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مقدمه
با پیشرررفت و توسررعه روزافزون تکنولوژی و جایگزینی روالهای مکانیزه با روالهای دسررتی که دارای سرررعت
بیشرتر و خاای کمتری میباشرند ،استفاده سازمانها و ادارات از دستگاههای کارت ساعت به منظور تسریع در
ثبت ورود و خرو پرسررنل امری اجتناب ناپذیر بنظر میرسررد .در راسررتای این امر و هم نین همگامسررازی
دستگاههای کارت ساعت با کامپیوتر و دریافت خودکار اطالعات کارکرد پرسنل ،نرم افزار حضور و غیاب طراحی
شده است.
در حالت کلی وظیفه نرمافزار حضررور و غیاب دریافت اطالعات ورود و خرو افراد از دسررتگاه کارت سرراعت به
صررورت «آنالین» و یا «آفالین» و تولید اطالعات کارکرد پرسررنل میباشررد .این اطالعات که در واقع خروجی
نرمافزار حضرور و غیاب نیز میباشرند ،به نرمافزار حقوق و دسرتمزد به منظور پرداخت حقوق پرسنل به صورت
خودکار و یا غیرخودکار ارسرال خواهد شد .ززم به ذکر است که این خروجی توس گزارشات موجود در حضور
و غیاب نیز قابل رویت میباشند.
به منظور دریافت این گزارشرات مراحلی میبایست به ترتیب در سیستم حضور و غیاب و پرسنلی صورت پذیرد
که این مراحل شرامل تکمیل تعاریف و گروههای کاری در سیستم ،انجام تنظیمات مربوط به دستگاههای کارت
ساعت ،تکمیل شرای پرسنل و تخصیص گروههای کاری به پرسنل میباشد که نحوه انجام کلیه این مراحل در
این مستند به صورت مشروح توضیح داده شده است.
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تعاریف اولیه نرمافزار حضور و غیاب
پس از گرد آوری اطالعات سرازمان در خصروص نحوه محاسربه ورود و خرو پرسنل ،ساعات کار عادی ،ساعات
اضرافهکار و موارد مشرابه ،و آنالیز و بررسی این اطالعات جهت راهاندازی ،میبایست اطالعات جمعآوری شده را
در نرمافزار وارد نمایید .برای این منظور کاربر سریسررتم حضررور و غیاب در صرورت داشررتن دسررترسرری به همه
قسمتهای نرمافزار قادر به تعریف و ایجاد موارد مذکور خواهد بود.
یکی از مواردی که در اکثر تعاریف اطالعات پایه میبایسررت به آن توجه داشررت ،تعیین فعال یا فعال نبودن هر
تعریف میباشرد .گزینه «فعال» معرف آن است که مورد تعریف شده در نرم افزار فعال بوده و در سایر قسمتها
قابل استفاده خواهد بود .و بر عکس در صورت فعال نبودن قابل دسترسی و استفاده نخواهد بود.
بانك اطالعاتی نرم افزارحضرور و غیاب از سره زیه تشرکیل شرده است که در ادامه شرح عملکرد هر زیه آمده
است.


زیه یك :در زیه یك از بانك اطالعاتی (دستگاه کارت ساعت) ،اطالعات مستقیماً وارد نرمافزار شده و
نیازی به محاسبهی آنها نیست .بدین معنا که کلیه ساعات ورود و خرو پرسنل بالفاصله بعد از اولین
تماس دسرتگاه با سرور دیدگاه در این زیه ثبت خواهد شد .نکته حازز اهمیت در این زمینه عدم نیاز
به انجام محاسرربه منابع اطالعاتی قبل از گزارشررگیری اسررت .گزارشررات تردد پرسررنل از این دسررته
میباشد.



زیه دوم :در صررورت تکمیل کلیه اطالعات مربوط به منوی تعاریف در سرریسررتم ،پس میتوان گفت
کلیه سرراعات حضررور پرسررنل در سررازمان طبق آنالیزهای انجام شررده ،بر اسرراس سرراعات کار عادی،
اضافهکار ،کسریکار و  ...قابل پردازش میباشد.

توجه داشررته باشررید در زیه دوم ،پس از اعمال محاسرربه با اسررتفاده از امکان «محاسرربه منابع اطالعاتی» در
نرمافزار ،سرریسررتم با رجو به بانك اطالعاتی زیه یك و دریافت اطالعات ورود و خرو پرسررنل ،زیه دوم بانك
اطالعاتی را ایجاد مینماید .پس در حقیقت گزارشاتی از سیستم که در آنها ساعات کاری (ساعات حضور عادی،
اضرررافرهکرار ،غیر موثر و  )...در بخشهای جداگانهای نمایش داده میشرررود مربوط به زیه دوم بانك اطالعاتی
میباشرررند .جهت بروزرسرررانی بانك اطالعاتی زیه دوم ،سررراعات ورود و خرو افراد حتماً باید از طریق آیکون
«محاسبه منابع اطالعاتی» در نرمافزار حضور و غیاب ،مورد محاسبه قرار گیرد.


زیه سرروم :یکی از امکانات موجود در نرمافزار حضررور و غیاب ،امکان اعمال قوانین پس از محاسرربات
میباشرد .بدین معنا که شرما قادر خواهید بود با اعمال شروطی بر روی دادههای بانك اطالعاتی زیه
دوم گزارشرات دلخواه خود را بسرازید به عنوان مثال بتوان تعریف نمود که اگر میزان کسر کار فردی

7
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب
در یك ماه از  4ساعت بیشتر باشد ،میزان کسرکار وی در  5/1ضرب شود که در حقیقت با انجام این
کار سریسرتم زیه سروم بانك اطالعاتی خود را خواهد ساخت .انتخاب محاسبه منابع اطالعاتی جهت
اعمرال آخرین تيییرات بر روی اطالعات بانك اطالعاتی زیه دوم قبل از گزارشگیری الزامی اسرررت.
گزارشرات عملکرد دوره ای ،عملکرد مالی ،کلیه گزارشرات پیشررفته ساخته شده در سیستم اطالعات
خود را از این زیه بازیابی خواهند نمود.
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الگوی دسترسی اصالح اطالعات کارکارد

در صورتی که در نرمافزار ،نیاز به اصالح اطالعات کارکرد پرسنل داشته باشید میبایست ابتدا الگوهای دسترسی
به این بخش را تعیین و تعریف نمایید .برا این منظور گزینه «الگوی دسررترسرری اصررالح اطالعات کارکرد» را از
منوی تعاریف انتخاب و روی دکمه اضافه کلیك کنید
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پس از انتخاب کد ،عنوان و وضعیت (قعال /غیرفعال) ،اطالعات فیلدهای غیرمحاسباتی را با کلیك روی دکمه +
در بخش «فیلدهای غیرمحاسباتی» ئ در سار ایجاد شده در کنید .در بخش «فیلدهای محاسباتی» ،هر یك
از فیلدهای مورد نظر را انتخاب کنید .در آخر روی دکمه ثبت کلیك کنید تا الگوی مورد نظر ذخیره شود.
توجه داشته باشید پس از تعریف الگوها ،میبایست آنها را به افراد مورد نظر از سازمان ،اختصاص دهید.
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اطالعات سیستم شیفتی

برای ورود به سریسرتم شریفتی نرمافزار حضرور و غیاب میبایسرت از منوی تعاریف گزینه «اطالعات سریسررتم
شرریفتی» را انتخاب کنید تا با اسررتفاده از امکانات نرمافزار ،انوا موارد ززم برای سرراختن تقویمهای شرریفتی
پرداخت که در ادامه به شرح هر یك اشاره شده است ،تعریف شود.



تعریف انواع بازه زمانی شیفتی

بازههای زمانی مفهومی اسرت که به واساه آن ماهیت کاری پرسنل را در نرمافزار تعریف خواهد شد .با استفاده
از این مفهوم وضررعیت سرراعاتی که پرسررنل در سررازمان حضررور دارند مشررخص خواهد شررد .این تعاریف تهیه
گزارشات مختلف از عملکرد پرسنل در ساعات حضورشان در سازمان را نیز امکانپذیر خواهد نمود.
برای تعریف انوا بازه زمانی ،گزینه «انوا بازه زمانی شرریفتی» را از منوی تعاریف ،زیرمنوی اطالعات سرریسررتم
شیفتی انتخاب و ماابق تصویر زیر روی دکمه اضافه کلیك کنید.

پس از تکمیل فیلد عنوان ،قانون محاسرباتی بازه و وضعیت (قعال /غیرفعال) ،میبایست نحوه محاسبه کارکرد و
نو بازه زمانی برای روزهای عادی ،تعایل عادی و تعایل رسررمی را تعیین نمود .در زیر تعاریف مربوط به انوا
چشمپوشی ،حضور ،اضافهکاری ،اضافهکاری با مجوز و غیبت توضیح داده شده است.

55
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب


چشرم پوشری :شامل ساعاتی است که حضور و یا عدم حضور پرسنل طی آن مدت ،به عنوان کارکرد
پرسنل لحاظ نشده و از ساعات کاری ایشان کسر میشود.



حضرور :در واقع مجمو سراعاتی اسرت که پرسرنل ملزم به حضور در سازمان میباشند و ماابق آن،
مبلغ حقوق برای ایشان محاسبه و پرداخت خواهد شد .متعاقباً در صورت عدم حضور ،سرکاری لحاظ
خواهد شد.



اضافه کاری :پرسنل میتوانند عالوه بر ساعات حضور ،ساعاتی را خار از ساعات حضور موظفشان در
سررازمان مشرريول به کار بوده و در قبال این امر امتیازاتی کسررب نمایند .این سرراعات تحت عنوان
اضافهکاری در سیستم تعریف میشود.



اضرافه کاری با مجوز :این نو از اضرافهکار همانند تعریف اضافهکار سار باز بوده با این تفاوت که در
ازای دریافت امتیازات میبایست مجوزهایی برای حضور اضافهکاریشان ارازه نمایند.



غیبت :این بازه زمانی شرامل عدم حضرور پرسرنل در سازمان بوده و از آن به عنوان غیبت پرسنل یاد
میشود.

در سهستون ذکرشده  52ردیف وجود دارد که توضیحات مربوطه بر هر کدام در زیر آمده است.
روزهای عادی


حضور :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل میباشد.



ماموریت روزانه :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در ماموریت روزانه میباشد.



ماموریت ساعتی :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در ماموریت ساعتی میباشد.



حضرور و ماموریت روزانه :این قسرمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود درخواست ماموریت
روزانه ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضرور و ماموریت ساعتی :این قسمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود درخواست ماموریت
ساعتی ،فرد در سازمان حضور دارد.



مرخصی روزانه :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در مرخصی روزانه میباشد.



مرخصی ساعتی :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در مرخصی ساعتی میباشد.



حضرور و مرخصری روزانه :این قسرمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود درخواست مرخصی
روزانه ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضرور و مرخصری ساعتی :این قسمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود درخواست مرخصی
ساعتی ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضور و اضافه کاری روزانه :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در اضافهکار روزانه میباشد.
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حضرور و اضرافه کاری سراعتی :این قسرمت برای تعیین شررای حضرور پرسنل در اضافهکار ساعتی
میباشد.



غیبت :این قسمت برای تعیین شرای غیبت پرسنل میباشد.



تعایالت عادی  :تعایالت عادی به تعایالت غیررسمی مانند روزهای پنجشنبه گفته میشود.



حضور در تعایالت :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در تعایالت عادی میباشد.



ماموریت روزانه در تعایالت عادی :این قسرمت برای تعیین شرای

حضور پرسنل در ماموریت روزانه

در تعایالت عادی میباشد.


ماموریت سرراعتی در تعایالت عادی :این قسررمت برای تعیین شرررای حضررور پرسررنل در ماموریت
ساعتی در تعایالت عادی میباشد.



حضرور و ماموریت روزانه در تعایالت عادی :این قسرمت برای تعیین شررایای می باشد که با وجود
درخواست ماموریت روزانه در تعایالت عادی  ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضرور و ماموریت سراعتی در تعایالت عادی :این قسمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود
درخواست ماموریت ساعتی در تعایالت عادی  ،فرد در سازمان حضور دارد.



مرخصری روزانه در تعایالت عادی :این قسرمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در مرخصی روزانه
در تعایالت عادی میباشد.



مرخصی ساعتی :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در مرخصی ساعتی در تعایالت عادی
میباشد.



حضرور و مرخصری روزانه در تعایالت عادی :این قسرمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود
درخواست مرخصی روزانه در تعایالت عادی  ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضرور و مرخصری ساعتی در تعایالت عادی  :این قسمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود
درخواست مرخصی ساعتی در تعایالت عادی  ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضرور و اضرافه کاری روزانه در تعایالت عادی :این قسرمت برای تعیین شررای

حضرور پرسنل در

اضافهکار روزانه در تعایالت عادی میباشد.


حضرور و اضرافه کاری سراعتی در تعایالت عادی :این قسرمت برای تعیین شرای

حضور پرسنل در

اضافهکار ساعتی در تعایالت عادی میباشد.


غیبت در تعایالت عادی :این قسمت برای تعیین شرای غیبت پرسنل در تعایالت عادی میباشد.

تعطیالت رسمی
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حضررور در تعایالت رسررمی :این قسررمت برای تعیین شرررای حضررور پرسررنل در تعایالت رسررمی
میباشد.



ماموریت روزانه در تعایالت رسمی :این قسمت برای تعیین شرای

حضور پرسنل در ماموریت روزانه

در تعایالت رسمی میباشد.


ماموریت سراعتی در تعایالت رسرمی :این قسرمت برای تعیین شررای

حضرور پرسنل در ماموریت

ساعتی در تعایالت رسمی میباشد.


حضرور و ماموریت روزانه در تعایالت رسرمی :این قسمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود
درخواست ماموریت روزانه در تعایالت رسمی  ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضرور و ماموریت ساعتی در تعایالت رسمی :این قسمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود
درخواست ماموریت ساعتی در تعایالت رسمی  ،فرد در سازمان حضور دارد.



مرخصری روزانه در تعایالت رسمی :این قسمت برای تعیین شرای حضور پرسنل در مرخصی روزانه
در تعایالت رسمی میباشد.



مرخصری سراعتی :این قسرمت برای تعیین شررای حضرور پرسرنل در مرخصی ساعتی در تعایالت
رسمی میباشد.



حضرور و مرخصری روزانه در تعایالت رسمی :این قسمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود
درخواست مرخصی روزانه در تعایالت رسمی  ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضرور و مرخصی ساعتی در تعایالت رسمی  :این قسمت برای تعیین شرایای می باشد که با وجود
درخواست مرخصی ساعتی در تعایالت رسمی  ،فرد در سازمان حضور دارد.



حضرور و اضرافه کاری روزانه در تعایالت رسرمی :این قسرمت برای تعیین شرای

حضور پرسنل در

اضافهکار روزانه در تعایالت رسمی میباشد.


حضرور و اضرافه کاری سراعتی در تعایالت رسمی :این قسمت برای تعیین شرای

حضور پرسنل در

اضافهکار ساعتی در تعایالت رسمی میباشد.


غیبت در تعایالت رسمی :این قسمت برای تعیین شرای غیبت پرسنل در تعایالت رسمی میباشد.



