را 

 

  
  )٣۶(شكل



 ٢١  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

 .باشد ميتنظيمات این قسمت نيز مانند پارامترهاي محاسباتي جمعه : پارامترهاي محاسباتي پنج شنبه  .۴-٢-٣-١

امكان . باشد ميتنظيمات این قسمت نيز مانند پارامترهاي محاسباتي جمعه : غيرآاري پارامترهاي محاسباتي روز   .۵-٢-٣-١

اگر بخواهيم روزغيرآاري مانند تعطيل آاري محاسبه . انتخاب روزغيرآاري به عنوان تعطيل آاري وجود دارد

باتي تعطي         آارآرد روزغيرآاري تعطيل آاري محسوب مي       ) تيك بخورد (شود اري  شود و پارامترهاي محاس ل آ

 .شود درنظر گرفته مي

بكاري  .۶-٢-٣-١ باتي ش اي محاس يف   : پارامتره ارج ش ا خ يفت و ی ل ش ت داخ ه دو حال بكاري ب ي تش دي م سيم بن ود  تق  :ش

 )٣٧(شكل

اري    از  اگر قسمتي   : شبكاري خارج از شيفت    .١-۶-٢-٣-١ ام آن خارج شيفت    زمان شب آ ا تم خارج از محدوده نوبت    ( و ی

  .باشد  تنظيم در اختيارما مينوع واقع شود دو )اول ودوم تعریف شده درشيفت

o فقط شبكاري محاسبه شود.  

o شبكاري و اضافه آاري محاسبه شود. 

  

يفت .٢-۶-٢-٣-١ بكاري داخل ش ا  : ش رد در اینج رار گي يفت ق يفت در داخل ش ده در ش اري تعریف ش ر شب آ ياگ وان م  ت

 .تصميم به محاسبه  شبكاري و یا عدم محاسبه آن  بگيریم

o شبكاري محاسبه نشود.  

o حاسبه شودشبكاري م. 

  

  

 پارامترهاي محاسبه مرخصي .٧-٢-٣-١

ه   : نحوه محاسبه مرخصي    .١-٧-٢-٣-١ مرخصي ب

 :سه حالت قابل محاسبه است 

o ه طول             .ي ثبت شده برحسب ساعت محاسبه شود            ها مجموع مرخصي : ساعتي يفتها آ ورد بعضي از ش  در م

  ...تي و  ساع١٢مثال شيفتهاي چهار ساعتي و . گيرد زماني آنها متفاوت است مورد استفاده قرار مي

o شود نمایش داده مي برحسب روزاي در گزارش فردي و روزانه و دوره مجموع مرخصي ها :روزانه. 

o رد را      مي بيشتر باشد ) ساعت٨(زمان آارآرد عادي    اگرطول شيفت از     :تعدادشيفت وان هر روز مرخصي ف ت

شتر از یك روز باشد و دوروز            .  تعداد شيفت درنظر گرفت     براساس رد و دو   اگر طول شيفت بي ر بگي را در ب

وده عدد   شيفتمحاسبه مرخصي بر اساس تعداد درگزارشات چون ، روز براي شخص مرخصي صادر آنيم       ب

 .دهد یك را نمایش مي

اعتي نح .٢-٧-٢-٣-١ ه س ه ب دیل مرخصي روزان ه  : وه تب ه ب ازي مرخصي روزان ادل س ت مع يفت قابلي اي ش در پارامتره

از چند شيفت مختلف با طول زماني متفاوت استفاده شده    و در گروههاي آاري ممكن است       . ساعت وجود دارد  

 :توان برخورد نمود بنابراین براي مرخصي روزانه به دو شكل مي. باشد

 
 )٣٧(شكل

 
 )٣٨(شكل



 ٢٢  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

o روه      بدون توجه به     :مقدارثابت ه ازاء  ، طول شيفتهاي مختلف استفاده شده دراین گ ه     ب یك روز مرخصي روزان

ه   مقدار ثابت تعریف شده در       به   توان  مي ادل   گزین ه ساعتي       مع ه ب مرخصي ساعتي درنظر       ، مرخصي روزان

  .گرفت

o    تفاده شده باشد و هر شيفت طول                           : مقدارتعيين شده در شيفت د شيفت اس اري ممكن است از چن روه آ درهر گ

ين شده          ،دقيقترسبه  امحزماني متفاوتي داشته باشد براي        معادل سازي مرخصي روزانه به ساعتي از مقدار تعي

  .آنيم ت استفاده ميدرهر شيف

ر حسب ساعت              مي: معادل مرخصي روزانه به ساعتي     .٣-٧-٢-٣-١ ه ب ادل مرخصي روزان وان مع ه عن توان مقدار ثابتي ب

 .تعيين نمود

یعني هر  . باشد  ميرامتر برعكس پارامتر قبل     این پا : مقدار مرخصي ساعتي معادل یك روز، مرخصي روزانه        .۴-٧-٢-٣-١

ال          ب .  روزانه محاسبه شود    مرخصي چند ساعت مرخصي ساعتي یك روز      شتر یك مث يم  مي راي توضيح بي :  زن

ا   شنبه  پنجو ساعت ٨شنبه تا چهارشنبه از در شرآتي حضورموظفي  پرسنل   اگر   وده  ساعت  ۴ه ا   ب ه ه  و جمع

ردد   مي مرخصي منظور      ساعت    ٨د به ازاء یك روز مرخصي روزانه        ننيز تعطيل باش   ي اگر مرخصي      . گ ول

ریم   ر بگي اعتي را در نظ اي س ه ازاء ه ر ب ا٧ه ه٢٠ و عت س ك روز مرخصي   دقيق اعتي را ی  مرخصي س

  .نمایند روزانه لحاظ مي

راي             : حضور در مرخصي روزانه    .۵-٧-٢-٣-١ د ب ار حضور یاب ه باشد و در محل آ ه گرفت اگر شخصي مرخصي روزان

 . اتخاذ نمودتوان ميمقدار حضور این شخص پنج تصميم 

o            ز محاسبه شود دون در نظر    :   طبق شيفت محاسبه شود و مرخصي ني رفتن مرخصي محاسبات   ب  حضور ،  گ

  . انجام گيرد و عالوه بر آن مرخصي روزانه نيز منظور گرددطبق شيفت... آسرآار و اضافه آارو 

o     وده وهيچ محاسبه اي صورت ن            :  فقط مرخصي محاسبه شود ا ب ي معن رد  مي حضور در مرخصي ب ط  گي  و فق

 .گردد ميمرخصي ثبت 

o    ضافه  اهم مرخصي روزانه ثبت شده و هم آل حضور          : به شود به همراه مرخصي محاس   آل آارآرد اضافه آار

 .آار منظور گردد

o      ان اضافه    (مرخصي روزانه ثبت شده و حضور خارج از شيفت            :  مرخصي و اضافه آاریها محاسبه شوند زم

 .گردد ميبه عنوان اضافه آار منظور گردد و حضور درشيفت محاسبه ن) آاري

o     ده س      :  خطا نمایش  ب التي سي ين ح ن                     در چن راي ای ه محاسبه اي ب د و هيچگون شان مي ده باتي ن تم خطاي محاس

 .گيرد ميحالت انجام ن

o شود بدون درنظر گرفتن ترددهاي ناقص مرخصي محاسبه مي: محاسبه مرخصي با تردد ناقص. 

 .تواند درنظر گرفته شود مرخصي ساعتي به سه حالت  مي: نحوه محاسبه مرخصي ساعتي .۶-٧-٢-٣-١

o    ن به آ صي محاس ط مرخ سوب        درا: فق ضور مح زء ح وده و ج صي ب ط مرخ اعتي فق صي س ت مرخ ن حال ی

  .گردد مين

o  حضورمحسوب شده و دیگر مرخصي نخواهد بودجزء مرخصي ساعتي : آنمحاسبه حضور فقط. 



 ٢٣  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

o محسوب گردد حضورو هممرخصي ساعتي هم : مرخصي و حضور محاسبه آن .  

صميم           اگر دربين مرخصي هاي روز    :  نحوه محاسبه تعطيلي بين مرخصيها       .٧-٧-٢-٣-١ وع ت رد سه ن انه تعطيلي قرار بگي

 :قابل انتخاب است

o تعطيل بين مرخصي همان تعطيل درنظر گرفته شود: تعطيل محاسبه آن .  

o      ل                  :  روز تعطيل را مرخصي محاسبه آن د روز تعطي ا چن اگر چند روز مرخصي گرفته شود و در بين آن یك ی

 .گردد باشد تعطيالت جزء مرخصي منظور مي

o   ين مرخصي مرخصي منظور شده و تعطيالت         :  محاسبه آن    جمعه را مرخصي جزء  دیگر  فقط جمعه هاي ب

 .گردند مرخصي محسوب نمي

 :پارامترهاي محاسباتي  ماموريت .٨-٢-٣-١

نل    ت پرس ي فعالي ور آل ت بط ماموری

رآت  ل ش ر از مح ي غي در محل

 .باشد مي

 

 

 و این فعاليت ممكن است   باشد ميماموریت ساعتي ، فعاليت پرسنل به صورت ساعتي         :  ماموریت داخل شيفت   .١-٨-٢-٣-١

ذیرد        ري          .در زمان آاري ویا غير آاري  صورت پ صميم گي راي ماموریت ساعتي داخل شيفت سه حالت ت  ب

  :داریم

o و جزء حضور محاسبه نگرددفقط ماموریت محاسبه شود . 

o  نيایدفقط حضور محاسبه شود و در گزارش ماموریتها. 

o ماموریت و حضور هر دو محاسبه شود . 

 : شيفت سه حالت تصميم گيري داریمخارجبراي ماموریت ساعتي :   شيفتخارجیت مامور .٢-٨-٢-٣-١

o اضافه آاري محاسبه شود. 

o ماموریت و اضافه آاري محاسبه شود. 

o فقط ماموریت محاسبه شود.  

ه ماموریت                  : حضور در ماموریت روزانه    .٣-٨-٢-٣-١ ار ب اگرفردي پس از گذشت یك یا چند ساعت از حضور در محل آ

وده باشد                 و یا غ  روزانه برود    ار ثبت نم ، ير از ماموریت روزانه مقدار زماني را به عنوان حضور در محل آ

 :دراین شرایط پنج تصميم قابل انتخاب خواهد بود

o                  ز ه ني ود حضور ثبت شده وماموریت روزان ار واگر داخل شيفت ب ود اضافه آ اگرحضور خارج از شيفت ب

 .محاسبه شود

o  ي اثر باشدوحضور فرد ب. محاسبه شودماموریت فقط. 

o و ماموریت روزانه نيز محاسبه گردد. حضور جزء اضافه آار محسوب شود. 

  
 )٣٩(شكل
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o         ه ن   فقط حضور خارج ازشيفت اضافه آارمحسوب شده و ه   شود  مي  داخل شيفت درنظرگرفت  وماموریت روزان

 .گردد مينيز محاسبه 

o گيرد مي خطا نمایش داده شده و محاسبه انجام نيدر چنين شرایط. 

o شود بدون درنظر گرفتن ترددهاي ناقص ماموریت محاسبه مي:  با تردد ناقصمحاسبه ماموریت. 

راد بصورت ساعتي در شرآت                 :   ساعتي   –پارامترهاي محاسباتي آارتزني آزاد      .٩-٢-٣-١ دادي ازاف از است تع اهي ني گ

ردد  مي به این حالت آارتزني ساعتي اتالق      . نمایند   دستمزد دریافت    آردآار فعاليت داشته و به ازاء هر ساعت       . گ

ي مي            دارد ول ار درنظر                      در آارتزني ساعتي آسر آار معنا ن يش از حد تعریف شده را اضافه آ ارآرد ب وان آ ت

ت بات  . گرف اعتي محاس ارتزني س يدر آ وه    توان م رایط و نح ر ش د در زی ت نماین ود تبعي اص خ وانين خ د از ق ن

 :محاسبات آنها آمده است

  :  ماموریت و مرخصي آارتزني ساعتي  .١-٩-٢-٣-١

o یت و مرخصي دارندمامور. 

o ماموریت و مرخصي ندارند. 

o فقط مرخصي دارند. 

o فقط ماموریت دارند. 

  :   ساعتينحوه محاسبه ماموریت براي آارتزني .٢-٩-٢-٣-١

o فقط ماموریت محاسبه شود. 

o ماموریت و حضور محاسبه شود. 

o فقط حضور محاسبه شود. 

  :   ساعتينحوه محاسبه شبكاري براي آارتزني .٣-٩-٢-٣-١

o فقط شبكاري محاسبه شود. 

o شبكاري و حضور محاسبه شود. 

ارتزني ساعتي         نحوه محاسبه    .۴-٩-٢-٣-١ راي آ ارتزني            دراین:  مقدار آارآرد موظفي ب وع محاسبه حضور پرسنل آ ا ن ج

ار در نظر          . شود  ساعتي مشخص مي   اگر حضورپرسنل از سقف تعيين شده درگزینه بعدي بيشتر شود اضافه آ

  . رآار منظور نخواهد شد و درصورت حضور آمتراز سقف تعيين شده آسشود ميگرفته 

o با انتخاب این گزینه ، اگر حضور پرسنل آارتزني ساعتي از سقف تعيين شده در هر روز بيشتر باشد : روزانه

د شد             ه خواه ين شده آسرآار               . براي آن روز اضافه آار در نظر گرفت ر ازسقف تعي و درصورت حضور آمت

 .گردد محاسبه نمي

o ردازش ه   :دوره پ ن گزین اب ای ا انتخ ضور  ب وظفي ح اعتي  م ارتزني س نل آ ردازش  پرس ك دوره پ ثال (دری م

ه ده  ) ماهيان ين ش دار تعي ا مق ه  ب اعتي  (درگزین ارتزني س راي آ وظفي ب ارآرد م دار آ ي)مق سه م ردد  مقای  .گ

 .دشخواهد ثبت  بيش ازاین ميزان اضافه آار وجود حضوردرصورت 

ر در  پرسنل ساعتي ب  : مقدارآارآرد موظفي براي آارتزني ساعتي     .۵-٩-٢-٣-١ ه ازاء هر روز باید به ميزان تعيين شده اخي

 .گرفتصورت آارآرد بيش از این ميزان اضافه آار خواهد در .شيفت فعاليت داشته باشند

  
 )٤٠(شكل
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  : پارامترهاي محاسباتي آسرآار .١٠-٢-٣-١

ود     ست از آمب سرآار عبارت آ

ه   سبت ب رد ن ر ف ارآرد ه ان آ زم

ده ف ش وظفي تعری ان م   زم

ارآرد يفت  آ ر ش ا دوره ی در ه

 . پردازش

ه .١-١٠-٢-٣-١ سرآار روزان ار و:  آ ا اضافه آ سرآار را ب رآتها آ دیل  دربعضي از ش بكاري تع ا ش ار وی ل آ ا تعطي ی

از مي          .  با شرایط مختلف هفت حالت بوجود خواهد آمد        دآنند بنابراین در برخور    مي ه ني ا توجه ب وان   آه ب ت

   .یك مورد را انتخاب نمود

o گردد گزینه اي تعدیل نميآسرآار محاسبه شده و با هيچ : تعدیل نشود. 

o   دیل                        : آامال تعدیل شود ا تع ا شبكاري ه ازهم آسرآار وجود داشت ب ا واگر ب آسرآار با آل اضافه آاریه
 .گردد

o  فقط باشبكاري تعدیل شودآسرآار. 

o  فقط با اضافه آاري آل تعدیل شودآسرآار. 

o  فقط با تعطيل آاري تعدیل شودآسرآار. 

o  وقت تعدیل شودفقط با اضافه آاري اول آسرآار. 

o  فقط با اضافه آاري آخر وقت تعدیل شودآسرآار. 