در این خصروص به نکتهای نیز باید اشراره شود که اگر سقف اضافهکاری تعریف کرده باشیم ،براساس
این سرقف به پرسرنل اضرافهکاری تعلق میگیرد و بقیه آن محاسبه نشده ولی در ستون اضافهکاری
واقعی در میشود.
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در راباه با اضررافهکاری با مجوز ،در صررورت داشررتن مجوز ،اضررافهکاری به صررورت خودکار محاسرربه
میشود.
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شیفتهای کاری

برای تعریف انوا شریفتهای کاری ،گزینه «شریفتهای کاری» را از منوی تعاریف ،زیرمنوی اطالعات سیستم
شیفتی؛ انتخاب و ماابق تصویر زیر روی دکمه اضافه کلیك کنید.

در این صفحه ابتدا اطالعات فیلدهای کد و عنوان را در نموده سپس فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.


دامنره ابتدایی ثبت تردد :با تعیین این مقدار ،در حقیقت بازه ابتدایی شررریفت را باز گذاشرررته و اگر
ترددی در این دامنه ثبت شرود ،به شررط آنکه تردد فرد در بازه تعریف شرده موجود باشد ،جزو تردد
آن بازه محسوب خواهد شد.



دامنه انتهایی ثبت تردد :با تعیین این مقدار ،بازه انتهایی شرریفت را باز گذاشررته و اگر ترددی در این
دامنه ثبت شود ،به شرط آنکه تردد فرد در بازه تعریف شده موجود باشد ،این تردد جزو تردد آن بازه
محسوب خواهد شد.



بازه بس شیفت :اگر بازهای به وسیله الگوها پوشش داده نشود ،با تعریف این بازه درچنین شرایای از
این فیلد استفاده نموده و بازههای بدون الگو پوشش داده میشود.



مدت سراعت کسرر از مانده مرخصری به ازای یك شر یفت کامل :این مدت میزان ساعتی است که به
ازای یك شریفت کامل از مرخصری کسر میشود .این فیلد اجباری نبوده و در صورت عدم در مقدار
آن ،این مدت براساس تعریف مرخصی کسر خواهد شد.
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الگو :در این قسرمت میتوان سراعت حضرور و اضرافه کار جهت شریفتهای کاری را تعریف نمود .در
ادامه نمونهای از الگوی ساعت حضور شرح داده شده است.

در الگوی کاری بخش فنی ،روز شرنبه از ساعت  27:22تا ساعت  51:22ماهیت کار عادی بوده و در صورتی که
برای تعدادی از پرسنل این الگو تعریف شود و در این مدت به کار مشيول نباشند ،برای ایشان کسری کار لحاظ
خواهد شرد .از طرفی از سراعت  51:22روز شرنبه تا ساعت  27:22روز یکشنبه کار انجام شده به صورت اضافه
کاری با مجوز خواهد بود و کار پرسرنل در این مدت در صرورت تایید درخواسرت اضرافهکاری ایشان به صورت
اضافه کاری در سیستم ثبت خواهد شد .این موضو تا روز پنجشنبه به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
حال جهت تعریف این الگو در سیستم ،به صورت زیر عمل نمایید:
از روز  5ساعت  27:22تا روز  5ساعت  51:22کار عادی
از روز  5ساعت  51:22تا روز  2ساعت  27:22اضافه کار
همان طور که در بخش باز نیز اشاره شد ،اعدادی که در الگوی کاری برای نمایش روزها به کار برده شده است،
نشرران دهنده یك روز کاری در الگوی مورد نظر میباشررد .به عنوان مثال عدد  5نمایش دهنده روز اول هفته،
عدد  2روز دوم و به این ترتیب تا انتها عدد  7نشان دهنده روز هفتم هفته ،میباشند.
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زمانهایی که در الگو تعریف میشرود ،به صورت یك چرخه کامل تعریف میشوند .به این معنا که ساعات کاری
در روزهای مختلف میبایست به صورت پیوسته و پشت سر هم تعریف شوند .در نتیجه هر سار جدید ،در ادامه
سرار قبل تعریف میشرود و باید دقت شود تا هیچ زمانی (روزی) بدون تخصیص بازههای زمانی در این چرخه
فراموش نشود.
فلید «نو بازه» در حقیقت همان انوا بازههای شیفتی است که پیشتر به شرح آن پرداخت شد.
توجه داشته باشید نو بازه  Offدر مواقعی استفاده میشود که در تقویم شیفتی ،روز ( offتعایل کاری) تعیین
شده باشد که در قسمت مربوطه به آن خواهیم پرداخت.
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گروه ویژگیها

گروههای ویژه تعیین کننده ویژگیهایی اسررت که به شررخص و یا گروه شرریفتی اختصرراص داده میشررود .برای
تعریف گروه ویژگیها گزینه «گروه ویژگیها» را از منوی تعاریف ،زیرمنوی اطالعات سریستم شیفتی را انتخاب
و ماابق تصویر زیر روی دکمه اضافه کلیك کنید.

پس از وارد کردن اطالعرات فیلدهای کد و عنوان ،در بخش «ویژگیها» روی دکمه اضااافه کلیك کنید تا به
صفحه تعریف ویژگیها هدایت شوید.
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 تعریف ویژگیها
پس از تکمیل اطالعات اولیه مورد نیاز برای محاسبه حضور و غیاب پرسنل نیاز است تا تخصیص قوانین تعریفی
به پرسررنل انجام گیرد .یکی از راههای تسررهیل برقراری این ارتباط تعریف ویژگیها میباشررد .در مرحله قبل با
کلیك روی دکمه اضافه به صفحه تعریف ویژگیها ،هدایت خواهید شد .در این صفحه کلیه فیلدها را به ترتیب
ذکر شده در زیر تکمیل نمایید.


تاریخ موثر :انتخاب تاریخ موثر تعیین میکند که موارد انتسررابی از چه تاریخی در مورد آن دسررته از
پرسنل که به این گروه متصلند ،اعمال شود.



گروه اضرررافهکاری :با انتخاب گروه اضرررافهکاری ،اطالعات فیلدهای گروه کسررررکاری ،قوانین پس از
محاسربات ،قوانین روزانه ،بازه دورهکاری گروه ویژگی؛ به صرورت خودکار تکمیل خواهند شد .ززم به
ذکر اسرررت قوانین پس از محاسررربات و قوانین محاسرررباتی روزانه از فیلدهای غیرالزامی تعریف گروه
ویژگی میباشرد و هم نین در صرورت عدم انتخاب بازه دورهکاری ،سریستم از بازه دوره کاری که به
صورت پیش فرض در سیستم تعریف شده است استفاده میکند.



امکان ثبت مرخصری ساعتی تنها در بازه حضور روز غیر تعایل :با فعال کردن این گزینه ،فق امکان
ثبت مرخصی در بازههای زمانیای که از نو حضور موظف (کار) تعریف شده وجود خواهد داشت.



کم کردن مدت کسرررکار از اضررافهکار :از این گزینه برای کسررر خودکار مدت زمان کسرررکار از دقایق
اضافهکار استفاده میشود.

ززم به توضریح است که تمام گزینهها دارای امکان انتخاب ارثبری میباشند که با این انتخاب میتوان ویژگی
را از ویژگی های قبلی تعریف شرده ارث بری کرد که در اینجا به خصروص برای سرراعت شرررو شیفت پیشنهاد
میشود از بریده شدن شیفت انتخابی جلوگیری شود.
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تقویمهای شیفتی

از تقویمهای شریفتی برای تعریف تقویم های مختلف پرسرنل استفاده میشود .برای تعریف تقویمهای شیفتی،
گزینه «تقویمهای شیفتی» را از منوی تعاریف ،زیرمنوی اطالعات سیستمی ،انتخاب کنید.
در ابتدا اطالعات فیلدهای کد و عنوان تقویم شررریفتی را ثبت نمایید .سرررپس جهت اعمال الگو بر روی تقویم
شیفتی مورد نظر دو بار کلیك نمایید یا روی دکمه ویرایش کلیك کنید.

حال با انتخاب دکمه اعمال الگو یك پنجره جدید نمایش داده خواهد شررد .که باید با توجه به تعریف شرریفت،
الگو را ایجاد کنید.
به عنوان مثال اگر قصد ایجاد تقویم شیفتی پرسنل با ساعتهای کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی  56و
روزهای پنجشنبه از ساعت  8الی  ،52را دارید به روش زیر عمل کنید.
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در این بخش به نکات زیر توجه داشته باشید:


در صورت نیاز ،تعیین نو روزهای ویژه و روزهای  offنیز از این بخش امکانپذیر خواهد بود.



در فیلد «تا تاریخ» ،تاریخی که الگو میبایست تا آن زمان اعمال شود ،را در نمایید .بهتر است تاریخ
اعمال الگو ،حداقل تاریخ چند سال آینده را نیز شامل شود.



توجه کنید که چرخه تقویم شریفتی شرما چند روز را شرامل میشود .برای مثال برای تقویم شیفتی
اداری فوق باید یك چرخه  7روزه تعریف شررود ،اما برای تعریف یك شرریفت نگهبان  48-24که 24
ساعت حضور و  48ساعت استراحت خواهد داشت ،باید الگوی سه روزه تعریف نمود.

برا کلیرك روی دکمه اعمال تقویم روزهای ویژه نیز امکان تعریف روزهای ویژه که پیشرررتر تعریف کردهاید،
وجود خواهد داشرت .با کلیك روی این دکمه ،پنجره زیر نمایش داده خواهد شرد .در این صفحه امکان انتخاب
تقویم روز ویژه فراهم میباشد.

شایان ذکر است در صورت انجام تنظیمات رنگبندی برای انوا روزهای ویژه ،پس از اعمال تقویم روزهای ویژه
در تقویم های شیفتی ،این روزهای ویژه با رنگ مورد نظر در روزهای تعایل نمایش داده خواهد شد.
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پس از انجام اعمال الگو و تقویم روزهای ویژه تقویم شررریفتی به همراه تمامی اطالعات مربوطه ،به صرررورت زیر
نمایش داده میشود.
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در این بخش به نکات زیر توجه داشته باشید:


در قسرمت «لیسرت شریفتهای کاری استفاده شده» نام شیفت های کاری که در این تقویم شیفتی
استفاده شده نمایش داده میشود.



ززم به توضریح اسرت که در صورت جابجایی و تيییر شیفت پرسنلی که به این تقویم شیفتی متصل
هستند امکان کلیك بر روی یك تاریخ و تایپ شیفت موردنظر وجود خواهد داشت.



در صرورتی که تقویم شریفتی ایجاد شرده فق برای یك واحد عملیاتی مورد استفاده میباشد امکان
تخصیص این تقویم شیفتی به واحد عملیاتی موردنظر نیز فراهم میباشد.

 دکمههای موجود در این صفحه


دکمه ویرایش :با انتخاب این دکمه ویرایش فیلدهای اطالعات کد ،عنوان ،اعمال الگو و سایر اطالعات
مربوط به تقویم شیفتی تعریف شده ،امکانپذیر خواهد بود.



دکمه کپی :در صورت نیاز به تهیه نسخه مشابه از یك تقویم شیفتی ،از این دکمه استفاده میشود.



دکمه حذف :برای حذف تقویم شیفتی از این گزینه استفاده میشود.



دکمه اعمال دسررتهای تقویم روزهای ویژه :جهت اعمال شرررای تقویم روزهای ویژه (به عنوان مثال
تعایالت رسرمی سرال  )5931برای چند تقویم شریفتی ،از این دکمه استفاده میشود .برای این کار
ابتدا باید تقویمهای شیفتی مورد نظر انتخاب را کرده ،سپس روی این دکمه کلیك شود.



دکمه جایگزین شریفت دستهای :برای تيییر یك شیفت کاری به شیفت دیگر در چند تقویم شیفتی،
از این دکمه اسرتفاده میشرود .به عنوان مثال در چندین تقویم شیفتی ،شیفت کد  5از ساعت  8الی
 56میباشرد .اگر سراعت کاری به  3الی  57تيییر یابد ،شیفت کاری جدید را تحت عنوان شیفت کد
 2تعریف کرده؛ و در آخر برای جایگزین کردن شرریفت کد  2با شرریفت کد  5از این دکمه اسررتفاده
نمایید .با کلیك روی این دکمه به صفحه زیر هدایت خواهید شد.
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فیلدهای جایگزینی شیفت دستهای موجود در این صفحه به شرح زیر میباشد:


روز شرو  :روزی که از آن تاریخ به بعد شیفت پایه میبایست به شیفت جایگزین تيییر یابد.



روز پایان :روزی که تا آن تاریخ شیفت پایه میبایست به شیفت جایگزین تيییر یابد.



انتخاب تقویمهای شرریفتی :با کلیك روی دکمه  ...امکان انتخاب تقویمهای شرریفتیکه مایلید به این
تيییر شیفت بر آنها اعمال شود ،وجود خواهد داشت.



الگوی شریفت :با کلیك روی دکمه  +در بخش «الگوی شریفت» ،امکان انتخاب شرریفت پایه (شیفت
کنونی) و شیفت جایگزین وجود خواهد داشت.



در پایان نیز با انتخاب دکمه اعمال الگو ،تمامی شررریفتهای جایگزین در تقویمهای شررریفتی مورد
نظر ،جایگزین شیفت پایه خواهند شد.
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گروههای تقویم شیفتی

با اسرتفاده از گروههای تقویم شرریفتی امکان تعریف چند تقویم شرریفتی با توجه به تاریخهای موثری که تعریف
میشرود ،فراهم خواهد بود .به عنوان مثال در صرورتی که پرسرنلی در یك ماه از تقویم شریفتی صربح استفاده
میکند ،و ماه بعد از تقویم شیفتی شب ،برای وی میتوان از گروههای تقویم شیفتی استفاده نمود.
برای تعریف گروههای مذکور ،گزینه «گروههای تقویم شریفتی» را از منوی تعاریف،زیرمنوی اطالعات سریسرتم
شیفتی ،انتخاب کرده و ماابق تصویر زیر روی دکمه اضافه کلیك کنید.
امکان ویرایش و حذف گزینههای قبلی در صورت داشتن دسترسی ،امکانپذیر خواهد بود.
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پس از در اطالعات فیلدهای کد ،عنوان و واحد عملیاتی ،در بخش «مشررخصررات» روی دکمه  +کلیك کرده و
در سرار ایجاد شده اطالعات مربوط به تاریخ موثر و تقویم شیفتی (تقویم شیفتی که از آن تاریخ به بعد اعمال
میشود) را تکمیل نمایید .در آخر برای ذخیره اطالعات روی دکمه ثبت کلیك کنید.
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فیلد محاسباتی

در صررورت نیاز به اسررتفاده از فیلدهای تکمیلی در قوانین پس از محاسرربات ،قوانین محاسررباتی روزانه و قوانین
محاسباتی بازه؛ از فیلدهای محاسباتی استفاده میشود .برای تعریف فیلد محاسباتی گزینه «فیلد محاسباتی» را
از منوی تعاریف ،زیرمنوی اطالعات سیستم شیفتی انتخاب و ماابق تصویر زیر روی دکمه  +کلیك کنید.
در سرررار ایجاد شرررده ابتدا ماهیت فیلد تکمیلی را انتخاب کرده سرررپس بازه زمانی (جهت تکمیل مقدار فیلد
تکمیلی) و نو محاسبه (چشمپوشی ،حضور ،اضافهکار ،اضافهکار با مجوز و یا غیبت) را انتخاب کنید.
در مرحله بعد فیلدهای حضرور ،ماموریت روزانه ،ماموریت سراعتی ،مرخصری روزانه ،مرخصی ساعتی ،اضافه کار
روزانه ،اضافه کاری ساعتی و رفع تاخیر را با یکی از گزینههای « داشته باشد» « ،نداشته باشد» و «مهم نیست»
تکمیل نمایید .این فیلد شرطهای محاسبات فیلد محاسباتی تعریف شده میباشند.