 

 : پارامترهاي محاسباتي حضوروآارتزني ناقص .١١-٢-٣-١

ه        : وضعيت حضور  .١-١١-٢-٣-١ محاسبه حضور پرسنل ب

  .سه حالت امكان پذیر است

o  اعتي ه  : س اعت و دقيق سب س ر ح ضور ب ح
 .محاسبه شود

o ه ضور در دوره : روزان داد روز ح تع
 .پردازش محاسبه گردد

o ل   : اد شيفتهایي آه حضور دارد تعد گاهي ممكن است تعداد شيفتهاي آاري مهم تر از روزهاي آاري باشد مث

 تعدا شيفتهاي شب پزشكان و یا پرستاران

رد در                         : آارتزني ناقص  .٢-١١-٢-٣-١ ردد هر ف داد ت ارت دیگر تع ه عب ان داشته باشد ب تردد پرسنل حتما باید شروع و پای

يم  پرسنل آن آارتزني را ناقص مين تعدا تردد  در صورت فرد بود   .  باشد زوجشيفت باید    ي در ورود  . دان یعن

ا    ٧،   ۵ ، ٣ممكن است در روز       . و یا بلعكس     به شرآت آارت زده و در خروج آارت ندارد         ارتزني  ...  ی آ

ستم    یعني به ازاء هر ورود باید یك خروج نيز داشته باشد تا     . داشته باشد ولي بازهم آارتزني ناقص است          سي

  .بات را انجام دادمحاس

o دهد هنگام ناقص بودن آارتزني هيچ گونه محاسبه اي انجام نشده  و سيستم خطا نمایش مي: خطا نمایش بده. 

o ترددهاي ناقص را غيبت محسوب نمود توان مي: غيبت محاسبه شود. 

  
  )۴١(شكل

  
 )٤٢(شكل
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o      شده و       : آل دوره شيفت آسرآار محاسبه شود ام ن ه هيچ محاسبه اي انج ن گزین ان شيفت  آل زم  با انتخاب ای

 .شود ميآسرآار محسوب 

o    ين شده           هيچ محاسبه  ،  درصورت داشتن تردد ناقص     : به مقدارثابت آسر شود زان تعي ه مي شده و ب ام ن اي انج

 .گردد  آسرآار منظور مي)٣-١١-٢-٣-١(زیر در بند 

o         ا                   :آخرین تردد ناقص بعد از شيفت درنظر گرفته نشود ن پ ا انتخاب ای رد باشد ، ب ردد ف داد ت ا   اگر تع رامتر ب

 .گيرد حذف آخرین تردد خارج شيفت تعداد تردد زوج شده و محاسبات صورت مي

دراین گزینه مقدار ثابت جهت آسر از حضور تعریف      : مقدار آسر از حضور در صورت آارتزني ناقص       .٣-١١-٢-٣-١

 .شود مي

 

 تعريف نوبت آاري .۴-١

ن است در     ازمانها ممك ا س رآتها ی نل در ش ضور پرس ح

ذ    ام پ ي انج اي مختلف شي از   زمانه ت بخ ن اس یرد و ممك

د صر بيفت ا ع ب و ی ضور در ش ان ح ين . زم راي چن ب

مواردي حضور پرسنل با ضریب متفاوت محاسبه خواهد        

د وده و . ش ي نم اري تلق ت از حضور را نوبت آ ن حال ای

د               مطابق با قانون آار مشمول ضرایب خاص خود خواه

د ه صبح    .  ش ك هفت نل ی دادي از پرس ر تع ال اگ راي مث ب

ق               آار، ی  ند طب ار باش ك هفته عصر آار و یك هفته شب آ

   نظردر% ١۵قانون آار براي این گروه نوبت آاري 

داد دلخواه مي    . شود  گرفته مي  ود      دراین سيستم به تع اري تعریف نم وان نوبت آ ا شيفت      . ت راي روزو ی اري ب نوبت آ

اري خاص مي            روه آ روه فعال    . باشد  خاص نيست بلكه براي گ ن گ ه درای اري     يت مي  و پرسنلي آ د داراي نوبت آ آنن

اري در گزارش        . باشد مي و نوبت آاري در گزارش قابل مشاهده  . باشند  مي وع نوبت آ دا و ن ط تع زار فق دراین نرم اف

داي از پرسنل   . باشد  آید و ضریب حضور در نرم افزار حقوق و دستمزد قابل  تعریف و تنظيم مي                 مي  روز ١۵اگرتع

اري دیگري     )  وبت آاري نوع یك  ن(ازماه را در یك گروه آاري        روه آ اه را در گ د  در   ) عادي (و بقيه م فعاليت نماین

  . گردد  روز نوبت آاري نوع یك درج مي١۵گزارش فقط 

ره را مي • د ذخي وده آلي اري را وارد نم ام نوبت آ د اضافه را زده و سپس ن دا آلي اري ابت راي تعریف نوبت آ يم ب . زن

اري از         درصورت تغيير در نام نوبت آاري       و یا اصالح آن ازآليد ویرایش و درصورت انصراف از تعریف نوبت آ

 )٢۵(شكل. آليد لغو بهره مي بریم

  

 تعريف محل خدمت .۵-١

ا مي             . باشد  یكي از روشهاي دسته بندي پرسنل ، محل خدمت آنه

تفاده   اري اس روه آ ك گ دمت از ی ل خ ك مح نل ی وال پرس معم

  حلهاي خدمت تعریف شدهاز م... ) مثل آارگزیني و یا . (آنند مي

 
 )٢٥(شكل

 )٢٦(شكل
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ي تفاده م نلي اس ات پرس ود در ورود اطالع ه  . ش دمت ب ان تعریف محل خ از بطور  امك ورد ني راه توضيحات م هم

  .محدود وجود داردنا

ره را                              • د ذخي وده آلي ورد نظر را تعریف نم  براي تعریف محل خدمت ابتدا آليد اضافه را زده سپس محل خدمت م

  )٢۶(شكل.زنيم مي
 

 ع استخدامتعريف انوا .۶-١

رد   ر ف تخدام ه وع اس ه ن از ب نل ني راي تعریف مشخصات پرس ب

ورد             همچنين مي . باشد  مي وع استخدام  گزارش م توان براساس ن

ود    يم نم ود را تنظ ر خ واع     . نظ ف ان ان تعری ه امك ن گزین درای

  .استخدام وجود دارد 

ورد ن       • ره را       براي تعریف نوع استخدام ابتدا آليد اضافه را زده سپس محل خدمت م د ذخي وده آلي ظر را تعریف نم

  )٢٧(شكل.زنيم مي
  

 تعريف روزهاي تعطيل .٧-١

اي               ا اختصاص رنگه امكان تعریف نام براي تعطيالت مختلف ب

  ...)تعطيالت رسمي ، تعطيالت سازماني و. (متفاوت وجود دارد

ام            • د اضافه را زده سپس ن دا آلي براي تعریف روزهاي تعطيل ابت

ر    ورد نظ گ م يالت و رن ره را   تعط د ذخي وده آلي ف نم را تعری

  )٢٨(شكل.زنيم مي

  تعريف تقويم .٨-١

د          ان    . در شرآتها یا سازمانها گاهي ممكن است بيش از یك تقویم جهت آارآرد پرسنل استفاده نماین ه امك ن گزین درای

اي تعریف شده      تعریف تقویم  ا رنگه ل   (هاي مختلف با تعطيالت متفاوت و ب  .وجود دارد ) درتعریف روزهاي تعطي

  )٢٩(شكل) براي مثال ممكن است درشرآتي روزهاي یكشنبه تعطيل باشد(

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 )٢٧(شكل

 
 )٢٨(شكل

  
  )٢٩(شكل
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 .آليد اضافه را زده ونام تعطيالت را وارد مي نمایيم  •

 سال مورد نظر را انتخاب مي نمایيم •

ر            همچنين مي  . توان با انتخاب هر تاریخ توسط آليك ماوس آن را تعطيل تعریف نمود              مي • وان جهت تعریف راحت ت ت

 . استفاده نمود... زهاي خاص هفته درهمه سال از گزینه هاي تعطيل آردن روزهاي رو

 .زنيم جهت ذخيره این تعریف آليد ذخيره را مي •
  

 ماموريت/ صي ختعريف مر .٩-١

ان  : مرخصيها .١-٩-١ ار در زم ل آ رك مح اي ت ه معن مرخصي ب

رآت     ازه ش ا اج رآت ب اري ش يآ د م تفاده   . باش ه اس ا ب بن

ف  رآتها مختل ان تع، ش ف امك صي  ری واع مرخ ن ان در ای

همچنين امكان تعریف مرخصي ساعتي      . داردوجود  سيستم  

ود دارد    ه وج صي روزان نس مرخ ف  .از ج ت تعری  جه

د اضافه را زده و پس                  د ، آلي ا ماموریت جدی  مرخصي و ی

ره را    د ذخي صي ، آلي ا مرخ ت و ی ف ماموری از تعری

 .زنيم مي

  .نمایيمنام مرخصي مورد نظر را وارد مي :  نام مرخصي .١-١-٩-١

ارآرد محسوب مي          .٢-١-٩-١ ارت از مجموع روزهاي حضور و مرخصي             :  شود   آیا این مرخصي آ ارآرد پرسنل عب آ

ا جز     . باشد  ميهاي مشخص شده در این گزینه و روزهاي تعطيل         ا   ءغيبت و بعضي از مرخصي ه  حضور و ی

ا      .  آارآرد محسوب نمي شوند مانند مرخصي بدون حقوق        ه از نظر شما    در اینجا امكان انتخاب مرخصي ه یي آ

 .آارآرد محسوب مي شوند وجود دارد

ال شود و دیگر                           شود  ميگاهي نياز   :  فعال .٣-١-٩-١ ر فع اني دیگر غي ال شده و در زم دتي فع  مرخصي تعریف شده در م

وع  ...   درجه یك و نآاربردي ندارد مانند مرخصي زایمان ، مرخصي آموزشي ، فوت بستگا          با فعال بودن هر ن

و با غيرفعال شدن ) صدور مرخصي مربوطه و گزارشات در  ( سيستم از آن استفاده نمود       توان در   مرخصي ، مي  

 .توان از مرخصي فوق استفاده نمود آن دیگر نمي

ن                  : مرخصي در روز تعطيل درنظر گرفته شود       .۴-١-٩-١ ا انتخاب ای رد ب رار گي ل ق اگر مرخصي ثبت شده در روز تعطي

 .شود مرخصي درنظر گرفته نميگزینه مرخصي محاسبه خواهد شد و در غير اینصورت 

ادل مرخصي در .۵-١-٩-١ ارتزنيمع تگاه آ دل در:   دس تگاه حضوروغياب م اعتي و در  PXدس وع مرخصي س ار ن  چه

دل   ل تعریف Timaxدستگاه حضوروغياب م وع مرخصي ساعتي قاب ان . باشد مي هشت ن ه  امك ن گزین در ای

 . وجود دارد اختصاص هر نوع مرخصي ساعتي به نوع روزانه

  

  

  

 
  )۴٣(شكل
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راي شرآت          : موريتهاما .٢-٩-١ ماموریت به معناي انجام فعاليت ب

رآت    يط ش ر از مح ي غي يدر محل د م تفاده  . باش ه اس ا ب بن

ه           مختلف شرآتها ، امكان تعریف انواع ماموریتها ي روزان

ان تعریف   .  دراین سيستم وجود دارد   و ساعتي    همچنين امك

  .ماموریت ساعتي از جنس ماموریت روزانه وجود دارد

 .نمایيم نام ماموریت مورد نظر را وارد مي:  ریتنام مامو .١-٢-٩-١

اعت   .٢-٢-٩-١ ت در س ادل ماموری دل   :  مع ضوروغياب م تگاه ح تگاه    PXدردس اعتي و در دس ت س وع ماموری ار ن  چه

ان اختصاص          . باشد   مي هشت نوع ماموریت ساعتي قابل تعریف        Timaxحضوروغياب مدل    ه  امك ن گزین در ای

 .جود داردهر نوع ماموریت ساعتي به نوع روزانه و

  

 چارت سازماني .١٠-١

سات و    رآتها و موس ه ش درهم

شهاي  ر بخ شها و زی ادارات  بخ

ود دارد  ي وج ش  . مختلف ر بخ ه

ش   ر بخ ر نظ ت زی ن اس ممك

وع      . دیگري باشد   ن ن ه ای سيم   ب  تق

ه   ازماني گفت ارت س دي چ بن

ي ود م ال   . ش ر مث راي درك بهت ب

 .زنيم اي از یك شرآت مي ساده

دادي از   ر تع ارت زی در فلوچ

وان  ه عن رآت ب ك ش شهاي ی بخ

  .مثال نمایش داده شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  )۴۴(شكل

  
  )۴۵(شكل
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ثال      د توان مي در چارت سازماني هر مدیر    د م ر بخشهاي خود را     در قسمت دسترسي خود فعاليت نمای گزارشهاي زی