به عنوان مثال فیلد مربوط به سرتون «حضور» را در نظر بگیرید که یکی از سه گزینه زیر برای آن انتخاب شده
باشد:


مهم نیسرت :انتخاب این گزینه بدین معناسرت که مهم نیست پرسنل در بازه زمانی مورد نظر حضور
داشته باشد یا خیر.



داشرته باشد :انتخاب این گزینه بدین معناست که اگر در شیفتی از بازه زمانی مورد نظر استفاده شده
باشرد و پرسرنلی در این بازه حضور داشته باشد ،در قسمت فیلدهای محاسباتی مقدار این بازه زمانی
وارد خواهد شد.
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نداشرته باشرد :و انتخاب این گزینه بدین معناسرت که اگر در شیفتی از بازه زمانی مورد نظر استفاده
شرده باشرد و پرسرنلی در این بازه حضور نداشته باشد ،در قسمت فیلدهای محاسباتی مقدار این بازه
زمانی وارد میشود.

مقادیری که برای سررتونهای حضررور ،ماموریت روزانه ،ماموریت سرراعتی و غیره در یك سررار در نظر گرفته
میشررود با یکدیگر  ANDمیشرروند .در صررورتی که بخواهید مقادیر این سررتونها با یکدیگر  ORشرروند باید این
شرطها در سارهای جداگانه تعریف شوند.

92
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب



انواع بازه زمانی

بازههای زمانی مفهومی اسرت که به وسریله آن میتوانید ماهیت کاری پرسرنل را در سریستم تعریف نمایید .با
اسرتفاده از این مفهوم وضرعیت سراعات حضور پرسنل در سازمان ،مشخص میشود .این تعاریف هم نین تهیه
گزارشات مختلف از عملکرد پرسنل در ساعات حضورشان در سازمان را امکانپذیر میکند.
برای تعریف انوا بازههای زمانی گزینه «انوا بازه زمانی» را از منوی تعاریف انتخاب کنید.
در نرمافزار حضور و غیاب دیدگاه ،به صورت پیش فرض پنج حالت کار ،اضافهکاری ،خنثی ،رد شده و ساعتی به
عنوان بازههای زمانی تعریف شده است که با انتخاب هر یك میتوان عنوان مورد نظر را نسبت داد .در زیر شرح
هریك از این بازههای زمانی آمده است.
 کار عادی
این نو بازه در واقع سرراعات حضررور موظف پرسررنل ملزم در سررازمان میباشررند که ماابق آن ،حقوق ایشرران
محاسبه و پرداخت خواهد شد .در صورت عدم حضور ،برای ایشان ساعت کسرکاری لحاظ خواهد شد.
 اضافهکاری
پرسنل میتوانند ساعاتی را خار از ساعات حضور موظفشان در سازمان مشيول به کار باشند و در قبال این امر
امتیازاتی کسب نمایند .این ساعات تحت عنوان اضافهکاری در سیستم تعریف شدهاند.
 خنثی
بازه زمانی خنثی سراعاتی هسرتند که حضرور و یا عدم حضرور پرسرنل طی آن مدت ،به عنوان کارکرد پرسنل
لحاظ نشررده و از سرراعات کاری ایشرران کسررر خواهد شررد .به عنوان مثال سرراعات ناهار و نماز که در برخی از
سازمانها از ساعات کاری افراد کسر میشود.
 رد شده
بازه زمانی رد شرده بعضری سراعات کاری هسرتند که برای حضرور پرسنل غیر مجاز محسوب شده و در صورت
حضررور پرسررنل در این بازه حقوقی دریافت نخواهند کرد و در ادامه مزایای اضررافهکار برای آنها در نظر گرفته
نمیشود .به عنوان مثال ساعات بعد از نیمه شب تا صبح روز کاری بعد از نو بازه زمانی رد شده میباشند.
 ساعتی
بازه زمانی سراعتی برای پرسرنل قرارداد ساعتی مورد استفاده قرار میگیرد( .افرادی که موظف هستند در طول
ماه مدت زمان مشرخصری در سازمان حضور پیدا کنند .به عنوان مثال بازههای کاری افرادی که باید  42ساعت
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حضرور داشرته باشند ،که میتوانند کل این مدت را در طی یك هفته یا در طی یك ماه در ماه حضور یابند ،در
این قسمت تعریف میشود.
لذا برای انوا حضرور پرسنل در سازمان  ،بازههای زمانی مشخص تعریف میشود .این بازههای زمانی با عنوان و
نو حضوری که برای هریك مشخص میکنید در تعریف تقویمهای کاری موثر خواهند بود.
برای تعریف بازه زمانی مشرخص ،روی عالمت  +کلیك کرده و در سار ایجاد شده فیلدهای عنوان و نو حضور
در آن بازه را مشخص کنید .در آخر روی کلید ثبت کلیك نمایید.

به عنوان مثال برای تعریف بازه زمانی تحت عنوان اضررافهکار ،نو حضررور را «اضررافهکاری» و برای تعریف زمان
صرف نهار پرسنل را ،نو حضور «خنثی» انتخاب کنید.
بازههای زمانی تعریف شده در این منو در سایر قسمتهای دیگر نرمافزار نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت .با
غیرفعال کردن (برداشررتن تیك فعال از مقابل گزینه تعریف شررده) اسررتفاده از آن در سررایر بخشهای نرمافزار
امکانپذیر نخواهد بود.
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انواع روزهای ویژه

با انتخاب گزینه «انوا روزهای ویژه» از منوی تعاریف ،تعایالت و روزهای ویژه موجود در تقویم سازمان تعریف
میشود .به عنوان مثال در برخی از سازمانها در صورتی که افراد در روزهای تعایل رسمی حضور یابند ،ضریب
اضرررافرهکرار آنهرا برا روزهرای تعایرل عادی ،نظیر جمعه ،متفاوت خواهد بود .برای این منظور نیاز به تفکیك
تعایالت (تعایالت رسررمی ،جمعهها و روزهایی که خود سررازمان به عنوان روز تعایل در نظر گرفته اسررت)
میباشد.
در این صرفحه با کلیك روی دکمه  +در سار ایجاد شده کد و عنوان روز تعایل را در کرده سپس با انتخاب
هر یك از گزینههای تعیل و یا تعایل رسرررمی ،همان طور که از نام آنها مشرررخص اسرررت ،نو تعایلی تعیین
میشود .پس از تعیین وضعیت فعال /غیرفعال گزینه تعریف شده ،روی دکمه ثبت کلیك کنید.
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تقویمهای کاری

برای تعریف انوا شررریفتهای کاری موجود در سرررازمان گزینه «تقویمهای کاری» را از منوی تعاریف انتخاب
کنید .پس از در اطالعات فیلدهای عنوان و کد ،میبایست روز شرو و روز پایان برای هر تقویم در نظر گرفته
شرود .توجه داشرت روز شرو هر تقویم حتماً شنبه باشد زیرا شرو تعریف یك هفته کاری با عدد « »5بوده و
این عدد نشران دهنده روز اول هفته ،یعنی روز شرنبه خواهد بود .هم نین ساعت شرو روز همواره «»22:22
تعریف شود.
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پس از تکمیل فیلدهای ذکر شررده در باز ،هر یك از گزینههای موجود در این صررفحه را با توجه به توضرریحات
ذکر شده در زیر ،در صورت نیاز ،انتخاب نمایید.


محاسربه بر مبنای شبانه روزی :کاربرد این بخش هنگام تعریف شیفتهای عادی بوده و برای افرادی
که در شرب حضرور دارند از جمله نگهبانان اسرتفاده نمیشرود .در صورت انتخاب این گزینه میتوان
ورود و خرو ناقص افراد را تا سراعت  24:22شب کنترل نمود .در صورتی که این گزینه برای تعریف
شریفتهای نگهبان انتخاب شرود باع بروز مشکل درکارکرد آنها میشود ،علت این امر ساعت کاری
نگهبانان میباشد (شیفت نگهبانی معموز به صورت  48- 24است).



عدم بس آخرین بازه تقویم کاری قبلی به ابتدای این تقویم (در زمان تيییر تقویم کاری) :کاربرد این
بخش هنگامی اسررت که به تاریخهایی در گروههایکاری با تيییر تقویم مواجه میشررویم .در صررورت
انتخاب این گزینه محاسبات ترددهای ادامهداری که مربوطه به تقویم قبلی است ولی در تقویم جدید
به پایان رسید ،با توجه به تقویم قبلی انجام میپذیرد.



امکان ثبت مرخصری ساعتی تنها در بازه حضور روز غیر تعایل :با انتخاب این گزینه فق امکان ثبت
مرخصرری در بازههای زمانی ای که از نو حضررور موظف (کار) تعریف شررده وجود خواهد داشررت .به
عنوان مثال برای یك تقویم اداری که روزهای جمعه تعایل اسررت ،با فعال بودن گزینه مذکور امکان
ثبت مرخصی در روز جمعه وجود نخواهد داشت.



روندینگ :با تکمیل این بخش عملیات گرد نمودن (رند کردن) برای سراعت اضرافه کار و یا کسر کار
انجام میشرود .بخش رندینگ شامل  9گزینه بازه کار ،بازه اضافهکار و بازه غیبت میباشد .برای درک
بهتر رندینگ عملکرد این بخش را با ذکر  2مثال شررررح میدهیم .با انتخاب بازهکار و رندینگ به باز
( 51دقیقه) اگر فردی در سراعت  56:92از محل کار خود خار شود ،ساعتی خرو برای وی 56:41
در نظر گرفته خواهد شررد .اگر گزینه بازه اضررافهکار و رندینگ به پایین ( 51دقیقه) لحاظ شررود در
صرورتیکه فرد در بازه اضرافهکاری خود بسر ببرد و به عنوان مثال در ساعت  58:28از محل کار خود
خار شود ساعت  58:22برای وی ثبت میشود.



الگو :در بخش الگو میتوان ساعت حضور و اضافه کار جهت شیفتهای کاری را تعریف نمود .به عنوان
مثال ابتدا الگوی کاری با عنوان بخش فنی را تحت بررسررری قرار خواهیم داد .در الگوی کاری بخش
فنی در روز شرنبه از سراعت  27:22تا ساعت  51:22ماهیت کار عادی میباشد و در صورتی که برای
تعدادی از پرسرنل این الگو تعریف شرود و در این مدت به کار مشيول نباشند برای ایشان کسری کار
لحاظ خواهد شد .از طرفی از ساعت  51:22روز شنبه تا ساعت  27:22روز یکشنبه کار انجام شده به
صرورت اضرافه کاری خواهد بود و کار پرسرنل در این مدت به صرورت اضرافه کاری در سیستم ثبت
خواهد شد .این موضو تا روز پنجشنبه به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
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برای تعریف این الگو در سیستم باید به صورت زیر عمل نمایید:


از روز  5ساعت  27:22تا روز  5ساعت  51:22کار عادی



از روز  5ساعت  51:22تا روز  2ساعت  27:22اضافه کار

همان طور که در بخش باز نیز اشاره شد ،اعدادی که در الگوی کاری برای نمایش روزها به کار برده شده است،
نشران دهنده یك روز کاری در الگوی مورد نظر میباشد .به عنوان مثال عدد  5نمایش دهنده روز اول  ،عدد 2
نشان دهنده روز دوم و بهه مین ترتیب تا روز هفتم هفته میباشند.
زمانهایی که در الگو تعریف میشرود ،به صرورت یك چرخه کامل تعریف خواهند شررد .به این معنا که ساعات
کاری در روزهای مختلف باید به صورت پیوسته و پشت سر هم تعریف شوند .در نتیجه هر سار جدید ،در ادامه
سررار قبل تعریف میشررود و باید توجه شررود تا هیچ زمانی بدون تخصرریص بازههای زمانی در این چرخه وجود
نداشرته باشرد .لذا جهت ایجاد چرخه نهایی ،شماره روز باید به عدد  8ختم شود که به منزله بازگشت به روز 5
میباشد.



کسر مدت کسرکار از اضافهکار :از این گزینه برای کسر خودکار مدت زمان کسرکار از دقایق اضافهکار
اسرتفاده میشرود .به منظور مشراهده نحوه تاثیر این گزینه بر فیلدهای اطالعاتی کسرکار و اضافهکار
میبایسرت از گزارش «عملکرد شررخص بر اسرراس روز» اسررتفاد نمود .پس از تعریف الگویکاری برای
تقویم کاری مورد نظر ،باید تقویم روزهای ویژه مورد نظر را نیز با آن مرتب کنید .در قسمت روزهای
ویژه از میان تقویمهای روزهای ویژه تعریف شده و تقویم مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در نهایت با کلیك بر روی دکمه ثبت اطالعات وارد شده ذخیره خواهند شد.
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به عنوان مثال یك تقویمکاری با عنوان «تقویم کاری  »83تعریف میشرود .روز شررو این شیفت کاری از روز
شنبه اول  23اسفند ماه  5988و تاریخ اتمام

آن روز  23اسفند  5983خواهد بود.
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نوبتهای کاری

به ازای حضرور در برخی شریفتها که معموز شریفتهای گردشی (به عنوان مثال نگهبانان ،پرستاران و غیره)
هسررتند ،از نوبتهای کاری اسررتفاده میشررود .برای تعریف گزینه «نوبتهای کاری» را از منوی تعاریف انتخاب
نمایید .با کلیك روی دکمه  +و در سرررار ایجاد شرررده پس از در عنوان و مقدار نوبت کاری جدید را تعریف
کنید .معموز برای تعریف نوبت کاری از مقادیر  51 ،52و  22.1استفاده میشود.

98
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب



تقویمهای روزهای ویژه

برای جذب کامل اطالعات حضور و غیاب پرسنل و انجام محاسبات دقیق ،میبایست روزهای تعایل سال تحت
عنوان روزهای ویژه در سرریسررتم تعریف شررود .برای این منظور گزینه «تقویمهای روزهای ویژه» را از منوی
تعاریف انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید .در این صفحه روی دکمه اضافه کلیك کنید.
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ابتدا فیلدهای عنوان ،سرال (سالی که این تقویم برای آن تعریف میشود) و نو روزهای ویژه را تکمیل کنید در
مرحله بعد تاریخ روزهای ویژهای که در قسررمت انوا روزهای از آنها یاد شررد را در بخش «روزهای ویژه» و در
دوازده سررار موجود که معرف  52ماه سررال میباشررد ،با در عدد مربوط به تاریخ روز تعایل در سررار مجاور،
تکمیل نمایید .پس از تعیین وضعیت فعال یا غیر فعال تقویم ،روی دکمه ثبت کلیك نمایید.