دارد  امكان مشاهده گزارشهاي پرسنل بخشهاي دیگر را           وي مشاهده نماید و مدیر زیر دست      الي        . ن ثال بخش امور م م

  .تواند گزارشهاي بخش آموزش را مشاهده نماید گزارشهاي پرسنل حسابداري را مشاهده نموده ولي نمي

شه و         .باشد   همانطور آه در باال بيان شد هر سازمان داراي بخشها و زیربخشهاي مختلف مي                     هربخش اصلي را ری

) زیربخشها (فرزندها وسپس )مدیریت( چارت سازماني ابتدا ریشه براي تعریف . زیربخش هرآدام را فرزند مي ناميم     

   .آنيم را تعریف مي

ه   اد سطوح دسترسي ازگزین راي ایج اربران ب دیریت آ ي، م اربران سطوح دسترس ي و آ ف م ایيم را تعری ه . نم و ب

راي مشخص نمودن دسترس       همچنين  . دهيم  هربخش تعریف شده درچارت سازماني آاربري را اختصاص مي         ي هر   ب

یعني این آاربر به اطالعات آداميك     (.آاربر به اطالعات پرسنل باید پرسنل مورد نظر رابه این آاربر اختصاص داد            

  .)از پرسنل دسترسي خواهند داشت

ري آنيم مسئول واحد خدمات پس از فروش فقط نيازبه  براي توضيح بيشتر فرض مي      دارد پرسنل خود   از گزارش گي

ر    دارد   و به قسمتهاي دیگر ن اري ن زار آ دور نمي          وم اف ن بخش مق ري از پرسنل خارج از ای راي  . باشد  گزارش گي ب

  :دهيم تعریف چارت سازماني این فرد عمليات زیر راانجام مي

 ).مثال گزارش(دهيم  دسترسي گزارش گيري را انتخاب نموده به آن نام مشخصي ميازمدیریت آاربران سطح  .١-١٠-١

 .دهيم  نظر را تعریف آرده به آن سطح دسترسي گزارش را اختصاص مياز مدیریت آاربران ، آاربر مورد .٢-١٠-١

و آاربر تعریف شده ) آنيم چارت سازماني را تعریف مي   (درچارت سازماني جایگاه این شخص را مشخص نموده          .٣-١٠-١

 .از قبل در مدیریت آاربران را به آن اختصاص داده و پرسنل قابل دسترس را نيز مشخص مي نمایيم

وراداري  (باشند    سازمانها ویا شرآتها داراي واحدها وبخشهاي مختلف مي       : ت سازماني فعال سازي چار   .۴-١٠-١ و ) مانند ام

دي وجو                      . هر واحد خود ممكن است داراي چند بخش باشد           ه بن ن طبق تفاده ازای ان اس ه امك ن گزین ال نمودن ای ا فع ب

د فق                   . خواهد داشت  ك گزارشها بصورتيكه هر مسئول بتوان روه خود را          چارت سازماني  در تفكي ر گ ط پرسنل زی

 .گيرد مشاهده نماید مورد استفاده قرار مي
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  )۴٧(شكل

  

  

 ورود اطالعات پرسنلي .١-٢

 : اطالعات پايه پرسنل .١-١-٢

  ورود اطالعات.دراین گزینه امكان ورود اطالعات اصلي پرسنل وجود دارد: اطالعات پرسنلي .١-١-١-٢

  ، نوع آارتزني ، گروه آاريشماره آارت ، نوع استخدام ( این پارامترها اجباري است مثل  برخي از

ستند     )   ، تاریخ شروع به آار ، تاریخ خاتمه آار و محل خدمت              ارت       .و بعضي دیگر اجباري ني ط شماره آ  فق

از   توان  پس از ذخيره قابل ویرایش نيست و بقيه پارامترها را مي       ود  در صورت ني رایش نم ن   .وی دادي از ای  تع

اریف     پارامترها ه دیگر   اختص   جهت  جهت راحتي در تع يم مي   پرسنل  اص ب ل تعم ند  قاب ه    . باش ا انتخاب گزین ب

اریخ استخدام ، محل                         ارت ، ت تعميم   پنجره فيلتر با انتخاب هاي نام، نام خانوادگي، شماره پرسنلي ، شماره آ

ر و                   رار    ... خدمت و گروه آاري باشرایط مختلف مساوي ، آوچكتر ، بزرگت ا ق ار م رد  مي در اختي راي  .گي  ب

 .ل آافي است از ليست فرد را انتخاب نموده آليد حذف و سپس ذخيره را بزنيمحذف پرسن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ارت .١-١-١-١-٢ ه : شماره آ ارت را در گزین ام شماره آ داد ارق ه تع ات اولي م ) ١-١-١(تنظيم وده ای شماره . تعریف نم

وده            .باشد  ميسيستم منحصر به فرد     در  آارت   و پس از آن دیگر       شماره آارت قبل از ذخيره قابل ویرایش ب

  .شود ویرایش نمي

 و نام خانوادگي نام ورود :   خانوادگي و نامنام .٢-١-١-١-٢

اطالعات پرسنلي. ٢

 
  )۴۶(شكل
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ه                     : شماره پرسنلي  .٣-١-١-١-٢ ه  تنظيمات اولي ارت در گزین د شماره آ ) ٢-١-١(تعداد آاراآترهاي شماره پرسنلي نيزمانن

  .شماره پرسنلي با ویرایش قابل تغيير است. تعيين شده است

وع استخ     : نوع استخدام   .۴-١-١-١-٢ ر روي پرسنل مي             انتخاب ن دي ب وعي دسته بن ه     . باشد   دام ن واع استخدام را در گزین ان

  . تعریف نمودتوان ميتنظيمات 

د هر شخص را مشخص                : نوع آارتزني  .۵-١-١-١-٢ د  مي نوع آارتزني نحوه محاسبه و رفت و آم وع    . نمای ا سه ن در اینج

  .آارتزني داریم

و اولين آارت ورود و آارت دوم خروج در          در آارتزني عادي محاسبات براساس شيفت ها انجام شده            :عادي •

  . و تعدا آارتها باید زوج باشدشود  مينظر گرفته 

ارآرد  :ساعتي • ارآرد برحسب ساعت  آ اي آ ه معن روهو. باشد ميساعتي ب ن گ ه ازاء هرساعت پرسنل ای  ب

رد      ن حالت        . آارآرد حقوق دریافت خواهند آ ارتزني در ای ارتزني عادي       آ د آ ق    و محاس   باشد   مي مانن بات طب

ام مي        رد انج ذیرد   ساعت آارآرد ف ا در طول             درصورت تعریف     . پ مقدارحضورموظفي درطول یك روز و ی

تواند اضافه آار محسوب  ، آارآرد بيش از سقف مي) ۵-٩-٢-٨-١(در گزینه پارامترهاي گروه آاري      ،   دوره

 ولي باید   شود  مي توجه ن  فت  تعریف شده درشي  به شروع نوبت و پایان نوبت       درمحاسبات آارآرد ساعتي    . گردد

 .   بين شروع و محدوده آارتزني صورت پذیردتردد

ه مي              پرسنل از محدوده شيفت عبور مي     آارآرد  گاهي    :نامحدود • ردد نامحدود گفت وع ت ن  . شود   نماید به این ن ای

ارت خود     سپرا زده   ) آارت ورود ( حتما باید ابتدا آليد ورود      با آارتزني عادي تفاوت دارد      نوع آارتزني    س آ

ود را مي   ارت خ د خروج را زده سپس آ دا آلي ام خروج ابت ين هنگ ایيم و همچن ت نم يم را ثب وع . زن ن ن در ای

ل              شخص از محدوده آارتزني شيفت عبور آند      آارتزني اگر خروج     ارت قب ن شماره آ راي ای ار ب  بطور خودآ

د   مي  بعد یك ورود ثبت       شروع آارتزني روز  و بعد از  از اتمام محدوده آارتزني آن روز یك خروج          ه در    نمای  آ

ستم                    . است هگزارش قابل مشاهد   ذیرد سي د ورود و خروج صورت پ دون زدن آلي ردد ب  الزم به ذآر است اگر ت

 .خطا نمایش خواهد داد

د                 هر :  گروه آاري  .۶-١-١-١-٢ ردد نمای ق الگوي تعریف شده  ت د طب رد بای روه         . ف ن الگو را توسط گ اري  ای ه پرسنل   آ ب

  .بر این در انتخاب گروه آاري پرسنل دقت نمایيدبنا. دهيم مياختصاص 

رد       براي هر فرد مي:تاریخ شروع بكار  .٧-١-١-١-٢ ار تعریف آ ارت ، در      . توان تاریخ شروع بك راي یك شماره آ اگر ب

ستم حذف شده باشد                (  سيستم آارتزني صورت گرفته باشد     وده و از سي رد دیگري ب راي ف راي  ) آارت قبال ب ب

ورود .  به قبل هيچ محاسبه اي انجام نگيرد تاریخ شروع به آار را وارد مي نمایيم اینكه از تاریخ مورد نظر ما     

  .این گزینه اجباري است و نباید از تاریخ خاتمه آار بزرگتر باشد

ار .٨-١-١-١-٢ ه آ اریخ خاتم د   : ت ه بع اریخ ب ا از آن ت ایيم  ت رد در شرآت را مشخص مي نم ر ف ارآرد ه اي آ اریخ انته ت

  .ورود این تاریخ اجباري است و نباید ازتاریخ شروع بكار آوچكتر باشد. ردهيچگونه محاسبه اي صورت نگي

الي    نماید ميپست سازماني هر فرد محل خدمت او رامشخص   : محل خدمت  .٩-١-١-١-٢ د ، امور م  مثال آارگزیني ، تولي

ود          در فيلتر جهت گزارشگيري از محل خدمت خاص مي        ...    .  و   تفاده نم ه اس ن   . توان از این گزین ورود ای

  . زینه نيز اجباري استگ
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و یا آار در روز تعطيل و پنجشنبه و توان مجوز اضافه آاري هاي مختلف      براي هر فرد مي   : مجوزهاي پرسنلي  .٢-١-١-٢

  .باشند این پارامترها نيز قابل تعميم مي. صادر نمود و یا مانع آن شدجمعه 

  .شود ميول وقت به این فرد داده اضافه آاراهميشگي با انتخاب این گزینه اجازه : مجوزاضافه آاري اول وقت .١-٢-١-١-٢

  .شود مي اضافه آارآخر وقت به این فرد داده  هميشگيبا انتخاب این گزینه اجازه:مجوزاضافه آاري آخر وقت .٢-٢-١-١-٢

  .شود مياضافه آارميان روز به این فرد داده هميشگي با انتخاب این گزینه اجازه : مجوز اضافه آارميان روز .٣-٢-١-١-٢

  .شود مياب این گزینه اجازه آار در تعطيالت  به این فرد داده با انتخ:   در تعطيالتمجوز آار .۴-٢-١-١-٢

  .شود ميبه این فرد داده آار در روزهاي جمعه با انتخاب این گزینه اجازه : آاردر روزهاي جمعه مجوز  .۵-٢-١-١-٢

 .شود مي این فرد داده آار در روز پنجشنبه بهبا انتخاب این گزینه اجازه : آار در روزهاي پنجشنبهمجوز  .۶-٢-١-١-٢

  

وان    مي   را باشد   ميدر این قسمت اطالعات تكميلي هر فرد آه شامل پارامترهاي زیر            :  تجزئيا .٢-١-٢ ود  ت ورود .  وارد نم

 .این اطالعات اختياري است

نام پدر، شماره شناسنامه ، محل تولد ، محل صدور ، جنسيت ، ميزان تحصيالت ، رشته تحصيلي ، محل تحصيل                        

  ریخ تولد ، شماره تماس ، آدرس ، آد ملي و آد پستي، وضعيت تاهل ، تعداد فرزندان ، سمت ، تا

  

نل .٣-١-٢ صيهاي پرس قف مرخ قف  : س س

اي      حداآثر مرخصي    مرخصي به معن

براي هر  .باشد ميقابل استفاده هر نفر     

ستم   شده د  نوع مرخصي تعریف       ر سي

ي ود    م ين نم قف تعي وان س وع . ت دو ن

قف  راي س ه و  ب صي ماهيان مرخ

اليانه  ت   س ف اس ل تعری ه  الزم ب.قاب

ن بخش   اي ای ام پارامتره ذآراست تم

ه     اعت و دقيق سب س ر ح يب ندبا م  .ش

يم             ل تعم ن بخش قاب تمام گزینه هاي ای

اي پنجره     . شندبا  ميبه دیگران    در انته

ام  يم تم ت تعم ه جه يم هم ه تعم گزین

ه دیگران     ده ب ه هاي تنظيم ش در گزین

 .باشد اختيار ما مي

 .نمایيم ين سقف و تنظيمات این قسمت انتخاب ميدر این گزینه نوع مرخصي را جهت تعي: مرخصي .١-٣-١-٢

  

 

  
 )٤٨(شكل



 ٣٤  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

اه مي           : سقف مرخصي قابل استفاده درماه     .٢-٣-١-٢ تفاده از مرخصي در م راي اس ود         ب ين نم وان سقف تعي ن سقف در     . ت ای

اليانه               . باشد   ميصورت تعریف سقف مرخصي ساليانه قابل تعریف         اگر سقف مرخصي تعریف شده از سقف س

  .شود ینه هاي قابل تنظيم ظاهر ميبيشتر باشد عالمت خطا آنار گز

ه    .٣-٣-١-٢ شود     : سقف انتقال مرخصي ماهيان تفاده ن وان  مي اگر از مرخصي اس د      ت اه بع ه م داري از آن را ب ا مق  آن را و ی

 .در این گزینه مقدار مرخصي قابل انتقال را تعریف مي آنيم. منتقل نمود

آنند و شرآت   اليانه بطور آامل استفاده نميگاهي پرسنل از مرخصي س : مقدار مرخصي انتقال یافته از سال قبل  .۴-٣-١-٢

ه سال جاري مي                 د   اجازه انتقال مرخصي سال گذشته را ب راي   . ده ال مرخصي از سال             ب ل انتق دار قاب ين مق تعي

 .باشد ميمقدار برحسب ساعت ودقيقه . شود گذشته به سال جاري از این گزینه استفاده مي

در . باشد  مي ار مرخصي قابل استفاده هر شخص در یك سال        سقف مرخصي ساليانه مقد   :  سقف مرخصي ساليانه   .۵-٣-١-٢

ا                               ده مرخصي ت دار باقيمان د مق تفاده مي نمایي زار اس رم اف ورود سقف مرخصي دقت نمایيد اگر از ميان سال از ن

 .انتهاي سال را وارد نمایيد

اليانه      .۶-٣-١-٢ زان تعي                   :  سقف انتقال مرخصي س ه مي اليانه ، ب تفاده آامل مرخصي س ن      در صورت عدم اس ين شده در ای

 .  مرخصي باقيمانده را به سال بعد انتقال دادتوان ميگزینه 

ل    در مورد    آیا قابل باز خریداست؟    .٧-٣-١-٢ شده از سال قب صميم مي   چمرخصي هاي استفاده ن د ت ود     ن اذ نم وان اتخ در . ت

ا ا        . شود  مياین گزینه اجازه باز خرید مرخصي داده         ستم حذف      پس از تایيد بازخرید مرخصي ه د شد    ز سي خواه

 . مرخصي هاي باز خرید شده را صفر نمودتوان مي) ۵-٢( گزینه بازخرید مرخصي ها براي این آار از

ه هر شخص اجاز           مي  اجازه مرخصي بيشتر از سقف ماهيانه دارد؟       .٨-٣-١-٢ وان ب ين شده            هت االتر از سقف تعي تفاده ب  اس

رش باقيمانده مرخصي بصورت منفي ظاهر  در گزا اگر اجازه استفاده باالتر از سقف داده نشود         . مرخصي را داد  

 .خواهد شد

 و پس از     شود   مي با انتخاب این گزینه ، مقدار مرخصي مصرف نشده محاسبه              باقيمانده مرخصي ساليانه دارد؟    .٩-٣-١-٢

 .شندبا مياین گزینه مرخصي هاي مصرف نشده قابل انتقال به سال بعد و یا باز خرید انتخاب 

  .زینه اجازه انتقال مرخصي مصرف نشده را به سال بعد مي دهدانتخاب این گ  قابل انتقال است؟ . ١٠-٣-١-٢

  

تفاده          یاساعتي و براي صدور مرخصي و یا ماموریت       : ماموريت/ صدور مرخصي    .٢-٢ ه اس ن گزین . شود   مي  روزانه از ای

د انتخاب پرسنل را مي         ابتدا   این منظور براي   ابراین آلي ود بن يم   فرد مورد نظر را باید انتخاب نم راي راح . زن ار   ب ي آ ت

ان را       آه ميگردد  مينجره جستجوي پرسنل گشوده     شما با ورود به این قسمت بطور خودآار پ         ورد نظرت د پرسنل م تواني

ا ساعتي را زده سپس              جهت صدور ابتدا آليد اضافه مربوط ب       .انتخاب آنيد  ه و ی وده سپس    را وارد اطالعات   ه روزان  نم

 .شود مي بخش شرح داده در زیر گزینه هاي این. زنيم ميآليد ذخيره را 

  

 



 ٣٥  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

ر جستجوي پرسنل            :  انتخاب پرسنل  .١-٢-٢ ه فيلت با آليك روي این گزین

ي شوده م ه  گ وط ب ف مرب اي مختل ه ه ر گزین ن فيلت ود درای ش

ر از ،    ابرابر ، بزرگت ر، ن اي  براب ا انتخابه نلي ب ات پرس اطالع

اریخ                 آوچكتر از ، بزرگتر یا مساوي ، آوچكتر یا مساوي ، از ت

اری ا ت ا و ت ار م يخ  دراختي د م شاهد. باش راي م نل هب ه پرس  ، هم

 .گذاریم فيلتري نمي هيچ شرط  یا

  

  

 

ه سقف      : نمایش سقف  .٢-٢-٢ مرخصي  این گزین

هاي تعریف شده و مصرف مرخصيها و  

باقي مانده آنها را تا زمان گزارش گيري     

 .دهد نمایش مي

 انتخاب مرخصي   :ماموریت   / يمرخص .٣-٢-٢

 .و یا ماموریت 

صي   .۴-٢-٢ وع مرخ تم/ ن وع : اموری ن

ا استعالجي           ل استحقاقي و ی مرخصي مث

 . را انتخاب مي نمایيمو ماموریت... و یا

این گزینه مرخصي ویا : ساعتي/ روزانه .۵-٢-٢

 را نمایش   روزانه و یا ساعتي   ماموریت    

 .مي دهد

ایيم           : از تاریخ    .۶-٢-٢ ه             . تاریخ ثبت مرخصي و یا ماموریت را وارد مي نم ا ماموریت روزان از در صدور مرخصي و ی

 .تاریخ تا تاریخ  را خواهيم داشت و در ساعتي  فقط تاریخ  صدور را داریم

 .مصرف مرخصي و یا ماموریت را درج مي آنيمزمان : از ساعت تا ساعت  .٧-٢-٢

  

ل تعریف است          : صدور مجوز اضافه آاري    .٣-٢ ه قاب ه از برنام   دراطالعات پرسنلي    اول.اجازه اضافه آار در دو گزین

اخير    (شود  ميشخص بطور آلي صادر    هر  ي  اجازه اضافه آاري برا    ار دارد ی ) یعني این شخص آالً  اجازه اضافه آ

ا صدو  . و دوم در این گزینه است        اي خاص مي       ردر اینج راي زمانه ار ب ا    . باشد   مجوز اضافه آ اریخ و ی ي در ت یعن

  .شود تاریخهاي خاص به ميزان تعيين شده مجوز اضافه آار تعيين مي

ود        آه مي شود  ميمت ابتدا پنجره انتخاب پرسنل گشوده       با ورود به این قس     ورد نظر را انتخاب نم راد م ا اف  .توان فرد ی

ره را         . دهيم  ميبراي صدور مجوز ابتدا آليد اضافه را زده سپس تعاریف را انجام              د ذخي ان آلي يم  مي در پای ام   . زن پيغ

ه        اگر تا شود   ميروي صفحه ظاهر    اختصاص این مجوز براي همه پرسنل        ه هم ن مجوز ب يم ای د آن پرسنل انتخاب   یي

  
  )۴٩(شكل

  
 . مربوط به صدور مرخصی روزانه می باشد)٥٠(شکل



 ٣٦  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

ست  ده در لي تش د یاف صاص خواه ایيم  .اخت ره نم رایش و ذخي وزي را وی صاص   در صورتيكه مج ام اخت ازهم پيغ ب

ن      . مجوز به همه پرسنل ظاهر خواهد شد       ه داراي ای ر آ با تایيد این گزینه تغييرات بوجود آمده براي پرسنل ليست اخي

  .  گيرد ميمجوز بوده اند انجام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :در زیر گزینه هاي این قسمت توضيح داده مي شوند

  مجوز اضافه آارصدور تعریف محدوده تاریخ مورد نظر جهت : از تاریخ تا تاریخ  .١-٣-٢

ود         براي دوره تعيين شده مي    : مقدار اضافه آاري   .٢-٣-٢ ثال در    . توان مقدارمجاز اضافه آار را تعيين نم اریخي    م محدوده ت

ارمي    مجاز به    ساعت  ١٢ص به اندازه    تعيين شده ، شخ    ن                 . باشد   اضافه آ يش از ای ار ب دار اضافه آ ن مق ين ای ا تعي ب

 .ميزان پذیرفته نيست و در گزارش نمي آید

 .مجوز حداآثر اضافه آار در هر روز را مشخص مي نمایيم:  رهر روزحداآثر اضافه آاري د .٣-٣-٢

 .هر روز را مشخص مي نمایيممجوز حداقل اضافه آار در : حداقل اضافه آاري درهر روز .۴-٣-٢

ار مي           :نوع اضافه آاري   .۵-٣-٢ وع اضافه آ وع آن را انتخاب مي                    براي هر ن ابراین ن ود بن وان مجوز صادر نم ایيم   ت . نم

ار در      .تعيين شده اند    وقت ، آخر وقت       اضافه آار اول وقت ، وسط      سمت   باید توجه داشت با دادن مجوز اضافه آ ق

 . بي تاثير خواهد بود قسمتدر این صدور مجوزاطالعات پرسنلي 

ر  . شود مي براي انتخاب یك یا چند نفر از پرسنل جهت صدور مجوز از این گزینه استفاده       :انتخاب پرسنل  .۶-٣-٢ دراینجا ب

اري ، محل خدمت و                             روه آ ارت ، شماره پرسنلي ، گ اساس اطالعات پرسنلي فرد شامل  نام خانوادگي ، شماره آ

ر،     نوع آارتزني با فيلترهاي برابر ،      ر از   نا براب ا مساوي    ، آوچكتر از   ،بزرگت ر ی ا مساوي و    ،  بزرگت  آوچكتر ی

 و در صورت عدم انتخاب گزینه ها  با   نماید  ميآلمه مهم نيست فيلتر را غير فعال        . باشد  مهم نيست در اختيار ما مي     

 .زدن آليد جستجو تمام پرسنل را در ليست نمایش مي دهد

  

  

  

 )٥١(شكل



 ٣٧  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

ا .۴-٢ ال مرخصي ه ا انتخ: انتق ن ب اب ای

دار        گزینه باقي مانده مرخصي به مق

د و        ال مي یاب مرحصي سال بعد انتق

ي ده صفر م اقي مان ن ب ود ای ن . ش ای

د  ال بع ال در سقف مرخصي س انتق

 .قابل مشاهده خواهد بود

 

ا  .۵-٢ صي ه د مرخ اب  :  بازخري ا انتخ ب

صي      ده مرخ اقي مان ه ب ن گزین ای

 .صفر خواهد شد

دام از ا       . باشد  شده در سيستم شامل پارامترهاي مختلف مي      اطالعات ذخيره   :  حذف اطالعات زائد   .۶-٢ ان حذف هرآ ن  امك ی

وع      اب.باشد بصورت جداگانه قابل انجام مي پارامترها   ورد نظر و ن راد م رده سپس     تدا فرد یا اف اطالعات را انتخاب آ

 .زنيم بازه تاریخ را تعيين نموده آليد اعمال را مي

o   ده به ش ات محاس ات : اطالع اطالع

رداز ده    پ به ش ا محاس ده و ی ش ش

ات  ل اطالع امل آ ل ش  قاب

گيري يگزارش ستم م د  سي در . باش

ن   ذف ای ان ح از امك ورت ني ص

ي ات م د اطالع ر . باش ه ذآ الزم ب

ات اصل   ن اطالع ا حذف ای است ب

ام    ات خ امل اطالع ات ش  اطالع

ارتزني    تگاه آ افتي از دس ه دری آ

 .گردد محاسبه نشده است حذف نمي

o  ن       مي... ورود ، خروج ، مرخصي نوع اول و یا          رسنل شامل تمام ترددهاي     تردد پ : ترددهاي پرسنل ا انتخاب ای باشد ب

 .توان اطالعات را حذف نمود گزینه و تعيين نوع تردد مي

o  ن     .  و نرم افزار امكان پذیراست       آارتزني  طریق دستگاه   دو ثبت مرخصي ساعتي از   : مرخصيهاي پرسنل و انتخاب ای

ارتزني             امل آل مرخصيهاي ث     گزینه ش  وع مرخصي مي      .باشد   مي بت شده ساعتي توسط دستگاه آ ا انتخاب ن وان    ب ت

 .اطالعات آن را حذف نمود

o آند این گزینه هم مانند مرخصيهاي پرسنل عمل مي: ماموریتهاي پرسنل. 

o صویبي ات ت اریخ     : اطالع ددي و ت تن ، ع اي م امل پارامتره ه ش صویبي آ ادیر ت ف مق ان تعری ه امك ات پای دراطالع

ري شده                 مي د     و مي باشد وجود دارد این مقادیر از طریق مدیریت تصميم گي ز بيای د در گزارشها ني ل اضافه   . (توان مث

 .توان اطالعات تصویبي را حذف نمود با انتخاب این گزینه مي). آار تصویبي

  
  )٥٢(شكل

  
 )٥٣(شكل



 ٣٨  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

o   ردد    امكان اصالح     اطالعات روزانه در گزینه تصحيح    : ترددهاي اصالح شده ا تغيير   ت وع و ی ارتزن  ن . ي وجود دارد      آ

ده است  اد گردی ه صورت دستي ایج ه ب شده است بلك ارتزني دریافت ن تگاه آ ن اطالعات از دس ه . ای ن گزین ا در ای ب

 .اطالعات اصالح شده حذف خواهد شدانتخاب نوع تردد 

o     ز وجود دارد         : مرخصيهاي اصالح شده ان اصالح مرخصيها ني ان  . در گزینه تصحيح ایاب و ذهاب امك ا امك  دراینج

 .وجود داردبا انتخاب نوع آن حذف مرخصيهاي اصالح شده 

o  شود مي این گزینه نيز مانند مرخصيهاي اصالح شده عمل :ماموریتهاي اصالح شده. 

o      د                        :بازیابي پرسنل حذف شده ا زدن آلي وده سپس ب ورد نظر را ليست نم راد م ا اف رد ی  ابتدا از گزینه انتخاب پرسنل ف

 .از ليست پرسنل به سيستم باز خواهد گشتاعمال اطالعات فرد حذف شده 

o    ه               : حذف دائمي اطالعات پرسنل ن گزین اگر نياز باشد پرسنل حذف شده را بصورت دائمي از سيستم حذف نمایيم از ای

ي تفاده م ود اس د از آن    . ش دارد و بع ود ن نل وج ات آن پرس ابي اطالع ان بازی ده دیگرامك نل حذف ش م پرس باحذف دائ

 .ي با همان شماره آارت در سيستم وارد نمودتوان پرسنل دیگر مي

o    ردد ، مرخصي ،                 همه با استفاده از این گزینه مي توان      : حذف همه اطالعات پرسنل ردد ثبت شده شامل ت اطالعات ت

 .حذف نمودتعداد و یا تمامي پرسنل را براي ... ماموریت و

 

  

  