به عنوان مثال برای تعریف روزهای جمعه در سرررال  ،5983در فیلد عنوان« ،جمعهها» و در فیلد سرررال عدد
 5983را در کنیرد .در قسرررمرت روزهرای ویژه مراهانه نیز تاریخ روزهای جمعه در هر ماه را به ترتیب از ماه
فروردین تا اسرفند ،را تکمیل نمایید .توجه داشته باشید که در قسمت روزهای ویژه ماهانه عدد  5نشان دهنده
ماه اول سال(فروردین) ،عدد  2ماه دوم سال (اردیبهشت) و تا آخر عدد  52معرف ماه اسفند میباشد.
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تقویمهای روزهای ارفاقی افزایشی

در صورت انتخاب گزینه «تقویم روزهای ارفاقی -افزایشی» از منوی تعاریف و تعریف روزهای ارفاقی افزایشی در
سریسرتم ،امکان ارفاق به پرسنل در یك بازه زمانی خاص مانند ماه رمضان ،برگزاری یك سمینار ،آلودگی هوا و
غیره فراهم خواهد شد .برای مثال اگر مقرر شود پرسنل در ماه رمضان  5ساعت زودتر از پایان ساعت کاری از
سرازمان خار شروند و در روزهای  25 ،53و  29رمضران نیز  2سراعت دیرتر در محل کار حضور یابند ،تقویم
روزهای ارفاقی و افزایشی به صورت زیر تعریف خواهد شد .با انتخاب گزینه مذکور به صفحهای ماابق شکل زیر
هدایت خواهید شد .برای تعریف گزینه جدید روی دکمه اضافه کلیك کنید.

در مثال فوق پس از تکمیل فیلدهای کد و عنوان ،میبایسررت تاریخ مورد نظر را در قسررمت روز شرررو و پایان
وارد نمایید.
با توجه به اینکه شررو بازه کاری تيییری نداشرته اسرت در این قسمت عدد صفر را وارد نمایید .در این حالت
مهم نیسررت گزینه سرراعت در حالت زودتر قرار دارد یا دیرتر .هم نین مهم نیسررت که گزینه «نو بازه» نیز بر
روی چه بازهی زمانی قرار دارد .برای پایان بازه کاری نیز  2سرراعت را وارد نمایید و در قسررمت «سرراعت» نیز
گزینه زودتر را انتخاب نمایید .در قسمت «نو بازه» تعیین میشود که اگر پرسنلی در بازه زمانی ارفاق شده در
سرازمان حضرور داشرته باشرد چگونه با او برخورد شود .بنا بر این با توجه به تعریف فوق اگر پرسنل در سازمان
حضور داشته باشند اضافهکاری دریافت میکند.
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در صورتی که در سازمان از گروههای ناهاری استفاده مینمایید ززم است تا گزینه اعمال قوانین ناهاری را فعال
نمایید.
نکات زیر را هنگام تعریف و تعیین گزینههای تقویم روزهای ارفاقی افزایشی ،مد نظر داشته باشید:


اگر میخواهید تقویم ارفاقی افزایشری را در بازه یك روزه تعریف نمایید ،روز شرو را روز مورد نظر و
روز پایان را فردای آن روز تعریف نمایید .این درحالیست که اگر بخواهید یك روز را در قسمت استثنا
تعریف نمایید باید هم روز شرو و هم روز پایان را یك تاریخ وارد کنید.



در صورتی که میخواهید در قسمت استثناء تاریخی وارد نمایید ،این تاریخ میبایست شامل بازه کلی
تقویم ارفاقی و افزایشی نیز باشد .به عنوان در مثال فوق بازه کلی ارفاق  34/1/2تا  34/1/92میباشد
و تاریخهای استثنا  22 ، 22و  34/1/24میباشد.



برای اعمرال این تقویمهای ارفاقی و افزایشررری باید تقویمهای مذکور را به تقویمهای کاری متصرررل
نمایید.
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گروههای کسر کاری

در این قسرمت وضرعیت کسرکارها برای پرسنل مختلف تعریف میشود .ابتدا به شرح مفاهیم مورد استفاده در
این قسمت خواهیم پرداخت.



بازه شرناور :مقدار ورودی این قسمت عددی است که نشان دهنده دقایق تاخیر مجاز پرسنل طی یك
روز کاری عادی میباشد ،حال آنکه در صورت استفاده پرسنل از این مدت تعیین شده نیاز است برای
جبران ،خار از ساعات کاری عادی به همان مدت در سازمان حضور داشته باشند .در این صورت این
مدت به عنوان تاخیر در نظر گرفته نخواهد شررد .به عنوان مثال اگر بازه شررناور  92دقیقه و شرررو
سراعت کاری  7:22صربح تعریف شود ،پرسنل در صورت تاخیر تا ساعت  7:92میتوانند مدت زمان
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تاخیر خود را با حضررور بیشررتر در محل خدمت ،تا پایان وقت اداری ،جبران نمایند .ولی اگر تاخیر از
 92دقیقه بیشر باشد کل دقایق تاخیر به عنوان کسر کاری برای وی لحاظ خواهد شد.
درکنار تعریف بازه شرناور ،باید به صورت روزانه مفاهیمی چون تاخیر مجاز ،تعجیل مجاز ،غیبت مجاز میان کار
و غیبت مجاز نیز تعریف شوند.


تاخیر مجاز :مدت زمان مجازی اسررت که برای تاخیر پرسررنل در نظر گرفته شررده اسررت .مدت زمان
تاخیر مجاز قابل جبران بوده و برای پرسرنل کسری کار در نظر گرفته نخواهد شد .به عنوان مثال اگر
تاخیر مجاز  51دقیقه در نظر گرفته شود ،با شرو ساعت کاری ازساعت  ،7:22پرسنل در صورتی که
تا سراعت  7:51در محل خدمت حاضر شوند ،در این مدت برایشان کسری کار در نظر گرفته نخواهد
شد ،توجه داشته باشید در صورت تاخیر  56دقیقهای ،تمام  56دقیقه کسرکار محسوب خواهد شد.



تعجیل مجاز :مقداری که برای این فیلد در نظرگرفته میشررود ،نشرران دهنده مدت زمانی اسررت که
پرسرنل تا پیش از پایان سراعت کاری خود ،مجاز به ترک محل خدمت میباشند .این مدت نیز برای
آنها به صورت کسرکار در نظر گرفته نخواهد شد .به عنوان مثال اگر پایان ساعت کاری ساعت 57:22
باشرد و میزان تعجیل مجاز  51دقیقه تعریف شرود ،پرسنل میتوانند ساعت  56:41محل کار را ترک
نمایند.



غیبت مجاز میان کار :چنان ه قوانین سررازمان به پرسررنل اجازه دهد که در میان سرراعات کاری خود
محرل خردمت را برای زمانی کوتاه ترک نمایند ،این مدت زمان تحت عنوان «غیبت مجاز میان کار»
در سریسرتم تعریف میشرود .فرض کنید مقدار این فیلد  51دقیقه تعریف شده باشد ،در این صورت
پرسرنل میتوانند در سراعت کاری ،مدت  51دقیقه (در صرورت زدن کارت ساعت) محل کار خود را
ترک نمایند و این مدت به صورت کسری کار در سیستم لحاظ نخواهد شد.



غیبت مجاز :در کنار کلیه این موارد ،مفهومی نیز تحت عنوان «غیبت مجاز» درسریسرتم تعریف شده
است تا در صورت تکمیل سایر مفاهیم (تاخیر مجاز ،تعجیل مجاز و غیره) ،پرسنل مجاز نباشند بیشتر
از مدت زمان تعیین شرده  ،از این امکانات استفاده نمایند .به عنوان مثال چنان ه میزان این فیلد 92
دقیقه تعریف شررود ،به این معنی خواهد بود که پرسررنل در مجمو میتوانند در طول یك روز کاری
نهایتا  92دقیقه کمتر از میزان ساعت کاری تعریف شده برای یك روز فعالیت داشته باشند.

کلیه این مفاهیم در طول یك هفته نیز قابل تعریف خواهند بود .به این صرورت که برای تاخیر مجاز پرسنل در
طول یك هفته محدودیتی در نظر گرفته میشرود تا اسرتفاده از این تسرهیالت در ساعات کاری افراد ،منجر به
استفاده بیش از حد نشود .به عنوان مثال تاخیر مجاز روزانه برای پرسنل  51دقیقه تعریف میشود .اما میتواند
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میزان تاخیر مجاز هفتگی پرسرنل  82دقیقه تعریف شر ود .در نتیجه تا سرقف این مقدار ،پرسنل اجازه خواهند
داشت در طول هفته تاخیر داشته باشند و بیشتر از این حد به صورت کسری کار محسوب خواهد شد.
به همین صورت در مورد میزان تعجیل کار پرسنل نیز میتوان محدودیتی در طول هفته در نظر گرفت.
میزان محردودیرت هفتگی برای مفراهیم غیبت مجاز میان کار و غیبت مجاز نیز قابل تعریف میباشرررد .به این
صرررورت که پرسرررنل در طول هفته حداکثر تا یك میزان معین میتوانند در میان سررراعات کاری تعجیل مجاز
داشته باشند و در صورت گذشتن از این سقف ،کسر کار در نظر گرفته خواهد شد.
در خصوص غیبت مجاز نیز ،نهایتا در طول یك هفته ،سقفی معین در نظر گرفته خواهد شد.
هم نین در قسمت ماهانه نیز میتوان حداکثر مدت قابل استفاده از انوا کسرکاری ها را تعریف نمود.
کلیه موارد باید با توجه به قوانین سازمان در قسمتهای مشخص شده تعریف شده و در نهایت تحت یك عنوان
و کد خاص به عنوان یك گروه کسرکاری ثبت شود.


فرجه غیبت :برای پرسررنلی که میتوانند در مدت زمان بازه کاری در طی هر روز مدتی را طی ابتدای
بازه کاری ،در میان بازه کار و یا انتهای بازه کار حضررور نداشررته باشررند ،از ایتم فرجه غیبت برای این
پرسرنل اسرتفاده میشرود .ززم به ذکر است که معموزً از این آیتم برای پرسنل جانباز و یا خانمهای
که از پاس شریردهی اسرتفاده میکنند ،استفاده میشود .برای مثال در صورت تعریف فرجه غیبت به
مدت  62دقیقه ،پرسرنلی که به این قانون منتسرب هستند  62دقیقه از کسر کار آنها در طی روز در
نار گرفته نمیشرود .ززم به ذکر است برای افزوده شدن باقیمانده فرجه غیبت برای پرسنل جانبازی
که از بخشی و یا تمامی مدت فرجه غیبت در طی روز استفاده نکردهاند و طبق قوانین این مدت زمان
میبایسرت به اضافهکار و یا به مانده مرخصی افزوده شود .برای این منظور میبایست تنظیمات زیر را
انجام دهید.
برای افزوده شرردن باقیمانده فرجه غیبت به مانده مرخصرری میبایسررت یك نو مرخصرری جدید برای
پرسرنلی که از این قانون اسرتفاده میکنند ،تعریف شود و در تعریف این نو مرخصی گزینه «افزودن
مانده فرجه غیبت به مانده مرخصی» فعال شود .هم نین برای افزوده شدن باقیمانده فرجه غیبت به
اضررافه کاری میبایسررت از فیلد اطالعاتی که در سرریسررتم تحت عنوان «دقایق مانده فرجه غیبت »
اسررتفاده نمود و این فیلد اطالعاتی را در گزارشررات پیشرررفته به فیلد های اطالعاتی مربوط به اضررافه
کاری اضافه نمود.
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نکته :کلیه پرسرنلی که فرجه غیبت برای آنان فعال میباشرد از طریق گزارش عملکرد شخص بر اساس روز در
گزارشرات شرخصی منوی اداری و انتخاب فرمت جززیات محاسباتی میتوانند از مقدار باقیمانده فرجه غیبت در
طی هر روز گزارش بگیرند.


کسر فرجه غیبت استفاده شده از اضافهکار :در صورتی از این گزینه استفاده میشود که مقداری برای
آیتم فرجه غیبت تعیین شررده باشررد و در صررورت فعال بودن ای گزینه مدت زمانیکه در آیتم فرجه
غیبت تعیین شرده اسرت میبایسرت با اضرافه کار جبران شرود برای مثال در صورتیکه برای پرسنلی
فرجه غیبت  62دقیقه در نظر گرفته شده باشد و هم نین این گزینه فعال باشد این پرسنل میتواند
در طی هر روز  62دقیقه از کسر کار خود را با اضافه کار پوشش دهند.



غیبت قابل بخشررش :برای بخشررش مقداری از غیبت در یك ماه میتوان از این گزینه اسررتفاده کرد.
برای مثال اگر مقدار این گزینه را  4:22وارد نمایید 4 ،سررراعت از غیبتهای پرسرررنل (یعنی تاخیر،
تعجیل یا غیبت میان) بخشیده میشود.



غیبت جبرانی مرخصری :یکی از امکانات سریسرتم حضور و غیاب برای کسر خودکار مدت زمان کسر
کار از مانده مرخصری ،غیبت جبرانی مرخصری میباشد .برای این منظور حداکثر زمانی که که توس
سریسرتم به صرورت خودکار،کسرر کار از مانده مرخصری کسرر شود ،در آیتم غیبت جبرانی مرخصی
تعیین میشرود .به عنوان مثال در صورتی که آیتم غیبت جبرانی مرخصی  4ساعت تعیین شده باشد
و یك پرسنل  1ساعت کسر کار داشته باشد 4 ،ساعت از کسر کار از مرخصی وی کم میشود .و کسر
کار به  5سراعت تقلیل مییابد .توجه داشرته باشرید برای اطال از مدت کسرر کار پوشرش داده شده
توسر آیتم غیبت جبرانی مرخصی میتوانید از فیلد اطالعاتی«غیبت جبرانی مرخصی» در گزارشات
پیشرررفته ،گزارش تهیه نمایید و یا از اصررالح اطالعات کارکرد در منوی عملیات اسررتفاده اسررتفاده
نمایید.

نکته  :مدت زمانیکه که توس غیبت جبرانی مرخصی از مدت کسر کار کسر میشود در گزارش عملکرد شخص
بر اسراس روز قابل مشراهده نمی باشرد و به منظور مشراهده تيییرات صورت گرفته بر روی فیلد های اطالعاتی
کسر کار میبایست از گزارشات پیشرفته استفاده شود.