د        ،  اگر درشيفت یا گروه تعریف شده        يش بيای ر    تغييرغير دائمي پ ه تغيي ازدو گزین

يم   ي آن تفاده م اري اس روه آ ت گ ر موق ا تغيي يفت و ی ت ش ال . موق ك مث ا ی ب

ي شتر توضيح م يم تغييرموقت را بي ردي در . ده يفت اداري از ساعت ف ي ٨ش  ال

  ساعت) ماه مبارك رمضان(  مشغول به آار است دردوره خاصي ازتاریخ١۶

ا          در نظر مي ١۵اعت  یابد و خروج را س       یك ساعت آاهش مي    این شخص  آار   ن منظور شيفت دیگري ب راي ای د ب گيرن

  .دهيم نمایيم و براي این دوره تغيير موقت شيفت با شيفت جدید اختصاص مي شرایط جدید تعریف مي

ل مي             فرض مي  د منتق ه تولي اهي از اداري ب راي مدت آوت رد ب ه        آنيم محل خدمت این ف د ب اري بخش تولي شود و ساعت آ

  .یابد تغيير ميتوليد درمدت در نظر گرفته شده از اداري به  این شخص گروه آاريبنابراین . تاي دیگر اس گونه

د        گاهي نياز است  شيفت اختصاص داده شده پرسنل           : تغيير موقت شيفت   .١-٣ ر نمای ا تغيي ن    .  در بعضي از روزه راي ای ب

تفاده  يفت اس ر موقت ش ه انتخاب پرسنل ، . شود ميمنظور ازتغيي دا از گزین اري ابت روه آ اریخ گ ورد نظر را و ت م

رایش را مي      نموده ،   انتخاب   د وی يم   آلي ایگزین را                  . زن رده شيفت ج ورد نظر را انتخاب آ ا  ستون م سلول ، سطر وی

زده سلول ، سطر  ابتدا آليد حذف را براي حذف تغيير موقت شيفت تعریف شده   . زنيم  انتخاب نموده آليد ذخيره را مي     

 .زنيم مي  سپس آليد ذخيره را نمایيم ميتخاب یا ستون روزها را ان و

 

 

 تغييرات موقت. ٣
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o اب وه انتخ ه :  نح يفت ب ر ش انتخاب روز تغيي

ذیر     تس  و سطر  ، سه حالت سلول    ان پ ون امك

  .است

o   يفت ه ش ر ب يفت    : تغيي وع ش اب ن راي انتخ ب

  .شود ميجایگزین از این گزینه استفاده 

o  رایش ه  : وی راي ورود ب ن    ب ر شيفت از ای  تغيي

  .مگيری گزینه آمك مي

o  ذف ن    : ح يفت از ای رات ش ذف تغيي راي ح ب

  .شود ميگزینه استفاده 

o شود مينظر آردن از انجام آار از این گزینه آمك گرفته   براي صرف:لغو. 

د         شود  ميگاهي نياز   : تغييرموقت گروه آاري   .٢-٣ ر یاب .  گروه آاري پرسنل شامل یك یا چند شيفت اختصاص داده شده تغيي

ورد نظر انتخاب                .) شود  ميداري منتقل   مثال فردي از خدمات به بخش ا      ( راد م براي انجام این تغيير ابتدا باید فرد یا اف

رات را وارد  . زنيم ميت آليد اضافه را  س و قبال انجام نگرفته ا     بودهاگر تغيييرات جدید    . شوند محدوده تاریخ انجام تغيي

اره مي خواهيم            اگر. زنيم  مي آرده آليد ذخيره را       انتخاب نموده سپس گروه جایگزین را      تغييرات قبال انجام شده و دوب

يم    تغييرات را   این   ام           . تصحيح یا تغيير ده ار را انج رایش را زده و آ د وی يم   مي   آلي دا         . ده روه ابت ر گ راي حذف تغيي ب

 .زنيم ميگروه تغيير یافته را انتخاب نموده سپس آليدهاي حذف و ذخيره را 

o  اریخ ا ت اریخ ت دوده ت: از ت ا مح اریخ در اینج

  .شود وارد ميجهت تغيير گروه آاري 

o   ه اري ب روه آ ر گ روه  : تغيي اوین گ اب عن انتخ

  .شندبا ميآاري جهت جایگزیني قابل انتخاب 

o اري      اصالح  براي  :  ویرایش روه آ ر گ  از    تغيي

  .گيریم این گزینه آمك مي

o ن          : حذف اري از ای روه آ براي حذف تغييرات گ

  .شود ميگزینه استفاده 

o شود ميفنظر آردن از انجام آار از این گزینه آمك گرفته براي صر: لغو.  
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ردازش اطالعات ، تصحيح                  گزینه هاي اطالعات دریافت شده از دستگاه ، پ

اطالعات روزانه ، تعدیل و گرد آردن مقادیرو مقادیر تصویبي در این بخش     

  .اند گنجانده شده

  

زار از   براي انتقال اطالعات  : ورود اطالعات فايل خام ساعت     .١-۴ رم اف تردد دریافت شده پرسنل از دستگاه آارتزني به ن

 سيستم هاي حضوروغياب غير از پاليزافزار        از همچنين امكان انتقال اطالعات دریافت شده     . گيریم  این گزینه آمك مي   

ان تنظيمات مختلف جهت      . باشد   هر سيستم حضوروغياب داراي تنظيمات خاص خود مي          . وجود دارد  ا امك در اینج

 .رودي از هر سيستم وجود داردو

o  ارتزني                    : انتخاب فایل ردد دریافت شده از دستگاه آ ل اطالعات ت اده فراخواني فای سيستم به صورت پيش فرض آم

ل    .باشد پاليز مي  ه    TXT این اطالعات به صورت یك فای ه توسط برنام اليز       است آ اطي از دستگاههاي پ هاي ارتب

 پس از فراخواني. توان فایل را باز نمود  مي، هشد ینه پنجره فراخواني گشوده  با آليك روي این گز  .شوند  دریافت مي 

آنيد  اگر از فایل غير از پاليز افزار استفاده مي  .  درج خواهد شد   خروج  /ورودمقابل مسير فایل    ،   نام و آدرس فایل      ،

 .زینه انتخاب فایل را آليك نمایيدباید ابتدا فایل تنظيم شده را آه به نام شرآت ثبت آرده اید انتخاب نموده سپس گ

o شود براي انتقال اطالعات تردد فایل انتخاب شده به نرم افزار از این گزینه استفاده مي: واردآردن داده. 

o    ال                     : پردازش اطالعات وارد شده ه وارد آردن داده پس از انتق ا آليك روي گزین ه انتخاب شده باشد ب اگر این گزین

 .و با تنظيم تاریخ فرمان اعمال محاسبه انجام خواهد شد. شود ميعات گشوده اطالعات پنجره پردازش اطال

o     ه    .  تنظيمات مربوط به فایهاي غير از پاليز افزار را انجام داد           توان  ميبا این گزینه    : فعال آردن تنظيمات راي اینك ب

ایيم ،   دستگاههاي حضوروغياب شرآتهاي دیگر را جهت پردازش اطالع  TXTبتوانيم اطالعات خام     ات استفاده نم

ستم اطالعات                       ا سي يم ت ام ده ام دریافت شده را انج ل خ ه فای وط ب اریخ و   (باید تنظيمات مرب ...) ورود و خروج و ت

د     TXTبطور صحيح از این فایل       وع  و                  .   برداشت نمای ا ، ن ان پارامتره ا ، مك ن تنظيمات شامل طول پارامتره ای

  .باشد قالب یا مدل تاریخ مي

o    ل        : اند  با جداآننده مجزا شده   اطالعات م مجزا شده         توسط آاراآتر   TXTدر صورتي آه متن داخل فای خاصي از ه

 .گردد باشند براي اجازه تعریف آاراآتر مجزا آننده از این گزینه استفاده مي

o Timax USB : از فایل انتقال اطالعات جهتTXT         ایمكس ورد  دریافت شده توسط فلش مموري از دستگاه ت م

 .گيرد اده قرار مياستف

o Unis USB : جهت انتقال اطالعات از فایلTXT دریافت شده از دستگاه Virdiگيرد  مورد استفاده قرار مي.  

  

  

  

 پرونده. ۴
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ن        : پردازش اطالعات  .٢-۴ ه ازای براي انجام محاسبات برنام

تفاده   ه اس يگزین ود م ره    . ش ه پنج ن گزین اب ای ا انتخ ب

ه      پردازش اطالعات شامل انتخاب      مشخصات پرسنل ب

رد آردن و               ردازش و انتخاب گ اریخ پ همراه محدوده ت

 .تعدیل مقادیر را در اختيار خواهيم داشت

o اریخ استخدام ، شماره پرسنلي ،                       : فيلترمشخصات ارتزني ، ت وع آ شامل پارامترهاي نام خانوادگي ، شماره آارت ، ن

 .باشد ميگروه آاري محل خدمت و نوع استخدام  

o آنيم براي انجام محاسبات درمحدوده مورد نظر تاریخ ابتدا و انتهاي آن را وارد مي: یخمحدوده تار. 

o ر روز ده ه ردازش ش ردن اطالعات پ رد آ داد : گ ردن اع رد آ ستم گ ن سي هدرای داد  جهت دقيق اي اع اره  .رود مي بك

راي یك دوره    رود بكار مي جهت یك روز آاري دراینجا  گرد آردن  گزینهانتخاب   رد آردن داشته       و اگر ب ه گ از ب ني

 .دهيمانجام انتخاب را باشيم باید درگزارش گيري این 

o  ر روز ده ه ردازش ش ات پ دیل اطالع ي  : تع اري صورت م ك روز آ ط جهت ی ا فق ادیر در اینج دیل مق رد و در  تع گي

 .ارش باید از طریق گزارش گيري این آار صورت گيردزصورت نياز به تعدیل در طول دوره گ
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سمت     : عات روزانه تصحيح اطال  .٣-۴ ا    در این ق رات در تردده شاهده و تغيي ان م رایش شده ،حذف      ( امك ام ، وی اصلي ، خ

اریخ      )شده و یا اضافه شده     د ساعت و ت ا قي ر  ب ان         ،تغيي ه  و امك ان صدور مرخصي و ماموریت ساعتي و روزان امك

 .مشاهده اطالعات شيفت و گروه آاري براي هر روز هر شخص وجود دارد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

نل  .١-٣-۴ ات پرس ره   : اطالع ن پنج ست درای لي

ين و        تاریخ ،روز، وضعيت ، شيفت ، اول

داد    يفت ،تع ول ش ارتزني در ط رین آ آخ

ل      ل ، آ اخير ، تعجي ضور ، ت ردد ، ح ت

بكاري ،      ار، ش افه آ ل اض ار، آ سر آ آ

ل ،   افه آارتعطي اري ، اض ل آ تعطي

اعتي    ت س اعتي و ماموری صي س مرخ

ده ق  اب ش ول دوره انتخ شاهده درط ل م اب

این پنجره فقط محيط مشاهده است        . است

 .شود از اینجا تغييرات اعمال نمي و
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شاهده است             ورد نظر اطالعات مختلف              . دراین پنجره نام فرد انتخاب شده درباالي ليست قابل م اریخ م ا انتخاب ت ب

ه      . به وي را در پنجره هاي دیگر خواهيم داشت           مربوط   ا دار ، ترددهاي       هاي نت     درصورتيكه یكي از گزین ایج خط

  .آن خواهد یافتبه انتخاب شده باشد اطالعات این پنجره اختصاص ناقص و غيبتها 

ه .٢-٣-۴ ات روزان صحيح اطالع ت در ت وع فعالي اب ن نل ، : انتخ اب پرس د از انتخ ا عبارتن ه ه ن گزین رایش ای وی

روه     ترددها،مرخصي ساعتي ، ماموریت ساعتي ، صدورمجوز روزانه ، پردازش ، اطالعات              شيفت و اطالعات گ

 :مانند. توان دسترسي سریعتر به گزینه هاي مختلف داشت  با استفاده از آليد هاي تابع مي.آاري

 

  F4 ≡رایش ترددها ــ وی  ، F3 ≡رسنل ــاب پـــانتخ

  F6 ≡  مرخصي پرسنل   ،F5 ≡ردازش ــــــــــــــپ

  F8 ≡ورد ـــذف رآــ  ،   حF7 ≡ماموریت ساعتي 

 F11 ≡وز روزانه صدورمج

دادي از           : انتخاب پرسنل   .١-٢-٣-۴ ا تع راي انتخاب یك ی ب

پرسنل با امكان فيلتر آردن از این گزینه استفاده         

ام خانوادگي،شماره          .شود  مي ه هاي ن  براي گزین

ل     اري ، مح روه آ نلي ، گ ماره پرس ارت ، ش آ

خدمت و نوع آارتزني قابليت انتخاب بصورت      

ي   سر م ر مي د فيلت ال  . باش راي مث ردد  لب ست ت ي

راز  اي بزرگت ماره آارته اریخ ٠٠١٠ش  از ت

ا ١٣٨٨/٠١/٠۴ ي٢۵/٠۴/١٣٨٨ ت وان    م ت

ود  اب نم نل    .انتخ ست پرس ار در لي ن آ ا ای  ب

ده   اب ش د از انتخ ارت  بع ماره آ ل ١٠ش  قاب

ود  د ب شاهده خواه ام   . م ست تم شاهده لي راي م ب

د جستجو        فيلترازپرسنل   استفاده ننموده و فقط آلي

 .زنيم را مي

  

را .٢-٢-٣-۴ اوي ه و روز  : يش تردده ن گزین ا انتخاب ای ب

نل ،     ات پرس ست اطالع ر از لي ورد نظ م

اطالعات ترددها و اطالعات خام تردد ثبت شده         

ا در    ده در تردده اد ش رات ایج تگاه وتغيي در دس

 .گيرد ميدسترس ما قرار 
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سرمي                     ردد مي وع ت راه ن ه هم ردد ب زودن ت ا اف راي   . باشد   درپنجره اول امكان تغيير و ی ر روي       ب د ب ردد جدی ثبت ت

  .آنيم سطر پایين ترددها آليك مي

  .درپنجره دوم اطالعات خام دریافت شده ازدستگاه آارتزني قابل مشاهد است

  .درپنجره سوم تغييرات انجام شده آارتزني و یا ترددهاي ثبت شده با نمایش تاریخ تغيير قابل مشاهده است