کسررر کل میزان غیبت در صررورت عبور از سررقف :مقادیر مشررخص شررده در آیتمهای تاخیر ،تعجیل،
غیبت مجاز میان کار و غیبت مجاز به صررورت فرجه عمل میکنند و برای مثال در صررورتی که آیتم
تاخیر  51دقیقه تعیین شرده باشرد در صرورت تاخیر  56دقیقهای ،تمام  56دقیقه کسرکار محسوب
میشرود .به همین منظور اگر که بخواهیم برای مقادیر مشخصی شده در این آیتم ها به صورت فرجه
اعمال نشرود ،میبایسرت گزینه کسر کل میزان غیبت در صورت عبور از سقف فعال باشد .در صورت
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غیرفعال بودن این گزینه (عدم انتخاب) مقادیر مشخص شده در آیتم های تاخیر ،تعجیل ،غیبت مجاز
میان کار و غیبت مجاز به صورت فرجه عمل نمیشود .در این صورت اگر آیتم تاخیر  51دقیقه تعیین
شده باشد در صورت تاخیر  56دقیقهای  5دقیقه کسرکار محسوب میشود.
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گروه اضافهکاری

با توجه به اینکه کلیه موارد مربوط به وضرعیت کاری پرسنل در سیستم تعریف میشود ،مواردی چون وضعیت
اضرافهکاری افراد نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود .در تعریف ماهیت اضافهکاری در نرمافزار حضور و غیاب،
مفاهیمی چون حداکثر اضافهکاری و حداقل اضافهکاری قابل تعریف خواهد بود.
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حداکثر اضرافهکاری روزانه به این معنی خواهد بود که سراعات مازاد بر سراعات کاری پرسنل دارای محدودیت
بوده و پرسنل سازمان در یك روزکاری تا یك سقف مشخص مجازند اضافهکاری داشته باشند.
به طور مثال چنان ه برای این فیلد مقدار  522دقیقه تعریف شررده باشررد ،پرسررنل مجاز خواهند بود روزانه تا
سرقف  2سراعت به عنوان اضافهکار در محل خدمت حاضر باشند و در صورتی که بیشتر از سقف مشخص شده
حضور داشته باشند ،مدت مازاد همراه با مجوز صادر شده از طرف مسئول مربوطه باشد محاسبه خواهد شد .در
غیر این صورت ،به صورت ساعت خنثی در نظر گرفته خواهد شد.
در کنار حداکثر اضرافهکاری ،حداقلاضرافهکاری نیز قابل تعریف میباشد .با اختصاص مقدار به این قسمت قادر
خواهید بود میزان حداقل حضور پرسنل جهت ثبت اضافهکار را تعریف نمایید ،به طور مثال اگر عدد  62در این
قسمت وارد شود ،حداقل حضور پرسنل بعد از ساعت کاری باید  5ساعت باشد و در صورتیکه این مدت کمتر از
سقف معین شده باشد به صورت ساعات خنثی بوده و تاثیری در وضعیت دریافتی پرسنل نخواهد داشت.
در صرورتی که اضرافهکاری اول وقت و آخر وقت به صرورت جداگانه تعریف شود ،امکان تعیین سقف به صورت
جداگانه بر روی بازههای زمانی مذکور نیز وجود دارد.
توجه داشته باشید مشابه توضیحات ذکر شده برای آیتم اضافه کاری روزهای عادی  ،امکان اعمال محدودیت بر
روی روزهای تعایالت به تفکیك عادی و رسررمی نیز از طریق تعیین حداقل و حداکثر برای آیتمهای تعایالت
عادی و رسمی نیز مقدور میباشد.
هم نین اعمال محدودیت های اضررافه کاری در طول یك هفته نیز قابل تعریف میباشررد .جهت تعیین مقدار
اضرافهکاری پرسرنل در طول یك هفته ،میتوان سرقفی مشرخص نمود .در این صرورت پرسنل در طول هفته
میتوانند حداکثر تا این سررقف اضررافهکاری داشررته باشررند و بایسررتی حضررور مازاد را به تایید مسررئول مربوطه
برسانند ،در غیر این صورت ساعت فراتر از سقف تعیین شده به عنوان اضافهکار محسوب نخواهد شد.
حداقل اضررافهکاری برای یك هفته نیز قابل تعریف خواهد بود .طبق قوانین موجود در سررازمان میتوان حداقل
سراعات حضرور به عنوان اضافهکار را در طول یك هفته تعیین نمود .به طور مثال با در نظر گرفتن  482دقیقه
به عنوان حداقل اضافهکار در طول یك هفته ،میزان اضافهکار بیشتر از این مقدار در طول هفته در سیستم ثبت
خواهد شرد ،در آن صرورت سراعات اضافهکاری کمتر از این مقدار به عنوان ساعات خنثی در نظر گرفته خواهد
شد.
همین مساله در طول یك ماه نیز قابل تعریف میباشد که با توجه به سقف تعیین شده ،پرسنل برای بهرهمندی
از مزایای اضافهکاری موظف به حضور در سازمان هستند.
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هم نین در تعریف گروه اضررافهکاری سررقف اضررافهکار روزانه روی ماموریت روزانه و سرراعتی نیز قابل تعریف
میباشرد .به عنوان مثال برای ماموریت ساعتی مقدار  4ساعت در نظر گرفته شده ،اگر پرسنل ماموریت ساعتی
خار از وقت اداری به مدت  1سراعت انجام دهد ،مقدار اضرافه کار برای این پرسنل در آن روز مقدار  4ساعت
ثبت خواهد شرد .اما اگر این فیلد مقدار دهی نشرده باشد ،بدون سقف بوده و تمام مدت ماموریت خار از وقت
اداری به عنوان اضافه کار لحاظ میکند.
اگر فیلد مربوط به ماموریت روزانه با مقدار  1سررراعت و برای ماموریت روزانه شررررح ماموریت با سررراعت تردد
 27:22الی  29:22ثبت شرود ،سریستم با توجه به ساعت کاری (به عنوان مثال  27:92الی  )54:92مدت زمان
بعد ازساعت کاری را به عنوان اضافه کار در نظر خواهد گرفت .و با توجه به مقدار تعیین شده گروه اضافه کاری
 4ساعت اضافه کاری برای پرسنل لحاظ میکند.
توجه داشرته باشرید امکان تعیین نمودن سقف اضافه کاری روی ماموریتهای روزانه و ساعتی در تعایالت نیز
همانند روزهای عادی وجود دارد.
درضمن در نظر گرفتن اضافه کار خار از ساعت اداری برای ماموریت های روزانه و ساعتی وابسته به قرار دادن
شررررای اضرررافهکار در ماموریت روزانه وسررراعتی روی حالت اضرررافه کاری در تنظیمات عمومی منوی تعاریف
میباشد.
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گروه ناهاری

در بعضری مراکز یا سرازمانها تعداد روزهای ناهاری به پرسرنل پرداخت میشرود .برای تعریف و محاسبه تعداد
ناهاری که براساس روزهای عادی و روزهای ویژه به فرد پرداخت میشود ،گزینه «گروههای ناهاری» را از منوی
تعاریف ،انتخاب و ماابق تصویر زیر روی دکمه اضافه کلیك نمایید.

ابتدا فیلدهای کد برای گروه ناهاری را تکمیل کنید .در مرحله بعد میزان حداقل سررراعت حضرررور در روزهای
عادی (این مقدار سراعت در روز عادی پرسنل معرف ان است که حداقل چه مقدار کارکرد پرسنل در روز عادی
کاری ،به عنوان یك عدد ناهاری تعیین میشرود) را در نمایید .به عنوان مثال در روز عادی اگر پرسنل دارای
 8ساعت حضور داشته باشد ،سیستم یك واحد گروه ناهاری بابت آن روز برای پرسنل در نظر خواهد گرفت.
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اگر در سررازمان خود در یك روز خاص (به عنوان مثال پنجشررنبه) که مقدار کارکرد آن از روزهای عادی،کمتر
اسرت؛ حداقل حضور هم متفاوت باشد ،میبایست ابتدا روزهای ویژه به سیستم معرفی شود .پس از انتخاب روز
ویژه ،حداقل حضور روزهای ویژه مرتب با آن را به ساعت وارد کنید.
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گروههای تعطیل کاری

در برخی سازمانها به ازای حضور در تعایالت رسمی یا عادی برای پرسنل تعایلکاری در نظر گرفته میشود.
برای تعریف گروههرای تعایرل کاری گزینه «گروههای تعایل کاری» را از منوی تعاریف انتخاب و روی دکمه
اضافه کلیك کنید.

پس از در اطالعات کد و عنوا ،در بخش «روزهای ویژه» با کلیك روی دکمه  +و در سرار ایجاد شده نو روز
و حداقل حضور پرسنل در روزهای ویژه را تعیین کنید.

19
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب
به عنوان مثال در روز تعایل اگر پرسنل با  4ساعت کارکرد ،یك عدد تعایلکاری بابت کارکرد آن روز دریافت
خواهند کرد.
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گروههای ایاب و ذهاب

در صرررورت الزام به پرداخت ایاب و ذهاب در نظر بگیرید باید گزینه گروههای ایاب و ذهاب را با انتخاب گزینه
«گروههای ایاب و ذهاب» از منوی تعاریف ،در سیستم تعریف نمود.

ابتدا کد و عنوان را تعیین کرده سررپس مقدار حداقل حضررور روزهای عادی (جهت اینکه در روز عادی پرسررنل
حداقل چه مقدار کارکرد داشرته باشند تا به ازای آن روز یك عدد ایاب و ذهاب تعلق بگیرد) را تکمیل کنید .به
عنوان مثال در روز عادی ،پرسررنل با  7سرراعت کارکرد ،یك عدد ایاب و ذهاب بابت آن روز ،به پرسررنل تعلق
میگیرد.
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در بخش «روزهای ویژه» با کلیك روی دکمه  +و در سررار ایجاد شررده نو روز و حداقل حضررور پرسررنل در
روزهای ویژه را تعیین کنید.
برا انتخاب گزینههای «فعال بر روی مرخصررری روزانه» و «فعال بر روی ماموریت روزانه» ،در صرررورتی که در
سیستم برای پرسنلی مرخصی یا ماموریت روزانه ثبت شود ،قوانین ایاب وذهاب برای آنان اعمال خواهد شد.
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گروههای کاری

تاکنون اطالعات اولیه مورد نیاز برای محاسربه حضرور و غیاب پرسرنل تعریف شرده است .گام بعدی تخصیص
قوانین تعریف شررده به پرسررنل خواهد بود .یکی از راههای تسررهیل برقراری این ارتباط تعریف گروههای کاری
میباشد که در زیر به نحوه تعریف گروه کاری پرداخته شده است.
برای تعریف گروه کاری گزینه «گروههای کاری» را از منوی تعاریف انتخاب و روی دکمه اضافه کلیك کنید.

ابتدا فیلدهای کد و عنوان و عدد روز شرو در ماه را در کنید .توجه داشته باشید که روز شرو ماه باید با روز
شرو بازهی دوره کاری یکسان باشد.
حال ززم است تا در مرحله بعد در بخش «دورهای» با کلیك روی دکمه  +و در سار ایجاد شده اطالعات تاریخ
موثر ،تقویم کاری ،گروه کسرری ،گروه اضافهکاری ،گروه ناهاری و سایر اطالعات مورد نیاز ،تکمیل شود .ززم به
ذکر اسررت فیلدهای مربوط به قوانین پس از محاسرربات و گروههای ناهاری از فیلدهای غیرضررروری بوده و در
صرورت عدم تکمیل آنها سریسرتم از بازه دوره کاری که به صرورت پیش فرض در سریسرتم تعریف شده است،
اطالعات را استفاده خواهد کرد.
با اسررتفاده از این امکان قادر خواهید بود گروهی از پرسررنل را به صررورت همزمان به تقویمها و موارد تعریفی
متصل نمایید .هم نین تعریف بازههای زمانی متفاوت با تاریخهای موثر مختلف جهت تعریف کل روند حضور و
غیاب پرسرنل طی سرال ،در همین بخش امکانپذیر میباشرد .به عنوان مثال جهت تخصیص تقویم ماه رمضان
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دیگر ززم نیسررت گروه کاری جدیدی تعریف نمایید بلکه به راحتی با سرراخت تقویم کاری ماه رمضرران و کلیك
روی دکمه  +و سرار ایجاد شرده ،میتوانید با در نظر گرفتن تاریخ موثر مناسب جهت ماه رمضان ،خود به خود
از تقویم کاری عادی سررازمان به تقویم کاری ماه رمضرران تعویض کنید .هم نین با اضررافه کردن ردیفی دیگر
میتوان پس از اتمام ماه رمضان و ثبت این تاریخ به عنوان تاریخ موثر ،دوباره شرای را به حالت قبل تيییر داد.
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قوانین پس از محاسبات

گاهی اوقات روی بعضری از آیتمهای حضرور و غیاب ،شروطی اعمال میشود .به عنوان مثال سازمانی را در نظر
بگیرید که اضرافهکار روزهای تعایل را با ضریب  2محاسبه میکند .به این معنا که اضافهکار تعایل پرسنلی با
مجمو  522سررراعرت برایرد  222سررراعرت در نظر گرفتره شرررود که در این حالت با کمك این گونه قوانین
درخواستهای مورد نظر تحت پوشش قرار خواهند گرفت .برای تعریف این دست از قوانین ،گزینه «قاونین پس
از محاسبات» را از منوی تعاریف و وطابق تصویر زیر روی دکمه اضافه کلیك کنید.
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ابتدا در این صرفحه فیلدهای کد و عنوان را مشخص کنید .در بخش «شرای » با کلیك روی دکمه  +به صفحه
تعریف آیتم محاسباتی هدایت خواهید شد.

در پنجره تعریف آیتم محاسرررباتی ،ابتدا ترتیب و پارامتر متاثر را مشرررخص کنید .در مرحله بعد با کلیك روی
دکمه  ...در فیلد فرمول ،برای تعریف فرمول ،به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد.
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در قسررمتهای « شرررط»« ،فرمول » و «پارامتر متاثر» کلیه آیتمهای حضررور و غیاب موجود میباشررد .برای
تعریف شرروط ،مثال باز را در نظر بگیرید .در محاسربه اضرافهکار تعایالت با ضرریب  ،2ززم اسررت در قسمت
«پارامتر متاثر» آیتم اضافهکار تعایل عادی را جهت اعمال شرط انتخاب نمایید.
نکته حازز اهمیت در این قسرمت تعیین شرای اولیه میباشد .یعنی تعیین کنید که آیا پرسنل دارای اضافهکار
تعایل عادی میباشررند یا خیر .برای این منظور کافیاسررت پس از انتخاب آیتم مورد نظر در قسررمت «شرررط»
عالمت «<» و در قسرمت «مقدار» عدد صرفر را وارد نمایید .بدین ترتیب شررط را در مورد آن دسته از پرسنل
اعمال نمودهاید که دارای اضافهکار تعایل میباشند.
در مرحله بعد ززم است فرمول را اعمال نمایید .پس با انتخاب دوباره اضافهکار تعایل عادی از آیتمهای کارکرد
و انتخاب عملگر «ضرررب» و وارد کردن عدد  2در قسررمت  « ،numberconstantاضررافهکار تعایل عادی کلیه
پرسنل دارای اضافهکار تعایل عادی ضربدر  2شود» را ایجاد نمودهاید.
ززم به توضرریح اسررت امکان تعریف یك قانون پس از محاسرربات فق برای یك واحد عملیاتی خاص نیز وجود
دارد .جهت اعمال این ویژگی باید در قسررمت واحد عملیاتی با زدن دکمه سرره نقاه واحد عملیاتی موردنظر را
انتخاب نمایید.
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قوانین محاسباتی روزانه

عملکرد قوانین روزان ه نیز همانند قوانین پس از محاسربات است با این تفاوت که این قانون با کنترل شرط در
یك روز فرمول تعریف شده را اجرا مینماید .برای تعریف این دست از قوانین گزینه «قوانین محاسباتی روزانه»
را از منوی تعاریف انتخاب کنید.



قانون محاسباتی بازه

جهت تعریف قانون بر روی یکی از بازه های زمانی در شرریفتهای کاری از قوانین بازه اسررتفاده میشررود .این
قانون همانند قوانین روزانه و پس از محاسربات که پیشتر به آن پرداخته شده بود ،تعریف میشود و هر  9قانون
میتوانند در شریفتها اسرتفاده شروند .اما به طور قاع قوانین محاسباتی بازه فق برای بازههای بازههای زمانی
شیفتی استفاده خواهند شد.
تعریف قوانین محاسررباتی بازه نیز همانند قوانین پس از محاسرربات و قوانین محاسررباتی روزانه میباشررد .برای
تعریف قانون محاسرباتی بازه گزینه «قانون محاسرباتی بازه» را از منوی تعاریف انتخاب کنید .در زیر به صورت
مختصر به شرح موارد قانون محاسباتی بازه پرداخته شده است.


پارامتر موثر :در این قسمت انتخاب تعدادی از آیتمهای حضور و غیاب و هم نین فیلدهای محاسباتی
که در قسمت قبل توضیح داده شد ،امکانپذیر است.



شررط :به ازای شررطی که در نظر گرفته میشرود موارد مندر در فرمول محاسبه خواهد شد .امکان
تعریف فرمول حتی بدون تعریف شرط نیز وجود دارد که باید گزینه شرط غیرفعال (عدم انتخاب این
گزینه) شود.



فرمول :در صورتی که شرط وارد شده صحیح باشد فرمول اجرا خواهد شد.



فرمول پیشفرض :در صورت معتبر نبودن شرط ،اجرا شده و مقدار آن در پارامتر متاثر قرار میگیرد.
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دوه کاری و بازههای دوره کاری

دوره کاری ،به بازههای زمانی اتالق میشررود که به عنوان یك ماه کارکرد پرسررنل در نظر گرفته میشررود .به
عنوان مثال دوره کاری مهرماه در یك سررازمان ،از روز اول مهر تا آخر ماه مهر در نظر گرفته میشررود ،حال آن
که در سازمان دیگری ،این دوره از  25شهریور ليایت  22مهر در نظر گرفته شده است.
اسررامی دورههای کاری به طور پیشفرض (از بخش «دورههای کاری» موجود در منوی تعاریف) تعریف شررده
اسرت .و در صورت اضافه شدن و یا ویرایش مقادیر بازه های دوره کاری آیتم ه ای موجود در دوره کاری به روز
میشرررود .به همین منظور نیازی به تعریف اسرررامی دورههای کاری نبوده و به عبارت دیگر آیتمهای موجود در
دورههای کاری صرفاً خواندنی میباشد و قابل ویرایش نیستند .برای تعیین روز شرو دورههای کاری میبایست
از طریق بازههای دوره کاری اقدام شررود .برای تعریف یك بازه دوره کاری در سرریسررتم با توجه به اینکه به طور
پیش فرض در سرریسررتم یك بازه دوره کاری تحت عنوان پیش فرض وجود دارد ،میتوان این بازه دوره کاری را
ویرایش کرد و در صورت نیاز به استفاده از چند بازه دوره کاری ،روی دکمه اضافه کلیك کنید.
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در این صفحه پس از تکمیل فیلدهای کد و عنوان و وتعیین وضعیت (فعال /غیرفعال)؛ در بخش «بازههای دوره
کاری» روی دکمه  +کلیك کرده و در سرار ایجاد شرده ،ماه شرو حضور و غیاب (ماه شرو دوره کاری) را به
همراه روز شررو هر دورهکاری را وارد نمایید .در فیلد ماه شرررو حقوق و دسررتمزد ،ماه مورد نظر برای شرررو
دورهی کاری حقوق و دسرتمزد (زمان پرداخت حقوق) را انتخاب کرده و در بخش روز شرو عدد روز مورد نظر
را تکمیل کنید .جهت تعریف دورههای کاری یك سررال کامل ،ززم اسررت پس از ادامه روند فوق و رسرریدن به
شماره ردیف  52بر روی کلید ثبت کلیلك کنید.

نکته :در صرورت تعریف بیش از یك بازه دوره کاری میبایسرت بازه دوره کاری که به بخش عمدهای از پرسنل
متصرل شرده را به عنوان بازه دوره کاری پیش فرض انتخاب کنید .در این صرورت در هنگام اتصرال پرسنل به
گروههای کاری در صرورت عدم انتخاب بازه دوره کاری ،سریستم بازه دوره کاری پیش فرض را برای آن پرسنل
در نظر میگیرد.
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نکته :در صرورت تيییر یك دوره کاری ،جهت محاسبه تيییرات اعمال شده میتوانید از کلید بازسازی انبارههای
دوره کاری استفاده کنید.



دستهبندی کارمندی

با توجه به اینکه اغلب فیلترهای گزارشرات نرمافزار حضور و غیاب مقادیر خود را از طریق ساختار سازمان مرکز
مدیریت که در نرم افزار مکاتبات تعریف میشرود (دپارتمان،قسمت کاری) و یا از آیتمها که در نرمافزار پرسنلی
مجموعه دیدگاه تعریف میشود (مرکز هزینه ،واحد عملیاتی ،نو شيل و غیره)؛ میخوانند ،لذا با انتخاب گزینه
«دستهبندی کارمندی» از منوی تعاریف ،شرایای فراهم شده تا راب سیستم حضور و غیاب بتواند پرسنل را بر
اساس دستههای مورد نظر طبقهبندی کند .پس از انتخاب گزینه مذکور ،صفحه تعریف دستهبندی ماابق شکل
زیر نمایش داده خواهد شد .با کلیك روی دکمه  +و در سار ایجاد شده ،کد ،عنوان و وضعیت (فعال /غیرفعال)
دستهبندی تعریف شده را مشخص کنید .در آخر روی دکمه ثبت کلیك کنید.
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تعریف فرمت فایل دستگاه کارت ساعت

برای برقراری ارتباط آفالین دسرتگاههای کارت سراعت با نرم افزار حضرور و غیاب میبایست نمونه فایل تکست
خروجی دسررتگاههای کارت سرراعت در نرمافزار تعریف شررود .به همین منظور میبایسررت یك نمونه از این فایل
تکسرت در سریسرتم تعریف شرود .برای لین کار گزینه «تعریف فرمت فایل دسرتگاه کارت ساعت» را از منوی
تعاریف انتخاب و روی دکمه اضافه کلیك کنید.
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ابتدا فیلدهای کد و عنوان را تعریف نمایید .با توجه به اینکه در بعضری از نمونه فایلهای تکسرت دستگاه کارت
سراعت اطالعات سال و شماره دستگاه وجود ندارد ،در این صورت میبایست از گزینه «استفاده از سال ثابت» و
«اسرتفاده از شرماره دسرتگاه ثابت» استفاده شود .جهت دریافت تایید صحت ورود اطالعات میتوانید یك خ
نمونه از فایل تکسرت دستگاه کارت ساعت را درقسمت پیش نمایش وارد کنید تا سیستم بر اساس تعاریف شما
مقادیر آیتمهای تشکیل دهنده نمونه فایل تکست را نمایش دهد.
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تعریف دستگاههای کارت ساعت

برای تعریف دسررتگاه گزینه «دسررتگاههای کارت سرراعت» را از منوی تعاریف انتخاب کرده و ماابق تصررویر زیر
روی دکمه اضافه کلیك کنید.

ابتدا کد ،عنوان ،نو بسررتر (فاقد ارتباط Offline ،و یا  )Onlineشررماره سرررویس و نو بسررتر ارتباطی (،DLL
وبسررویس ،فایل ،پایگاه داده) رل در نمایید .تکمیل و ورود اطالعات از دسرتگاه کارت سراعت به سیستم در
هر سه حالت متفاوت خواهد بود.
در فیلد شرماره سررویس ،شرمارهای که در سرویس  TKPست شده باشد را وارد نمایید و برای مواردی که فق
یك سرویس  TKPدارند عدد  -5را وارد کنید .در زیر هر یك از انوا بسترهای ارتباطی تعریف شده است.
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DLL

انتخاب حالت  DLLبرای دسرتگاه های اسرت که  DLLارتباطی آن توسر مجموعه نرمافزار دیدگاه تهیه شده که
در فیلد شرکت سازنده میتوانید شرکت مورد نظر را انتخاب کنید .لیست مدلهای تولیدی توس آن شرکت،
در قسرمت «مدل» قابل مشاهده خواهد بود .با انتخاب مدل مناسب تنظیمات ززم در خصوص مدل انتخابی در
سریسرتم اعمال خواهد شد .در فیلد «شماره» ،باید شماره دستگاه کارت ساعت مربوطه وارد شود .و در قسمت
«شرماره تلفن  /آدرس» آدرس  IPیا شماره تلفن ارتباطی دستگاه جهت برقراری امکان ارتباط وارد خواهد شد.
تشررخیص  IPیا شررماره تلفن بودن عدد وارده ،منوط به انتخاب درسررت مدل دسررتگاه میباشررد .با تکمیل فیلد
 Timeoutبا عددی مناسررب فاصررله زمانی ارتباط گیری سرررور دیدگاه با دسررتگاه حضررور و غیاب را مشررخص
مینمایید .به طور مثال ورود عدد  51در این قسررمت باع ارتباط بین دسررتگاه و سرررور به صررورت هر پانزده
دقیقه یك بار خواهد شد.
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 وب سرویس
این نو بسرتر ارتباطی برای مواردی است که شرکتی سازنده دستگاه حضور و غیاب دارای وب سرویسی است
که اتوماتیك اقدام به تخلیه دسرتگاه نموده و قابل ارازه به نرمافزار میباشد که در فیلد شرکت سازنده میتوانید
شرکت مورد نظر را انتخاب کنید ، .لیست مدلهای تولیدی توس آن شرکت ،در قسمت «مدل» قابل مشاهده
خواهد بود .با انتخاب مدل مناسرب تنظیمات ززم در خصروص مدل انتخابی در سریستم اعمال خواهد شد .در
فیلد «شماره» ،باید شماره دستگاه کارت ساعت مربوطه وارد شود .در فیلد  URLآدرس اینترنتی وب سرویس را
وارد مینماییم .با تکمیل فیلد  Timeoutبا عددی مناسرررب فاصرررله زمانی ارتباط گیری سررررور دیدگاه با وب
سرویس را مشخص نمایید.
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 فایل
انتخاب حالت فایل برای مواردی اسرت که از طرف شررکت سرازنده دسرتگاه سررویسی نوشته شده باشد که به
صرورت اتوماتیك اقدام به دریافت اطالعات از کارت ساعت مینماید و در فولدری روی درایوی از سرور چارگون
ترددهای دریافت شرده را در قالب فایل  textذخیره نماید که پس انجام این کار سیستم حضور و غیاب دیدگاه
اقدام به خواندن اطالعات تردد از آن فولدر مینماید .جهت اسررتفاده از این حالت در نرمافزار هنگام انتخاب نو
بسرتر ارتباطی ،حالت فایل را انتخاب کنید .در فیلد «شرماره» ،باید شرماره دسررتگاه کارت ساعت مربوطه وارد
شررود .در فیلد مسرریر ذخیره اطالعات آدرس فولدری که فایل  textدر آن ذخیره شررده وارد کنید و در قسررمت
فرمت فایل دسرتگاه کارت سراعت فرمتی که از قبل براساس فرمت  textتردد ساخته شده توس دستگاه ایجاد
نمودهایم انتخاب نمایید.
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 پایگاه داده
جهت ارتباط پایگاه دادهای دسرتگاه کارت ساعت باید یك  viewیا  tableاز نرمافزار دستگاه کارت ساعت ایجاد
شرود تا واسر نرمافزار دسرتگاه کارت ساعت با نرمافزار حضور و غیاب مجموعه نرمافزاری دیدگاه باشد .پس از
ایجاد  viewباید گزینههای زیر را جهت تعریف دستگاه کارت ساعت با بستر ارتباطی پایگاه داده وارد نمایید.


شماره :شماره دستگاه کارت ساعت



آدرس سرور :آدرس سروری که ویو واس در آن تعریف شده است.



کدکاربر و رمز :جهت ورود کاربر به پایگاه داده



نام پایگاه داده :نام پایگاده دادهای  viewدر آن ایجاد شده است.



 :ConnectionTimeoutزمانی که طول میکشد تا ترددها از دستگاه کارت ساعت بازخوانی شود.



 : QueryTimeoutمدت زمانیه توقف سرویس جهت خواندن  Queryبرای دستگاه مورد نظر



نام  : view/tableنام  viewواس
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امضاءکنندگان

گاهی ززم اسرت گزارشات صادر شده توس سیستم به تایید مقامات مسئول نیز برسند .به عنوان مثال گزارش
اضرافهکاری باید به تایید رزیس امور اداری رسریده باشد .برای تعریف امضاءکنندگان گزینه «امضاءکنندگان» را
ار منوی تعاریف انتخاب و ماابق تصویر زیر روی دکمه اضافه کلیك کنید.
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در این صررفحه پس از تعیین کد و عنوان ،روی دکمه  +کلیك کرده و در سررار ایجاد شررده فیلدهای ترتیب و
اطالعات مربوط به نحوه نمایش امضراء را در سره سار خ  ،5خ  2و خ  9تکمیل نمایید .به عنوان مثال با
ترایرپ نام «علی یدالهی» در «خ « ،»5رزیس امور اداری» در «خ  »2و «امضرررا» در «خ  »9در صرررفحه
گزارشگیری شراهد قسرمتی مربعی شرکل با عناوین وارد شده خواهیم بود .پس از تکمیل اطالعات روی دکمه
ثبت کلیك کنید
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واحدهای عملیاتی

اگر سازمان شما دارای بخشهای مختلفی باشد و کاربران حضور و غیاب این بخشها نیز فق باید به اطالعات
و گزارشات بخش مربوطه دسترسی داشته باشند ،میتوان از واحدهای عملیاتی استفاده نمود .گزینه «واحدهای
عملیاتی» را از منوی تعاریف ،زیرمنوی اطالعات سرازمان انتخاب و ماابق شرکل زیر روی دکمه اضافه کلیك
کنید.
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در این مرحله ابتدا فیلدهای کد ،عنوان و وضرعیت (فعال /غیرفعال) را تعیین کرده سپس نرمافزارهای مرتب را
که از این واحد عملیاتی اسرتفاده خواهند کرد؛ را انتخاب نمایید .برای افزودن پرسنل به واحد عملیاتی از بخش
«لیست پرسنلی انتخابی» روی دکمه  +کلیك کرده و در سار ایجاد شده شماره پرسنلی افراد را در ساور در
نمایید .هم نین میتوانید از طریق تکمیل اطالعات لبه «ضررواب پرسررنل» در همین بخش ،بر اسرراس تکمیل
فیلدهای «رسرتههای شيلی»« ،وضعیتهای اشتيال» « ،انوا استخدام»« ،محلهای خدمت»« ،ساوح شيل»،
« انوا قرارداد»و یا « قسمتهای کاری» پرسنل را به واحد عملیاتی اضافه کنید.

 دکمه تخصیص گروهی
برای اضرافه نمودن گروهی پرسرنل از این دکمه اسرتفاده میشود .با کلیك روی این دکمه ،از طریق در فایل
اکسل افراد را به واحد عملیاتی اضافه کنید.



استخراج اطالعات و درج در فایل اکسل

پس از انتخراب واحد عملیاتی موردن ظر و انتخاب این گزینه تمامی پرسرررنل این واحد عملیاتی در قالب یك
فایل اکسل استخرا میشود.
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تنظیمات عمومی نرمافزار
پس از بازگشررایی این قسررمت از منوی تعاریف ،گزینههایی را مشرراهده مینمایید که با تنظیم هر یك قادر به
اعمال شررایای خاص در نرم افزار حضور و غیاب خواهید بود .در زیر به تشریح هر یك از این گزینهها پرداخته
شده است.


شررای اضرافهکاری در ماموریت روزانه :محاسربه اضرافهکاری در نرم افزار حضور و غیاب به دو دسته
کلی ،بامجوز و عادی تقسریم میشرود .منظور از «اضرافهکار عادی» در سیستم ساعات تعریف شده از
نو اضرافهکار در تقویمهای کاری میباشرد .اضرافهکاریهای خار از این سراعات در آیتم «اضافهکار
بامجوز» ذخیره خواهد شد.
ززم به ذکر اسرت که در صرورت اسرتفاده از امکان درخواسرت اضرافهکاری از منوی اداری ،پرسنل
میتوانند خار از ساعات مجاز اضافهکاری ،حضور داشته باشند و اضافهکار مذکور بعنوان اضافهکاری
با مجوز ثبت خواهد شد.
لذا با توجه به توضریحات مارح شرده و قوانین موجود در سازمان در صورتی که فردی در ماموریت
روزانه بسر ببرد و خار از ساعت کاری خود مشيول بکار باشد این بخش تکمیل میشود.
با انتخاب حالت چشرمپوشی ،در صورتیکه فرد خار از ساعت کاری حضور داشته باشد ،اضافهکاری
به وی تعلق نمیگیرد .با انتخاب اضرافهکاری ،حضرور خار از سراعت کاری فرد در ستون اضافهکار
عادی لحاظ میشرود و در نهایت با انتخاب اضرافهکاری با مجوز ،حضور خار از ساعت کاری فرد در
ستون اضافهکار با مجوز لحاظ میشود.