  .دهد روز را نمایش مياطالعات پردازش شده هر صورت پنجره چهارم 

  

ه و          : مرخصي ساعتي   .٣-٢-٣-۴ ن گزین ا انتخاب ای ب

اریخ نل ،  ت ات پرس ر از اطالع ورد نظ  م

ل     ا قاب رات آنه اعتي و تغيي صيهاي س مرخ

مرخصي هاي    . مشاهده و تغيير خواهد بود    

سمت   ا از ق سمت و ی ن ق ده ازای وارد ش

ود   د ب شاهده خواهن ل م ا قاب صي ه . مرخ

 وهمچنين  زمان مرخصي و تاریخ ورود آن     

   اضافه شد ویا ویرایش(وضعيت اطالعات 

 در صورت نياز اختصاص این      .براي تغيير دادن اطالعات ازقسمت باال استفاده مي آنيم        . گردد  نيز درج مي  ) شد  

 .نمایيم مرخصي دیگران از گزینه تعميم استفاده مي

ورد نظر از ليست اطالع                : ماموريت ساعتي  .۴-٢-٣-۴ ه و روز م اي  ساعتي و          با انتخاب این گزین ات پرسنل ، ماموریته

 .باشد  این قسمت نيز آامال شبيه به مرخصي ساعتي مي.تغييرات آنها قابل مشاهده و تغيير خواهد بود

ورد نظر از ليست               : صدورمجوز روزانه  .۵-٢-٣-۴ ه و روز م با انتخاب این گزین

ه ،                   ه ، ماموریت روزان ان ثبت مرخصي روزان اطالعات پرسنل ، امك

ت   ل ، غيب ه     تعطي ت روزان ذف ماموری ه و ح صي روزان ذف مرخ ، ح

 ابتدا روز مورد نظر را از ليست اطالعات پرسنل انتخاب               .وجود دارد 

پس  وده س ایيم نم ي نم اب م وز الزم را انتخ ت  .مج يم جه ه تعم  گزین

سمت  ن ق ده ای ل مرخصي و (اختصاص دادن اطالعات وارد ش ... ) مث

 .گيرد د استفاده قرار ميبه افراد دیگر موردرهمان تاریخ تعریف شده 

ن                     : پردازش .۶-٢-٣-۴ براي انجام محاسبات هر روز ، ابتدا روز را از ليست اطالعات پرسنل انتخاب نموده سپس روي ای

ه       . آنيم  گزینه آليك مي   ن گزین ادیر در محاسبات ای يم     براي انجام عمل گرد آردن و تعدیل مق ا را انتخاب مي آن  .ه

يد  ته باش ه داش ردازش اطالتوج راي پ ات ب ي ع رار م والي ق ه در دو روز مت يفتهایي آ د  ش اریخ (گيرن ورود در ت

پردازش روز اول ادامه شيفت در روز بعدي نيز درنظر    مانند شيفتهاي شب ، با      ) امروز و خروج در تاریخ فردا     

 .شود گرفته مي

تفاده     آنيممشاهده  اگر الزم باشد شيفت نسبت داده شده روز انتخاب شده اخير را              : اطالعات شيفت  .٧-٢-٣-۴  ازاین گزینه اس

 .مي نمایيم

 
  )۶۵(شكل

  
  )۶۶(شكل



 ٤٥  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

ن    براي پرسنل انتخاب شده    روزانتخاب شده براي مشاهده ليست اطالعات گروه آاري       : اطالعات گروه آاري   .٨-٢-٣-۴  ازای

 .شود گزینه استفاده مي
 

ردد پرسنل را       : پرسنل   خاص تردده  مشاهد .٣-٣-۴ دیل محاسبات ،          ت ا ، تع اقص ، غيبته ا دار، ترددهاي ن ایج خط براساس نت

 یعني اگر گزینه ترددهاي ناقص انتخاب . تفكيك شده مشاهده نمودتوان مين محاسبات و یا مشاهده همه ترددها    گردآرد

ه گردآردن     .شود در ليست پرسنل ، فقط  ليست روزهاي با تردد ناقص قابل مشاهده خواهد بود                تفاده از گزین راي اس  ب

ند      انتخ این گزینه ها    باید قبل از پردازش اطالعات      ،  و تعدیل    ه اب شده باش ر اینصورت       آ ا       در غي دون آنه محاسبات ب

  .گيرد انجام مي

 

  

  

  

  

  

  

 

رد اطالعات                      : پرسنلهاي انتخاب شده   .۴-٣-۴ ا انتخاب هر ف ده است و ب دراین قسمت نام و مشخصات پرسنل انتخاب شده آم

 .ها ظاهر خواهد شد مربوط به او در سایر پنجره

 

  

  

  

  

  

ود و          دراین قسمت مي  : ورود و خروج پرسنل    .۵-٣-۴ شاهده نم وع   هرتوان همه تردد پرسنل را م ام داد     ن رالزم را انج ن  . تغيي ای

 .باشد ميتغييرات در ساعات تردد ، صدورماموریت و مرخصي ساعتي ویا روزانه وغيبت تغييرات شامل 

ام ساعت .۶-٣-۴ ایش داده  : اطالعات خ سمت نم ن ق ارتزني در ای تگاه آ ده دردس ردد ثبت ش يت ود م ه آن.ش ه اصطالحاً  ب   آ

 . و در این پنجره قابل تغيير نيستباشد مياطالعات این قسمت فقط براي مشاهده . گویيم مياطالعات خام 

ارتزني       در اینجا امكان مشاهده تغييرات ایجاد شده در       : تغييرات ترددها  .٧-٣-۴ ا  واطالعات خام دریافت شده ازدستگاه آ ی

 .ود داردوجبه همراه تاریخ تغيير قسمت ورود وخروجتردد جدید ثبت شده در

 

  
 )۶٧(شكل

  
  )۶٨(شكل

 
  )۶٩(شكل



 ٤٦  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

 .دراین پنجره اطالعات پردازش شده هر فرد براي هر روز به تفكيك قابل مشاهده است: شده اطالعات پردازش .٨-٣-۴

  

  

  

  

  

  

  

گاهي نياز است     : تعديل و گردآردن مقادير    .۴-۴

ا    امل پارامتره ضوروغياب ش ات ح اطالع

مختلف موجود در سيستم تعدیل شده و یا به         

دآردن و   گر. عددي نزدیك  به آن گرد شود      

دیل مقادیر شاهده  تع ل م ورت قاب ه دوص ب

ي ند م ردازش   .باش ه درپ راین دو گزین  اگ

ا را  ر آنه ند اث ده باش اب ش ات انتخ اطالع

باتدر يفتمحاس ا ش ه و ی شاهده  روزان  م

ي يم م زارش  . آن ه درگ راین دو گزین و اگ

ه در     دوره ند نتيج ده باش اب ش اي انتخ

رجمع دوره شاهده    س ل م زارش قاب اي گ

د ب  زارش    . ودخواه ر درگ ارت دیگ ه عب ب

 سرجمع اي عمل تعدیل و گردآردن بر       دوره

د و  شو   هریك پارامترها انجام مي    محاسبات  

ن عم ردازش ای بات درپ ل برسرجمع محاس

گيرد بلكه درمحاسبات هرروز      صورت نمي 

 .شود اعمال مي

  

ه            :اطالعات گرد آردن آيتم محاسباتي انتخاب شده       .١-۴-۴ دیل دقيق اي تب ه معن رد آردن ب ه عددي دیگر             گ ا ب هاي پارامتره

ورد     . تبدیل شود...   یا  دقيقه٣٠به   دقيقه ٣٠تا  دقيقه ٠١از  مثال باشد  مي تم م براي تنظيم گرد آردن محاسبات ، آی

ایيم                      دار را تعریف مي نم ه مق دیل ب رات را   . نظر را انتخاب نموده سپس ازمقدار تا مقدار و تب ن تغيي وان  مي ای ر  ت  ب

 . دقيقه تعریف آرده و تبدیل به عدد دیگري نمود۵٩مختلف  از صفردقيقه تا سباتي یتمهاي محاآروي 

تم محاسباتي انتخاب شده           .٢-۴-۴ ديل آي ا تغيير        : اطالعات تع دیل وی ان تب دیل مقادیرامك باتي   مقادیردرتع ه سه حالت      محاس ب

 .امكان پذیر است

  
)٧٠(شكل   

  
  )٧١(شكل

  
  )٧٢(شكل

 



 ٤٧  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

 .ان یك مقدار اضافه نمودتو  به پارامتر انتخاب شده اگر درشرط اخير صدق نماید مي:اضافه شود  .١-٢-۴-۴

 

 .توان یك مقدار آسر نمود  از پارامتر انتخاب شده اگر درشرط اخير صدق نماید مي:آسر شود .٢-٢-۴-۴

ود  به جاي پارامتر انتخاب شده اگر شرایط اخير صدق نماید مي  :جایگزین شود  .٣-٢-۴-۴ راي   .توان یك مقدار جایگزین نم ب

 .را تعيين مي نمایيم، نوع عمليات و مقدار جدید ازساعت ، تا ساعت  استفاده از تعدیل مقادیر، آیتم 

صويبي  .۴-۵ ادير ت ي    : مق ر واقع ان صدورگزارش غي ه امك ن گزین صورت دورهدرای ود دارداي  ب ده  . وج ين ش داد تعي اع

 براي استفاده   . در گزارشهاي تصویبي ذخيره مي شوند       بلكه فقط آند    تغييري ایجاد نمي  محاسبات  مقادیر تصویبي در  در

 .گيریم تصویبي آمك ميهاي  ازگزارش

ر .۴-۶ يم پ ورد نظر را انتخاب مي آن اه م نل و م رایش . س ا انتخاب وی وده ، و ب را نم ورد نظر را اج رات م ره تغيي و ذخي

 .نمایيم مي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .باشد  به دو صورت ميسر ميحضورو غياب خروجي سيستم 

زارش • ستم : گ ن سي زارش درای وع گ ا دو ن يدراختيارم د م ا. باش زارش س شرفته،  گ ز پي

  گزارش انتخابي

ل خروجي              : خروجي حقوق ودستمزد   فايل • وق ودستمزد          Text امكان طراحي و ساخت فای ستم حق راي هر سي ا هر      ب  ب

 . باشد  ميسر ميفرمتي

ين  باشد  مي تعدادي گزارش متنوع جهت استفاده موجود  دراین نوع گزارش     :گزارش ساز پيشرفته   .١-۵ ان   همچن ر  امك تغيي

 .باشد دراختيار ما ميجدید ارش گزارش و طراحي گز

  

 گزارش. ۵

  
  )٧۴(شكل

 )٧٣(شكل

  
  )٧۵(شكل



 ٤٨  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

اه  (ماه گزارش گيري صورت پذیرد فقط از یك اگرنياز باشد    ه  ) مثال فروردین م راي گزارش و     گزین ه ب انتخاب دوره ماهيان

ود     در این حالت با انتخاب پرسنل تاریخ شروع و پایان . آنيم مي ماه مورد نظر را انتخاب   د ب ال خواه ر فع ري غي  .گزارش گي

اي ، تصویبي ، تغييرات ، ماموریت ومرخصي ، نوبت آاري           نوع گزارش انواع گزارشهاي انفرادي ، روزانه ، دوره        دراین  

  .باشد و گزارشات مختلف دیگردراختيار ما مي

 .نمایيم  را انتخاب ميتاریخدرهرگزارش ابتدا پرسنل و محدوده  •

ي             •  .شود   ده مي  هنگام اجراي هر گزارش سوال تعدیل آسر آار با اضافه آار پرس

رده و                  دیل آ ري تع ار در دوره گزارش گي ا آسر آ ار را ب آه سرجمع اضافه آ

 .دهد باقيمانده را نمایش مي

  

تفاده مي                  : گزارش انفرادي  .١-١-۵ ه اس ن گزین يم   اگربخواهيم براي هر فرد به صورت جداگانه گزارش داشته باشيم از ای  .آن

ردي            . هد شد با انتخاب افراد براي هر نفر گزارش جداگانه صادر خوا          و درصورت عدم انتخاب پرسنل ، گزارش ف

 . تمام پرسنل را دربرگه هاي جداگانه خواهيم داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 )٧۶(شكل

  
  )٧٧(شكل



 ٤٩  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

ر           اگر بخواهيم گزارش   : گزارش روزانه  .٢-١-۵ د نف ا چن تفاده مي        روزانه ازیك ی ه اس ن گزین يم از ای يم  داشته باش  اگر  .آن

 .اي جداگانه درج خواهد شد وز در صفحهمحدوده تاریخ بيش از یك روز باشد گزارش هر ر

 

  

  

  

  

  

  

 .باشد در اختيار ما ميدر محدوده زمان تعيين شده در این گزارش سرجمع یك دوره از گزارش : اي گزارش دوره .٣-١-۵

 

  

  

  

  

  

 

دیریت وجود       : گزارش تصويبي  .۴-١-۵ ر واقعي بصورت تصویبي م همانطور آه قبال گفته شده امكان گزارش سازي غي

ه صورت گزارش                     براي ایجا . دارد د وتغييرات الزم از گزینه مقادیر تصویبي استفاده نموده و در اینجا نتيجه را ب

 .خواهيم داشت

 

  

  

  

  

  

  

 
 )٧٨(شكل

 )٧٩(شكل

 )٨٠(شكل



 ٥٠  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

آاربرسيستم دارد براي ) گزارش تغييرات ترددها (گاهي مدیریت نياز به گزارش تغييرات دستي: گزارش تغييرات .۵-١-۵

 .شود این منظور از این گزینه استفاده مي

 

  

  

  

  

  

  

 

 

ار           : مرخصي/ زارش ماموريت گ .۶-١-۵ ا در اختي ا و سقف مرخصي ه دراین این قسمت گزارش ماموریت و مرخصي ه

 .باشد ميما 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 )٨١(شكل

 )٨٢(شكل



 ٥١  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .باشد مياي به همراه نوبت آاریها  این گزارش همان گزارش دوره : گزارش نوبت آاري .٧-١-۵

 .باشد اهانه ، ترددها و پرسنلي ميآس ماین قسمت شامل گزارشهاي آارد: گزارشهاي مختلف .٨-١-۵

  

  

  

  

  

  
  )٨٣(شكل

  
 )٨۴(شكل

  
 )٨۵(شكل



 ٥٢  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

ه  ي مختلف ها نوع گزارشها امكان انتخاب پارامتردر این باشد مياین بخش شامل سه نوع گزارش   :گزارش انتخابي  .٢-۵  ب

وع آن را       . دلخواه ما وجود دارد دمان  يترتيب چ با  همراه ایجاد شرط و یا بدون شرط         دا ن د ابت اد گزارش جدی راي ایج ب

پارامترهاي مورد نظر را انتخاب آرده آليد ثبت آه با سه نقطه مشخص شده                 . زنيم  ه ، آليد اضافه را مي     انتخاب نمود 

پس  . توانيم پارامتر را به همراه شرط دلخواه انتخاب نموده ولي در گزارش نمایش ندهيم        همچنين مي . زنيم  است را مي  

ا ان انتخاب پارامتره ره ماز پای واه ذخي ام دلخ ا ن زارش را ب يم ي گ ده را .  آن اخته ش زارش س راي گزارشگيري ، گ ب

 و در نهایت براي استفاده از گزارش   .توان ستونها را با هم جابجا نمود        آليد چيدمان ستونها مي   انتخاب نموده و با زدن      

تفاده مي           يم   انتخابي ساخته شده از گزینه پيش نمایش اس ار                . آن ایش و انتخاب پرسنل ومحدوده ت يش نم د پ ازدن آلي یخ ب

 .گزارش قابل استفاده است

 گزارش انفرادي •

 روزانهگزارش  •

 اي دورهگزارش  •

  

 

ي  .٣-۵ ل خروج شكيل فاي زار : ت رم اف ن

ایي     اليزافزار توان اب پ ضور وغي ح

ل   اختار فای ين س ا تعي د خروجي ب تولي

TXT  اي ستم ه وع سي ه ن ت هم  جه

  . حقوق ودستمزد را دارد

دا     ورد نظرابت ي م اد خروج راي ایج ب

و  اي م ستم  پارامتره از در سي رد ني

را انتخاب نموده سپس     حقوق ودستمزد   

ط را       ر خ ب ه د و قال ر فيل ب ه قال

 .نمایيم مشخص مي

  

  

  

  

  

  

  

  
 )٨۶(شكل



 ٥٣  صفحه      دفترچه راهنماي نرم افزار جامع حضوروغياب 

راي خروجي                   : فرمت جديد  .١-٣-۵ اي انتخاب شده ب اك  آردن پنجره از آیتمه راي پ د         ب اد یك فرمت جدی ن   و ایج ازای

  . انتخاب نمود و یا قالب جدیدي بوجود آوردتوان دوباره قالب خروجي را با این آار مي. شود ميگزینه استفاده 

ل  شكل خروجي   پس از انتخاب پارامترهاي مورد نياز براي سيستم حقوق ودستمزد           : ويرايش قالب خروجي   .٢-٣-۵ فای

 . گيرد  دراینجا روي خطوط اطالعات قالب بندي صورت مي.آنيم را تعيين مي

وان    يبين پارامترهاي انتخاب شده م       ) : فيلدها(جداآننده ستونها    .١-٢-٣-۵ ت

  .آاراآتر جداآننده قرار داد

وط .٢-٢-٣-۵ شوند خط ود   : پي شوند وج رار دادن پي ان ق ط امك ر خ راي ه ب

 .دارد

 .براي هر خط امكان قرار دادن پسوند وجود دارد: پسوند خطوط .٣-٢-٣-۵

ده خطوط .۴-٢-٣-۵ ن  : جداآنن دي از ای ا خط بع ردن هرخط ب دا آ راي ج ب

رت داآننده با مفهوم به صو آاراآترهاي ج. شود  ميگزینه استفاده   

 :باشند زیر مي

رار مي                       :  r\n\  )  الف د ق د   اطالعات مربوط به هر فرد را در یك خط نمایش داده و اطالعات نفر بعد را در خط جدی  .ده

\r   به معناي بازگشت به ابتداي خط و\n   باشد ميبه معناي خط جدید. 

 .رود  آاراآتر جلو مي٨  به اندازه  t\آاراآتر بعد از :  t\)       ب

راي خروجي           : قالب فيلد انتخاب شده    .٣-٣-۵ د انتخاب شده ب هر فيل

د شرایط           .باید قالب مشخصي داشته باشد     ا انتخاب قالب فيل  ب

 .زیر را باید تعریف نمایيم

o  اراآتر  : لديقالب ف  اگر پارامتر انتخاب شده از جنس عدد یا آ

 )مثل ماموریت روزانه (.شود باشد این گزینه انتخاب مي

o   اگر پارامتر انتخاب شده از جنس ساعت و          :قالب فيلد ساعت

ي  قدقي اب م ه انتخ ن گزین ود ه است ای ار (.ش افه آ ل اض  )مث

ه در  انطور آ ي هم شاهده م كل م سب    ش د برح ن فيل د ای نمایي

 . ساعت و دقيقه تعریف شده است

د       ول فيل ه ط سوند ب شوند و پ دون پي د ب ب فيل اراآتر و ۵قال  آ

 ٢ر و طول دقيقه  آاراآت٣ترتيب ساعت و دقيقه وطول ساعت   

ين   .درنظر گرفته شده است     فليد   آننده بدون جدا آاراآتر   همچن

 .جابجا نمودتوان ترتيب ساعت و دقيقه را نيز  مي

o  اریخ د ت ب فيل اریخ   : قال نس ت ده ازج اب ش ارامتر انتخ ر پ اگ

ي     اب م ه انتخ ن گزین ت ای ود اس روع   (.ش اریخ ش ل ت مث

  .شود  ميروز تعریف این فيلد برحسب سال،ماه و. )گزارش

  
 )٨٨(شكل

  
 )٨٧(شكل

  
 )٨٩(شكل
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o اراآتردلخواه تعریف نمودتوان پيشوند با آ براي هرفيلدمي :پيشوند. 

o د با آاراآتر دلخواه تعریف نمودتوان پسون براي هرفيلد مي :پسوند. 

o  ا براي  ( . درسيستم حقوق ودستمزد طول هر فيلد باید مشخص باشد        : طول فيلد ار          : لمث ارامتر اضافه آ م   ۵ طول پ  رق

 ) دقيقه برايساعت و دو رقمبراي  سه رقم  .شود درنظر گرفته مي

o  ا                  : جهت برش ام را از سمت چپ و ی درطول فيلد تعداد ارقام قابل نمایش را مشخص نمودیم  و دراینجا نمایش این ارق

ه شده          ١۶آنيم براي مثال طول شماره پرسنلي حداآثر             راست مشخص مي   اراآتر درنظر گرفت ه      آ و درتنظيمات اولي

نلي   ماره پرس ده    ر٩ش ف ش م تعری ودهق ده    وب ف ش ماره تعری د   ٢٣٠۵٩٨٧۶۵  ش داد     و باش د تع ول فيل ر درط اگ

د و برش چپ      ٩٨٧۶۵، جهت برش راست  رقم در نظر گرفته باشيم       ۵آاراآترهاي قابل نمایش را      ایش مي ده  را نم

 . را نمایش خواهد داد٢٣٠۵٩

 

ل        پس از تنظيمات مورد نظر در قالب     : صادر آردن خروجي به فايل     .۴-٣-۵ ه فای ن گزین ا انتخاب ای د و خروجي ب فيل

 .شود ميخروجي جهت استفاده حقوق ودستمزد ساخته 

  خروجي به صورت يونيكد ذخيره شود .١-۴-٣-۵

 خروجي به صورت اسكي ذخيره شود .٢-۴-٣-۵

 

  طراحي آه قبال فایل خروجي جهت سيستم حقوق ودستمزدبراي فراخواني قالب: بارآردن قالبهاي ذخيره شده .۵-٣-۵

  .شود از این گزینه استفاده مي ، و ذخيره شده است

وق ودستمزد                   : ذخيره قالب خروجي     .۶-٣-۵ ره قالب طراحي شده جهت خروجي حق راي ذخي تفاده      ب ه اس ن گزین از ای

 . نام انتخاب شده در اینجا نياز به پسوند ندارد.شود مي
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   توضيح پارامترهاي بكار رفته در نرم افزار. ضميمه الف

ار وارد و               (. گویيم  رسنل یك شيفت آاري مي    به هرالگوي رفت و آمد پ      :شيفت آاري  ه محل آ د ب ي پرسنل چه ساعتي بای یعن

  .)چه ساعتي خارج شوند

ن شيفت     .شود  شيفت به عنوان استراحت درنظر گرفته مي      ، یك    پرسنل    آاري برخي از گروههاي  براي   :شيفت غير آاري    ای

  .باشد  مانند شيفت آاري قابل تنظيمات مختلف شيفت ميوروزآاري نبوده  

ه در ،  جهت درنظر گرفتن سختي آار درشب    :شبكاري اري در نظر        مقدار زمان قرار گرفت وان شب آ ه عن ن محدوه را ب ای

  .گيریم مي

د              زمان شناور به این معناست آه        :محدوده شناور  ميزان زمان حضور پرسنل مهمتر از زمان تردد آنها باشد و پرسنل بتوانن

رد                به اندازه زمان اجازه داده شده        ران دیرآ دیرتر و یا زودتر در محل آار حاضر شده و به همان نسبت در انتهاي شيفت جب

ار    ٨یعني اگر ساعت  شروع  آار . را بنمایندو یا زود آمدن     ان آ ناور        ١۶   و ساعت پای ان ش ين یك ساعت زم ا تعي  باشد ب

  . خروج نمایند١۵ ساعت  ورود و٧ خروج نمایند و یا ساعت ١٧ ورود و ساعت ٩توانند ساعت  پرسنل مي

  .شود ناميده مي حضور پرسنل قبل از شروع اجباري آار اضافه آار اول وقت :اضافه آار اول وقت

ار وسط وقت                              :اضافه آار وسط وقت    سمت شيفت اضافه آ ين دو ق اري در دو نوبت تعریف شود ، حضور ب  اگر شيفت آ

  .شود ميناميده 

  .شود پایان شيفت آاري اضافه آار آخر وقت ناميده مي حضور پرسنل بعد از  :اضافه آار آخروقت

اري داراي شيفت مي             :اضافه آار تعطيلي   ند     روزهاي تعطيل نيز مانند روزهاي آ و حضور پرسنل خارج از محدوده     . باش

  .شود شيفت آاري روزهاي تعطيل اضافه آار تعطيلي ناميده مي

اري    اهي الزم است پرسنل ، خارج از ش             :اضافه آار اجب ند           گ ار حضورداشته باش اري درمحل آ ن منظور      . يفت آ راي ای ب

ين شده خارج از                               مي زان تعي ه مي ا ب توان این زمان را بصورت اجباري تعریف نمود تا حتما پرسنل در زمان تعيين شده و ی

  .توان براي عدم رعایت نمودن این اضافه آار جریمه تعيين نمود مي. شيفت آاري حضور داشته باشند

ه غيبت   تبديل آس  ار ب ي ارزش باشد               :ر آ راي شرآت ب ه حضورآنها ب ه حدي باشد آ   اگر آسرآار پرسنل در یك شيفت ب

  .آسرآار بيش از سقف تعریف شده را غيبت در نظر گرفتتوان  مي

  .توان از مقداري آسر آار چشم پوشي نمود   در طول یك شيفت مي:اغماض از آسر آار

وع باشد مي           اگر خروج پرسنل در         :خروج غير مجاز    ه عدم               ساعاتي از شيفت ممن ر مجاز و جریم ان خروج غي وان زم ت

  .رعایت آن تعيين نمود

ال  .باشد     یك روز مرخصي روزانه معادل با مقدارتعيين شده مرخصي ساعتي مي              :معادل ساعتي مرخصي روزانه    اگر  :  مث

ریم و          ٨روزانه را   هر روز مرخصي     يم       روز مرخص   ٢ ساعت مرخصي ساعتي در نظر بگي وده باش ه مصرف نم ي روزان

  . ساعت خواهد بود١۶معادل ساعتي آن برابر با 

اعتي  ه مرخصي س ادل روزان ه    :مع ر گرفت ه درنظ ك روز مرخصي روزان اعتي ی ده س ين ش دار مرخصي تعي ه ازاء مق   ب

د                        . شود  مي ه خواه ادل روزان سيم شده و حاصل آن مع ر تق ين شده اخي ود یعني مجموع مرخصي ساعتي بر عدد تعي ال . ب : مث
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 روز مرخصي روزانه   ٢.  ساعت مرخصي ساعتي مصرف شده باشد      ٢٠ باشد و  ٠٧:٢٠اگرمعادل روزانه مرخصي ساعتي     

  .شود درنظر گرفته مي

د                تردد پرسنل طبق یك یا چند شيفت آاري صورت مي          :گروه آاري  رار خواهن د روزه تك يفتها در یك دوره چن ن ش گيرد و ای

اري شامل       . آنيم تها آنارهم تحت یك عنوان از گروه آاري استفاده مي     شد  براي قرار دادن این شيف       روه آ ارت دیگر گ ه عب ب

  .باشد یك یا چند شيفت با دوره تكرار از تاریخ مشخص مي

ا                 از  فعاليت خارج    :ت آاري بنو وطي از آنه ا مخل ار در      شيفت اداري مانند شب آاري ، عصر آاري و ی آمي دشوارتر از آ

وان     بنابراین براي محاسبه این سختي آار فعاليت خارج از شيفت عادي را              . باشد  زمان عادي مي   ه عن اري درنظر      ب نوبت آ

  .باشد نوع نوبت آاري در گزارشها قابل مشاهده مي. قابل انتخاب استدر پارامترهاي گروه آاري نوبت آاري . گيریم مي

  .گویيم  فعاليت پرسنل در روز تعطيل را تعطيل آاري مي:تعطيل آاري

  .ناميم  فعاليت در روز جمعه را جمعه آاري مي:جمعه آاري

ار                 روزهاي جمعه نيز مانند روزهاي دیگر داراي شيفت مي         :اضافه آارجمعه  باشد و فعاليت خارج از شيفت جزء اضافه آ