شرای اضافهکاری در ماموریت ساعتی :با توجه به توضیحات ذکر شده و قوانین موجود در سازمان در
صرورتی که فردی در ماموریت ساعتی بسر ببرد و خار از ساعت کاری خود مشيول به کار باشد این
بخش تکمیل خواهد شد.



محاسرربه اضررافه کار ماموریت سرراعتی تنها در صررورت ثبت کارت :با انتخاب این گزینه اضررافه کار
ماموریتهای ساعتی تنها در صورتی که کارت ورود و خرو ثبت شده باشد ،محاسبه میشود.



محاسبه بازه « کار» ماموریت روزانه به عنوان حضور (صرفنظر از کارتهای ثبت شده) :در صورتی که
بخواهیرد برازه زمانی ماموریت روزانه بدون نیاز به ثبت کارت ورود و خرو به عنوان حضرررور در نظر
گرفته شود از این گرینه استفاده نمایید.
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محاسرربه بازه کار «ماموریت سرراعتی» به عنوان حضررور :با انتخاب این گزینه دقایق ماموریت با دقایق
حضرور موظف پرسرنل که در تقویمهای کاری تعریف شردهاند جمع میشود و به آیتم دقایق حضور،
اضافه میشود.



اعمال قوانین کسرکار بر ماموریت روزانه :اگر بازه زمانی ماموریت روزانه کمتر از زمان حضور موظف او
باشرد با فعال نمودن این گزینه مقدار زمانی که از حضرور موظف پوشررش داده نشررده اسررت کسرکار
لحاظ میشود.



محاسبه بازه «رد شده» ماموریت روزانه به عنوان اضافهکار :با انتخاب این گرینه در صورتی که بر روی
ماموریت روزانه شررح ماموریتی ثبت شرود که بازه زمانی وارد شده شامل رد شده هم باشد ،برای این
بازه نیز اضافه کار در نظر گرفته میشود .برای مثال اگر ساعت کاری  8الی  56و بازه رد شده  56الی
 58باشررد و ماموریت روزانه برای سرراعت  8الی  58ثبت شررود ،به ازای سرراعت  56الی  58اضررافهکار
لحاظ میشود.



محاسرربه بازه «رد شررده» ماموریت سرراعتی به عنوان اضررافهکار :همانند گزینه فوق اگر درخواسررت
ماموریت سراعتی شرامل بازه زمانی رد شده نیز باشد با زدن تیك این گزینه ،به ازای بازه رد شده نیز
اضافهکار لحاظ میشود.



شررای حضرور در مرخصری روزانه و ساعتی :در برخی از سازمانها ،حضور در سازمان طی ساعات یا
روزهایی که پرسنل جهت آن مرخصی اخذ نمودهاند ،به عنوان اضافهکار منظور میشود .به طور مثال
اگر شرخصی برای روز جاری درخواست مرخصی نموده و این درخواست نیز تایید شده باشد با حضور
خود در سررازمان اقدام به اضررافهکاری مینماید .درصررورتی که اضررافهکاری با مجوز را تعیین نمایید،
مدت زمان اضررافهکاری در سررتون با مجوز قرار میگیرد .اگر چشررمپوشرری را انتخاب نمایید به این
معناسررت که حضررور فرد در زمان مرخصرری ،کارکرد غیر موثر لحاظ میشررود و در نهایت انتخاب
«همانند بازه زمانی» بدین مفهوم اسرت که سراعات حضور وی در زمان مرخصی همانند حضور عادی
وی اسررت و کارکرد وی در زمان حضررور در مرخصرری ،با توجه به تقویم کاری که به او متصررل اسررت
لحاظ میشود.



محاسربه حضرور در تعظیالت به عنوان اضرافهکار با مجوز :در صرورت فعال نمودن این گزینه ساعات
حضرررور پرسرررنل طی روزهای تعریفی در تقویم تعایالت ،در فیلد اضرررافهکار تعایل بامجوز ذخیره
خواهد شد.



محاسبه حضور در تعایالت به عنوان اضافهکار در حضور ادامهدار روز غیرتعایل :با انتخاب این گزینه
در صرورتیکه پرسرنلی از یك روز تعایل تا روز غیرتعایل به صرورت ادامه دار حضررور داشررته باشد،
حضور وی در روز تعایل اضافهکار لحاظ میشود.
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افزودن دقایق مرخصی به «مجمو دقایق حضور» در قوانین پس از محاسبات :در این حالت نیز مانند
گزینه باز ،دقایق مرخصری پرسرنل به مجمو دقایق حضور در قوانین پس از محاسبات اضافه خواهد
شد.



افزودن دقایق مرخصرری به «دقایق حضررور» در قوانین پس از محاسرربات :با انتخاب این گزینه دقایق
مرخصی با دقایق حضور موظف پرسنل که در تقویمهای کاری تعریف شدهاند جمع میشود و به آیتم
دقایق حضور ،در قوانین پس از محاسبات اضافه میشود.



حذف جززیات کارکرد در صررورت عدم حضررور در طول دوره کاری :با انتخاب این گزینه ،در صررورت
عدم حضور در طی یك دورهیکاری ،میزان کسرکاری هر روز در گزارشات نمایش داده میشود.



محاسبه روزهای کارکرد و غیبت براساس روزهای مرخصی و ماموریت در صورت عدم حضور در طول
دوره کاری :با انتخاب این گزینه ،در صررورتیکه پرسررنلی در تمام روزهای یك دوره کاری در سررازمان
حضرور نداشرته باشرد و کارکرد او فق شامل مرخصی و ماموریت باشد ،روزهای کارکرد و غیبت وی
براساس مرخصی و ماموریتهای او محاسبه خواهد شد.



کسر مدت مرخصیهای دارای «تعلیق» از مدت روزهای کارکرد دوره کاری :این گزینه در واقع مکمل
گزینه تعلیق کارکرد پرسنل در تنظیمات انوا مرخصی است ،با انتخاب این گزینه و گزینه مذکور در
صورتیکه به عنوان مثال مرخصی بدون حقوق دریافت نمایید از روزهای کارکرد پرسنل کسر میشود،
هم نین میزان مانده مرخصرری افراد بهازای تعداد روزهای مرخصرری بدون حقوق ،از ایشرران کسررر
میشرود .به عنوان مثال درصورتیکه فردی  5ماه مرخصی بدون حقوق دریافت نماید به میزان 2روز و
 4ساعت از مانده مرخصی وی کسر میشود.



فعالسرازی سریسرتم پوشرش اتوماتیك غیبت :به منظور اسرتفاده از پوشش خودکار غیبت در منوی
عملیات این گزینه میبایست فعال شود.



فعالسازی سیستم تقلیل اتوماتیك طول مجوزهای دارای همپوشانی :در صورت فعال بودن این گزینه
درخواسرت های مرخصری و ماموریتی سراعتی که توسر پرسنل در سیستم ثبت گردیده شده باشد
ولی پرسررنل بر اسرراس کارت های ثبت شررده در سرریسررتم کمتر از مدت بازه درخواسررتی ماموریت و
مرخصی ساعتی استفاده کرده باشند بازه درخواست بر اساس کارت های ثبت شده به صورت خودکار
تقلیل مییابد.

ززم به ذکر است در صورتی که کاربری درخواست مرخصی بدهد اما از مرخصی ساعتی درخواست داده استفاده
ننماید و یا در هنگام ورود و خرو کارت نزند سرریسررتم خاای «خاای تقلیل همپوشررانی :تمام مدت مجوز با
حضرور همپوشرانی دارد» میدهد در مواردی که کاربر به دلیل عدم اسرتفاده از مرخصی درخواست کرده با این

73
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب
خاا مواجه میشرود میبایسرت درخواسرت مرخصری خود را به منظور عدم کسر بازه زمانی درخواست کرده از
مانده مرخصی اصالح نماید.


بازه زمانی محاسربه شرده  5الی  :9در گزارشرات سریستم امکان گزارشگیری از بازه های زمانی کار و
اضررافه کار وجود دارد ولی در صررورتیکه نیاز به گزارشگیری از سررایر بازه های زمانی هم ون بازه رد
شده ،خنثی و یا گزارش گیری از بازه های اضافه کاری به تفکیك کلیه بازه های زمانی تعریف شده از
نو اضرافه کار داشرته باشرید میتوانید از بازه زمانی محاسبه شده  5الی  9تعریف نمایید .در هر بازه
زمانی محاسبه شده امکان انتخاب یکی از بازه های زمانی تعریف شده در سیستم وجود دارد.

نکته :به منظور گزارشگیری از بازه زمانی محاسربه شده  5الی  9میبایست از گزارش عملکرد شخص بر اساس
روز در حالی که فرمت جززیات محاسباتی فعال میباشد استفاده کرد.


مهلت ثبت درخواسرت فراموشری کارت :جهت تعیین مهلت برای ثبت درخواسرت فراموشی کارت (به
روز) از این گزینه استفاده میشود.



مهلت ثبت درخواسرت اصرالح ورود و خرو  :جهت تعیین مهلت برای ثبت درخواسرت اصالح ورود و
خرو (به روز) از این گزینه استفاده میشود.



مهلت ثبت درخواسرت رفع تاخیر :جهت تعیین مهلت برای ثبت درخواست رفع تاخیر (به روز) از این
گزینه استفاده میشود.



سررال شرررو و پایان قفل دوره کاری :مقصررود از قفل کردن دوره کاری این اسررت که در بازه زمانی
مذکور امکان محاسرربه منابع اطالعاتی وجود نخواهد داشررت .برای انجام تنظیمات این گزینه باید در
قسرمت «سرال شررو و پایان قفل دوره کاری» ،سرال موردنظر و در قسمتهای «شرو و پایان قفل
دوره کاری» ماه مورد نظر را انتخاب نمایید.



نمایش چند سرال گذشته و چند سال آینده :جهت تعیین اینکه محاسبه منابع اطالعاتی از چند سال
گذشررته تا چند سررال آینده انجام پذیرد از این گزینه اسررتفاده میشررود .برای مثال اگر سررال جاری
 5931باشرد و مقدار هر دو گزینه  1باشرد فق امکان محاسبه منابع اطالعاتی از سال  5932تا سال
 5422وجود خواهد داشت.



تعداد درخواسررت رفع تاخیر در یك ماه :همان طور که مشررخص اسررت از طریق این گزینه میتوان
تعداد درخواست رفع تاخیر در یك ماه را تعیین نمود.



تعداد درخواسرررت فراموشررری کارت در یك ماه :از طریق این گزینه نیز میتوان تعداد درخواسرررت
فراموشی کارت در یك ماه را تعیین نمود.
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تعداد درخواست اصالح ورود و خرو در یك ماه :همانند تعاریف فوق از طریق این گزینه نیز میتوان
تعداد درخواست ورود و خرو در یك ماه را تعیین نمود.



نمایش مدیران دپارتمانهای بازتر :در صررورت فعال نمودن این گزینه با وجود داشررتن دپارتمانهای
متمایز امکان انتخاب سمت مدیران دپارتمانهای بازتر به هنگام ارسال درخواست میسر میباشد.



نمایش مدیران قسررمت کاریهای بازتر :در صررورت فعال نمودن این گزینه با وجود داشررتن قسررمت
کاریهای متمایز امکان انتخاب سررمت مدیران قسررمت کاریهای بازتر به هنگام ارسررال درخواسررت
میسر میباشد.

85
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب
عملیات نرمافزار



تعریف شرایط کاری فردی

برای تخصریص پرسرنل به انوا قوانین تعریف شده در سازمان ،گزینه «تعریف شرای کاری فردی» را از منوی
نرم افزار (منوی موجود در سمت چپ صفحه کاربری دیدگاه) ،لبه عملیات ،انتخاب نمایید.
در این صفحه با کلیك بر روی جستجو لیست پرسنل سازمان جهت تخصیص اطالعات نمایش داده خواهد شد.
میتوان جستجوی افراد را براساس نام ،شماره کارت یا شماره پرسنلی و دپارتمان ایشان نیز انجام دهید .پس از
انتخاب فرد مورد نظر ،وی را به گروه کاری مناسررب متصررل نمایید .ززم به ذکر اسررت جهت راهاندازی نرمافزار
حضور و غیاب باید حتماً یك بار ،کلیه پرسنل در این قسمت به شرای کاری خود تخصیص داده شوند.
محاسربه حضرور و غیاب پرسنل براساس تعریف شرای کاری پرسنل و از زمان تاریخ در شده (تاریخ موثر) به
بعد محاسربه خواهد شرد .جهت تعریف شرماره کارت پرسرنل ،فیلدی با همین نام تعبیه شرده است که با وارد
کردن شماره کارت شخص ،اطالعات کارکرد همان شماره کارت که در دستگاه حضور و غیاب ثبت شده به فرد
انتخابی تخصریص داده خواهد شرد .در فیلد «عملکرد» قادر به انتخاب عملکرد فردی یا گروهی پرسنل خواهید
بود .در این فیلد اگر عملکرد به صررورت «فردی» انتخاب شررود ،فیلدهای تقویمکاری ،گروه کسرررکاری ،گروه
اضررافهکاری ،قوانین پس از محاسرربات ،بازه دوره کاری ،گروه ناهاری ،گروه تعایل کاری ،گروه ایاب و ذهاب و
قوانین محاسباتی روزانه فعال شده که باید هر یك را جداگانه انتخاب نمایید.
در کنار عملکرد فردی ،امکان انتخاب عملکرد پرسرررنل به صرررورت گروهی نیز میسرررر خواهد بود .بدین ترتیب
ال تعریف گشررته است ،تعیین
مشرخص مینمایید وضرعیت کاری فرد مورد نظر بر اسراس گروههایکاری که قب ً
شود.
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به عنوان مثال تمامی افرادی که در بخش خدمات یك سرررازمان فعالیت دارند ،از قوانین کاری یکسررران تبعیت
میکنند .این قوانین در قالب یك گروهکاری با نام «خدمات» تعریف میشررود .تنها کافی اسررت برای پرسررنل
خدمات ،عملکرد گروه را انتخاب کرده و گروه کاری خدمات را برای محاسربه ورود و خرو این دسته از پرسنل
انتخاب نمایید .در نهایت پس از تخصررریص کلیه موارد و شررررای  ،برای ثبت اطالعات روی دکمه ثبت کلیك
کنید.