  .شود جمعه محسوب مي

  .ناميم  فعاليت در روز پنجشنبه را پنجشنبه آاري مي :پنج شنبه آاري

  .گویيم  اضافه آار در روز پنجشنبه را مي:شنبهاضافه آاري پنج

راي                       بعضي ازشيفتها نمي   :روزغير آاري  اري ب وان غيرآ ا عن د شيفت خاصي ب د وبای توانند ازتعطيالت رسمي استفاده نماین

  . زمان تعطيل این گروه تعریف شود

اري        ر آ اري روز غي ز دا     :اضافه آ اري ني ر      و فعاليت خارج ا      باشد   مي اي شيفت    ر روزغيرآ اري روز غي زشيفت اضافه آ

  .شود آاري محسوب مي

ز                              :  مرخصي استحقاقي  وق ني ه و حق ه استراحت پرداخت اني  ب دار زم ارآرد خود اجازه دارد مق سبت آ ه ن رد درسال ب هرف

  .مقدار این مرخصي در قانون آار مشخص شده است. دریافت نماید

ار      استراحت پرسنل هنگام بيماري و عدم حضور      : مرخصي استعالجي  واهي پزشك را مرخصي           آنها در محل آ ا داشتن گ  ب

  .ناميم استعالجي مي

وق            : مرخصي بدون حقوق   ان حق همانطور آه از نام این گزینه پيداست ، این مرخصي با اجازه مدیریت بوده و براي این زم

ود ي ش ت   .پرداخت نم ا غيب اوت آن ب ت است و تف د غيب ن مرخصي مانن ا ای ورد ب ط  برخ تن م فق دیریت در داش وز از م ج

  .باشد مي

  .گویيم عدم حضور پرسنل در یك روز آامل با مجوز را مرخصي روزانه مي :مرخصي روزانه

  .گویيم ميمرخصي ساعتي حضور ساعتي پرسنل با مجوز مدیریت را عدم : مرخصي ساعتي

  .گویيم  فعاليت پرسنل خارج از محيط آار را ماموریت مي:ماموريت ساعتي

ه ت روزان يش از    :ماموري له ب رآت در فاص يط ش ارج از مح نل خ ت پرس ل    ۵٠ فعالي ت درمح ب اقام ك ش ا ی ومتر و ی  آلي

  .)به آتاب قانون آارمراجعه شود(آارخارج از شرآت
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د     . ناميم  تقسيم بندي محيط آار به واحدها و بخشهاي مختلف را محل خدمت مي   :محل خدمت  ارگزیني ، خدمات ، تولي د آ مانن

  ...و

  ).به آتاب قانون آارمراجعه شود(انجام بگيرد ... تواند بصورتهاي رسمي ، قراردادي و  تخدام پرسنل مي اس:نوع استخدام

  .شود آه پرسنل نباید در محل آار حضور داشته باشند  به روزي گفته مي:روز تعطيل

اري از     به عبارت. تواند تفاوت داشته باشد   با گروه آاري دیگر مي     ي تعطيالت هر گروه آار    :تقويم آاري  روه آ  دیگر هر گ

  .نماید تقویم مربوط به خود استفاده مي

رد تعریف مي              :شماره آارت  ه ف ارت منحصر ب ا شماره آ رد را ب وع          در سيستم هر ف ه ن ارت ب ام شماره آ داد ارق ایيم  تع نم

  .باشد  رقم قابل تعریف مي١٠شماره آارت از چهار رقم تا . دستگاه مورد استفاده وابسته است

 انتخاب نوع آارتزني در اطالعات پرسنلي ،        . آارتزني به سه نوع عادي ، ساعتي و نامحدود امكان پذیراست           :تزنينوع آار 

  . نماید روش محاسبات نرم افزار را مشخص مي

ادي ارتزني ع ردد مي: آ ده ت يفتهاي تعریف ش ق ش نل طب ن حالت پرس د درای ارت دوم خروج . نماین ارت ورود و آ ين آ اول

  .شود محسوب مي

ارتزني ساعتي را        : آارتزني ساعتي  اگرمقدار حضور مهم بوده و آارتزني در راس ساعت تعریف شده شيفت مهم نباشد ، آ

ارتزني حضور برحسب ساعت محاسبه مي           .  دهيم  به پرسنل نسبت مي    وع آ ه ذآر است    .  شود  در این ن وع   الزم ب ن ن درای

وجهي نمي         درمحاسبات این نوع آ   . گردد  آسرآارمحاسبه نمي آارتزني   ارتزني ت ط    ارتزني به شروع و پایان نوبت آ شود وفق

  .شود محدوده شيفت درنظر گرفته مي

د ،         اگر: آارتزني نامحدود  ام دهن ارتزني انج زمان ورود و خروج پرسنل مشخص نباشد یعني طبق شيفت تعيين شده نتوانند آ

تفاده مي        د ابت          . شود   از این نوع آارتزني اس ارتزني بای وع آ ن ن ایيم و         در ای ارت خود راثبت نم د ورود را زده سپس آ دا آلي

يم  همچنين هنگام خروج ابتدا آليد خروج را زده سپس آارت خود را مي  ارت      محاسبات  . زن ا خروج هر آ ستم از ورود ت سي

  .گيرد انجام مي

ه دراطالعات پرسنلي تعریف مي          :تاريخ شروع بكار   رد آ ارهر ف با      تاریخ شروع بك اریخ شروع محاس ت و گزارش  شود ت

  .باشد گيري براي آن فرد مي

ار  ه آ اريخ خاتم ه در  :ت رد آ ر ف ار ه ه آ اریخ خاتم ي   ت ف م نلي تعری ات پرس ري و   اطالع زارش گي اي گ اریخ انته ود ت ش

  . باشد محاسبات براي او مي

  .گویيم مقدارمجاز استفاده از مرخصي را سقف مرخصي مي :سقف مرخصي

  .گویيم مرخصي از سال گذشته به سال جاري را مي انتفال مقدار مانده :انتقال مرخصي

  .تواند در انتهاي سال طبق توافق با پرسنل ، باقيمانده مرخصي آنها را خریداري نماید آارفرما مي :خريد مرخصي

  .گویيم  آل مرخصي مصرف نشده پرسنل را مانده مرخصي مي:مانده مرخصي

  .شندبا مي توسط مدیریت ، جهت نمایش در گزارش تصویبي  مقادیرپارامترهاي مختلف تصویب شده:تصويبيمقادير

  .ناميم  ثبت رفت و آمد پرسنل را تردد مي:تردد پرسنل
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  .گویيم ميشيفت  تغييرشيفت پرسنل در یك محدوده زماني را تغيير موقت :تغيير موقت شيفت

  .گویيم قت گروه آاري مي تغيير گروه آاري پرسنل در یك محدوده زماني را تغيير مو:تغيير موقت گروه آاري

ا اصالحي روي آن صورت                :اطالعات خام آارتزني   ر و ی  اطالعات دریافت شده از دستگاه ساعت آارتزني را آه هيچ تغيي

  .گویيم نگرفته است را مي

  .گویيم  انجام محاسبات سيستم را پردازش اطالعات مي:پردازش اطالعات

  .ناميم  حضور پرسنل در محل آار را مي:حضور

  . گویيم آه هر فرد در محل آارحضور دارد را آارآرد مي تعداد روز آاري :ارآردآ

  .باشد به عبارت دیگرغيبت عدم حضور بدون مجوز مي. ناميم  عدم حضور پرسنل درمحل آار را غيبت مي:تغيب

ا               :وضعيت اقص و ی ردد ن ن حاالت           ... هرروز آاري ممكن است ماموریت ، مرخصي ، ت ام ای ه تم ه ب ه     باشد آ  وضعيت گفت

  .شود مي

  .ناميم  مجموع آسر آار در طول هر شيفت را آل آسر آار مي:آل آسر آار

  .گویيم اضافه آاردر طول هر شيفت آاري را اضافه آار آل مي مجموع :اضافه آار آل

  . نمودا مقدار دیگري جایگزین به پارامترهاي محاسباتي مقداري را اضافه ، آسر و یا بتوان  مي :تعديل محاسبات

  .توان دقایق پارامترهاي محاسباتي را به دقایق دیگر ِ گرد نمود مي :محاسبات گرد آردن

د زوج باشد   :تردد ناقص  اقص       .  تعداد آارتزني هاي هر فرد در هر شيفت بای ردد ن رد در محاسبات ت ارتزني ف درصورت آ

  .درنظر خواهد گرفت

ود توان آنها را  براي مشاهده نتایج محاسبات مي     :گزارش ایش      .  براساس الگوهاي مختلف دسته بندي نم دي نم ن دسته بن ه ای ب

  .گویيم گزارش مي

  .دهد این گزارش هر روز یك یا چند نفر از پرسنل را نمایش مي :گزارش روزانه

  .دهد  این گزارش ليست ترددها و محاسبات انجام شده هر فرد را در طول دوره انتخاب شده نمایش مي:گزارش انفرادي

گزارش هر فرد در یك خط  . دهد  گزارش یك یا چند نفر از پرسنل در طول دوره انتخاب شده را نمایش مي         :اي  ش دوره گزار

  .قابل مشاهده است

اي پرسنل در طول دوره انتخاب شده                      :گزارش اضافه آاريها    همانطور آه از نام این گزارش پيداست گزارش اضافه آاریه

  .را نمایش مي دهد

  .توان گزارش تهيه نمود ز تغييرات انجام شده تردد و یا محاسبات ميا :گزارش تغييرات

صويبي زارش ت ود دارد   :گ ف وج اي مختل ر پارامتره ان تغيي صویبي امك ادیر ت ده  . درمق ام ش رات انج ط درتغيي زارش فق گ

  .قابل نمایش بوده و در گزارشهاي دیگر قابل نمایش نخواهد بودتصویبي 

  .شود نوبت آاري پرسنل از این گزارش استفاده مي  براي مشاهده:آاري گزارش نوبت
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  .گردد  براي مشاهده ماموریتها و مرخصيهاي استفاده شده از این گزارش استفاده مي:گزارش ماموريت ومرخصي

ارت  . باشد مي اي با نمایش تمام روزهاي طول یك دوره      گزارش آاردآس مانند گزارش دوره     :گزارش آاردآس ماهانه   به عب

  .دهد  روز را نمایش مي٣١ این گزارش حداآثر .دهد اي را با هم نمایش مي رش فردي و دورهدیگر گزا

  .آنيم  اگرنيازبه مشاهده ترددهاي پرسنل داشته باشيم ازاین گزارش استفاده مي:گزارش تردد

  .دهد  گزارش مشخصات پرسنلي هر فرد را در یك خط نمایش مي:گزارش پرسنلي

  .نمایيم ع گزارش با انتخاب پارامترها ، گزارش دلخواه خود را با تيترهاي مورد نظر تهيه مي دراین نو:گزارش انتخابي

  .باشد  این گزینه به معناي ساختن فایل خروجي جهت استفاده در سيستم نرم افزارحقوق و دستمزد مي:تشكيل فايل خروجي

از مي  الگوي خاصي فایل خروجي جهت سيستم حقوق و دستمزد داراي       :قالب فايل  ن  . باشد  در چينش پارامترهاي مورد ني ای

   .ناميم الگو را قالب فایل مي

نش  سيستم حقوق و دستمزد داراي جهت روجي درفایل خ هرپارامتر انتخاب شده :قالب فيلد  تعداد آاراآتر مشخص و نوع چي

  .ال ، ماه و روز باشدتواند داراي شش آاراآتر با ترتيب س مانند تاریخ آه مي. باشد داراي الگوي خاص خود مي
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 SQL2000نصب نرم افزار :  بضميمه  
مراحل نصب صفحه به صفحه هر آدام در . گردد مي ظاهر SQL Server.2000 در درایور به صورت خودآار پنجره نصب CD SQLبا قراردادن 

  .گردد ميیك بند بيان 

 ) اولشكل ( SQL Server Developer Versionانتخاب گزینه  •

 )شكل دوم ( SQL Server 2000 Componentsینه انتخاب گز •

 )شكل سوم ( Install Database Serverانتخاب گزینه  •

 )شكل چهارم ( Nextانتخاب گزینه  •

 )شكل پنجم ( Next و سپس Local Computerانتخاب گزینه  •

 )شكل ششم ( Next و سپس Create a new instance of SQL server, or install Client toolsانتخاب گزینه  •

 )در شكل هفتم و هشتم( Yesو  Next انتخاب گزینه  •

 )شكل نهم  (Next و سپس گزینه Server and Client toolsانتخاب گزینه  •

 نصب شده باشد در اینجا SQL الزم به ذآر است اگر در آامپيوتر قابل استفاده قبال )شكل دهم (Next و سپس گزینه Defaultانتخاب گزینه  •

 . غير فعال خواهد بودDefaultگزینه 

 )شكل یازدهم  (Next و سپس گزینه Typicalانتخاب گزینه  •

 Use the Local وگزینه  .Use the same account for each service . Auto start SQL Server Serviceانتخاب گزینه  •

System Account سپس گزینه Next) شكل دوازدهم( 

   Mixed Mode (windows Authentication And SQL Server Authentication)    انتخاب گزینه  •

 )شكل سيزدهم (Next و سپس گزینه Blank password ( not recommended )و گزینه   

 )شكل چهاردهم و پانزدهم ( Finish و Nextانتخاب گزینه هاي  •
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 ، All Programs و Startاز گزینه . رسيستم نصب شده است دSQL Serverاآنون 

Microsoft SQL Server و پس از آن Service Managerرا انتخاب نمایيد  .  

Start →All Programs →Microsoft SQL Server →Service Manager  

ه براي انجام این آار،هنگامی ک      . این سرویس باید به صورت خودآار در سيستم فعال شود         

Service Manager   ه ين گزین ت ازب انيتور بازاس فحه م ای   روی ص دا Servicesه  ابت

SQL Server را انتخاب نموده ، روی )Start/Continue (  ایيم  دکمه سبز  کليک مي . نم

ایين تيک      سمت پ د     را مي Auto-start service when OS startsسپس در ق يم ، بع زن

ين منوهای    ه های   Servicesازب  و  Distributed Transaction Coordinator گزین

ی     SQL Server Agnetبعد از آن  ه اول یعن د گزین وده و مانن  SQL را یکبار انتخاب نم

Server آنها را نيز Startکنيم   مي.  

  
  )١٧(شكل

 

 

 

 