89
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب



وارد کردن اطالعات فایل دستگاه کارت ساعت

برای دریافت و ثبت اطالعات کارکرد موجود در دسرتگاههای حضرور و غیاب  Offlineدر سرریستم ،گزینه «وارد
کردن اطالعات فایل دستگاه کارت ساعت» را از منوی نرمافزار ،لبه عملیات انتخاب کنید.
ابتدا فایل  Textاطالعات مورد نظر را از دسرتگاه مربوطه تهیه کرده ،سرپس در سیستم در نمایید (فایل مورد
نظر با اسرتفاده از نرمافزار خود دسرتگاه قابل بازیابی میباشرد) .برای این کار در بخش «دستگاه کارت ساعت»،
دستگاه کرت ساعت را انتخاب کرده سپس در فیلد فایل ،با کلیك روی دکمه  Browseفایل را از دستگاه رایانه
خود ،انتخاب کنید.
در صرورت انتخاب گزینه «فرمت فایل دسرتگاه کارت ساعت» اطالعات مربوط به دستگاه کارت ساعت را شامل
فرمت فایل دسررتگاه کارت سرراعت و فایل فرمت را همانند آن ه در باز گفته شررد ،تکمیل کنید .در آخر برای
ذخیره اطالعات روی دکمه ثبت کلیك کنید.
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استخراج /درج فایل اکسل به صورت فردی

فرض کنید در سرازمانی دستگاه حضور و غیاب موجود نباشد و اطالعات ورود و خرو پرسنل به صورت دستی
در فایلی ذخیره شررده باشررد .و یا اینکه میخواهید به صررورت آزمایشرری اطالعات ورود و خرو فردی را وارد
سریسرتم نمایید .با استفاده از امکان استخرا  /در فایل اکسل به صورت فردی ،میتوان اطالعات مربوط به هر
فرد را به صررورت جداگانه در سرریسررتم در نمایید .برای این منظور ززم اسررت اطالعات موجود با فرمت خاص
(تاریخ/ساعت ورود/ساعت خرو ) در فایل اکسل ثبت شده باشد.
پس از انتخاب گزینه «اسرررتخرا /در فایل اکسرررل» از منوی نرمافزار ،لبه عملیات ،به صرررفحه مربوط به این
عملیات هدایت خواهید شررد .ابتدا مشررخص کنید کدام یك از عملیات در و یا جذب را انجام خواهید داد .در
صورت انتخاب گزینه جذب اطالعات ،به صورت زیر عمل نمایید.
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پس از در شرماره پرسنلی فرد مورد نظر ،فایل اکسل حاوی اطالعات ورود و خرو وی را با کلیك روی دکمه
 Browseانتخاب و روی دکمه بعدی کنید.

در صرورت انتخاب گزینه «اسررتخرا اطالعات و در در فایل اکسرل» در مراحل قبل ،برای اسررتخرا اطالعات
ورود و خرو فرد مورد نظر به صورت زیر عمل نمایید .ابتدا پرسنل مورد نظر را انتخاب کرده ،سپس بازه زمانی
مورد نظر را در قسمت از /تا (انتخاب تاریخ با کلیك روی این دو فیلد) را تعیین کنید .در اخر روی دکمه بعدی
کلیك کنید .اساتخراج/درج اطالعات فایل اکسل به صورت گروهی نیز مشابه این قسمت میباشد با این
تفاوت که اسرتخرا و در اطالعات به صرورت گروهی صورت میگیرد و میبایست گروهی از پرسنل مورد نظر
را برای این مهم ،انتخاب نمایید.
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استخراج /درج دستهای اطالعات فایل اکسل

برای اسرتخرا یا در اطالعات گروهی از پرسرنل ،گزینه «اسرتخرا  /در دسرتهای اطالعات فایل اکسرل» را از
منوی نرمافزار ،لبره عملیرات ،انتخراب و پس از انتخاب یکی از گزینههای در یا جذب (همانند آن ه در مرحله
قبل جهت در و استخرا اطالعات فردی گفته شد) ،برای انتخاب گروهی از پرسنل مورد نظر ،فیلدهای بخش
«جستجوی پرسنل» را تکمیل کنید.
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تصحیح اطالعات فردی

این بخش تنها در اختیار مدیر یا مدیران سرریسررتم بوده و تنها ایشرران دسررترسرری ورود به این بخش را خواهند
داشرت .برای انجام عملیات تصحیح گزینه «تصحیح اطالعات فردی» را از منوی نرمافزار ،لبه عملیات انتخاب و
ماابق تصویر زیر روی دکمه  +کلیك کنید.
این قسمت از نرمافزار در حقیقت حاوی کلیه اطالعات ورود و خرو پرسنل در سیستم می باشد .بدین معنا که
ورود و خرو پرسرنل به تفکیك روز و سراعت و اینکه پرسنل ازچه دستگاه کارت ساعتی استفاده نمودهاند و یا
چه شرخصری آن را ثبت کرده و یا با چه درخواستی از پرسنل (درخواست اصالح ورود و خرو  ،و یا غیره) ثبت
شرده ،لیست شده است .تصحیح اطالعات فردی معیار درستی جهت بررسی روند ورود و خرو پرسنل و احیاناً
تيییر آن در بازه زمانی خاص میباشد.
در این صرفحه ابتدا شرماره پرسرنلی شخص را انتخاب کرده سپس باز زمانی را با تکمیل فیلدهای از و تا ،در
کنید .با کلیك روی دکمه نمایش جدول اطالعات ورود خرو شرخص نمایش داده خواهد شررد .برای تصحیح
اطالعات روی دکمه  +کلیك کرده و در سار ایجاد شده تاریخ و ساعت صحیح را تکمیل نمایید.
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تصحیح اطالعات روزانه

در نرمافزار حاضر عالوه بر اینکه میتوان اطالعات مربوط به ورود و خرو پرسنل را در یك مدت زمان مشخص
اصرالح نمود ،امکان اصرالح این اطالعات برای یك قسمت کاری خاص و در یك تاریخ مشخص نیز وجود دارد.
در تصرحیح اطالعات روزانه به جای مشراهده اطالعات ورود و خرو یك شررخص خاص در بازه زمانی مشخص
(تصحیح اطالعات فردی) قادر به مشاهده اطالعات کلیه پرسنل یك قسمت کاری طی یك روز مشخص خواهید
بود .این قسرررمرت اطالعات خود را از زیه یك ،بانك اطالعاتی دریافت مینماید .لذا اطالعات موجود مربوط به
سراعات ورود و خرو پرسرنل بالفاصله و بدون احتیا به محاسبه منابع اطالعاتی ،در این قسمت قابل مشاهده
میباشد.
پس از تکمیل اطالعات بخش «ویژگیها» نظیر تاریخ ،دسرررتگاه کارت سررراعت ،دسرررتهبندی کارمندی ،واحد
عملیاتی و غیره؛ روی دکمه نمایش جدول کلیك کنید .لیسرت اطالعات ورود خرو پرسنل ،براساس اطالعات
تکمیل شده در این صفحه ،نمایش داده خواهد شد.
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این اطالعات شرامل لیسرت تمامی سراعت پرسرنل است که در سیستم تحت عنوان ساعت ورود و یا خرو  ،به
همراه شماره پرسنلی ،نام اشخاص و منبع ثبت اطالعات ،ثبت شده است.
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محاسبه منابع اطالعاتی

گاهی پس از اعمال تيییرات در اطالعات ورود و خرو یك نفر ،میبایسرررت منابع اطالعاتی آن شرررخص مجدد
انجام شرود .همان طور که در باز ذکرشرد ،پس از معرفی افراد به سیستم ،برای گزارشگیری از وضعیت ورود و
خرو پرسنل در زیه دوم و سوم باید محاسبه منابع اطالعاتی ابتدا انجام شود .برای این منظور گزینه «محاسبه
منابع اطالعاتی» را از منوی نرمافزار ،لبه عملیات انتخاب نمایید.
همان طور که در این صرفحه مشراهده میکنید ،امکان محاسبه منابع اطالعاتی افراد به صورت فردی و گروهی
فراهم میباشد .اطالعات هر یك از این دو بخش را تکمیل کرده سپ روی دکمه محاسبه کلیك کنید.
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پوشش اتوماتیک غیبت

از پوشش اتوماتیك غیبت میتوان در شرای زیر استفاده کرد.
 .5کسر خودکار مدت زمان کسر کار و غیبت روزانه پرسنل از مانده مرخصی:
با اسررتفاده از پوشررش اتوماتیك غیبت راب س ریسررتم حضررور و غیاب میتواند در انتهای هر دوره کاری بعد از
محاسرربه منابع اطالعاتی برای کلیه پرسررنل از طریق پوشررش اتوماتیك کل مدت زمان کسررر کار را به صررورت
اتوماتیك از مانده مرخصی کسر نماید و یا غیبتهای روزانه را به مرخصی تبدیل نماید.
 .2بسر بازه درخواسرتی مرخصری و ماموریت ساعتی ارازه شده کاربران از طریق منوی اداری به منظور
رفع کسرکار:
در مواردی که کاربران درخواست مرخصی یا ماموریت ساعتی میدهند و زودتر از بازه درخواست شده مرخصی
یا ماموریت خود را شررو و یا دیرتر از بازه درخواسرت شرده ماموریت یا مرخصی خود را خاتمه میدهند راب
سریستم حضور و غیاب میتواند با بس

دادن بازه درخواست داده شده از طریق پوشش خودکار غیبت کسرکار

کاربران را پوششدهد.
پس از انتخاب گزینه «پوشررش اتوماتیك غیبت» از منوی نرمافزار ،لبه عملیات ،ماابق تصررویر زیر ،میبایسررت
دوره کاری مورد نظر و در ادامه پرسرررنل و یا مجموعه پرسرررنل منتخب را به کمك فیلتر های موجود در فرم
انتخاب نماید .سپس روی دکمه بعدی کلیك کنید.
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در مرحله بعدی لیسرت کسرر کارهای پرسنل منتخب در دوره کاری انتخاب شده نمایش داده میشود .با توجه
به امکانات نرم افزار ،پس از بررسری لیسرت امکان اضافه و حذف پرسنل به ترتیب با کلیك روی دکمه  +و – در
سار مجاور اطالعات ،فراهم میباشد .پس از بررسی روی دکمه بعدی کلیك نمایید.

لیسرت کسرر کار های ثبت شرده برای پرسرنل منتخب در این مرحله نمایش داده میشود .این اطالعات به دو
بخش تقسریم میشررود .مجموعه کسرر کار هایی که در هر دو سررتون مجوز قبل از شرررو و مجوز قبل از پایان
عبارت ندارد ذکر شرده اسرت کسرر کارهای واقعی میباشرند و ناشری از عدم رعایت زمان حضور در بازه کاری
تعیین شرده برای آن پرسرنل میباشد ولی کسر کارهایی که در یکی از دو ستون مجوز قبل از شرو و یا مجوز
قبل از پایان عبازت مرخصرری و یا ماموریت به همراه بازه درخواسررت ذکر شررده اسررت ناشرری از عدم رعایت بازه
درخواسرت مرخصری و ماموریت سراعتی توسر پرسنل میباشد .مجموعه اقداماتی که میتوان در مورد لیست
کسرر کارها انجام داد در سرتون عملیات ذکر شده و بسته به نو کسر کار میتوان از بس مجوز قبل از شرو ،
بس مجوز بعد از پایان ،مرخصی و چشم پوشی استفاده کرد.
در ادامه بعد از انتخاب دکمه بعدی مجموعه کسرر های لیست شده در فرم به صورت خودکار از مانده مرخصی
کسر خواهد شد .ززم به ذکر است مجموعه درخواستهای مرخصی که توس پوشش خودکار غیبت در سیستم
ثبت میشرود در آرشریو مرخصری ها و گزارش عملکرد شرخص بر اسراس روز با توضریحات «ثبت شده توس
سیستم پوشش اتوماتیك غیبت» قابل تفکیك از سایر درخواستهای مرخصی میباشد.
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اصالح اطالعات کارکرد

در برخی از سرازمانها کارکردهای پرسنل اعم دقایق حضور ،اضافهکار ،کسرکار و غیره ،براساس دزیل سازمانی
اصرالح شده ،سپس تحویل سیستم حقوق دستمزد میشود .برای این کار گزینه «اصالح اطالعات کارکرد» را از
منوی عملیات انتخاب کنید .توجه داشررته باشررید برای پیش از انجام عملیات این بخش ،الگوهای دسررترسرری
تعریف شده باشد.
پس از انتخاب دوره (دوره کاری) و قسرررمت کاری و سرررایر اطالعات مورد نیاز (جهت محدود نمودن اطالعات
محاسباتی) روی دکمه اصالح کلیك کنید.

اطالعات این قسرمت با توجه به الگوی دسرترسری که به فرد وصل شده لود خواهد شد .همان طور که مشاهده
میکنید این فرم شرامل دو بخش میباشرد .بخش اول شرامل اطالعات کارکرد بوده و بخش دوم اطالعات سبد
برای فیلد های غیر محاسباتی میباشد.
در بخش اول اطالعات دوره قابل ویرایش میباشرررد برای فیلد های غیر محاسرررباتی هیچ گونه محدودیتی برای
مقادیر در این قسمت وجود ندارد و امکان ویرایش به صورت نامحدود وجود دارد .برای فیلد های غیر محاسباتی
مقادیر وارد شده برای هر پرسنل با توجه به سبد و مقدار حداقل و حداکثری قابل تخصیص است.
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تيییراتی که بر روی آیتم های غیر محاسباتی انجام میشود به صورت همزمان بر روی سبد اعمال و به صورت
زیر قابل مشاهده است.

حال میتوانید در بخش «اطالعات سبد برای فیلدهای غیر محاسباتی» برای گزینههای ذیل مقدار وارد نمایید.


مقدار حداقل سبد :حداقل مقداری است که باید به هر پرسنل اختصاص داده شود.



مقدار حداکثر سبد :حداکثر مقداری است که میتوان به هر پرسنل اختصاص داد.



سبد :مقداری است که برای هر دوره میتوان به مجمو پرسنل اختصاص داد.

توجه داشرته باشید در صورتی که در صفحه در خواست اولیه مقدار حداقل و حداکثر رعایت نشود امکان ادامه
گردش به صورت زیر وجود نخواهد داشت.
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هم نین اگر سررقف سرربد از میزان مجاز تجاوز کنه امکان ادامه گردش وجود نخواهد داشررت بدیهی اسررت با
رساندن این میزان به حد مجاز امکان ادامه روند و تایید را خواهد داشت.
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اگر دسرترسی در ساوح بازتر حتما باید با دسترسی فرد درخواست دهنده ماابق داشته باشد .به طور مثال در
صرورتی که ساح اول درخواستی شامل فیلد دقایق حضور را بفرستد و ساح دوم به الگویی وصل باشه که اصال
به این آیتم دسترسی نداشته باشد امکان ادامه گردش با پیيام «الگوی دسترسی اصالح اطالعات کارکرد تعریف
شده برای شما امکان اجازه ادامه فرآیند را نمیدهد ،».از فرد گرفته خواهد شد.
 دسترسی تایید مستقیم اصالح اطالعات کارکرد بدون گردش
با داشرتن این دسترسی در صفحه ابتدایی دکمه تایید نهایی (ماابق تصویر باز) ظاهر خواهد شد که بدون نیاز
به انجام مراحل تایید با استفاده از گردش کار ،اطالعات دوره را اصالح نمود.
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در صررورتی که پیش از تایید نهایی اصررالح اطالعات قصررد ارسررال مجدد درخواسررت را برای دوره دارید ،پس از
تاییدیه ،گردش طی شده مختوم و گردش جدیدی برای دوره شرو انتخاب میشود.

توجه داشرته باشرید اطالعات هر دوره کاری تنها یك بار قابل اصرالح میباشد .پس از تایید نهایی به هیچ وجه
امکان اصالح وجود نخواهد داشت.


تاریخ ه تيییرات :رکورد اول تاریخ ه تيییرات مشخص کننده وضعیت مقادیر گردش در طی آخرین
محاسربه میباشرد و تاریخ تصرمیم در این قسمت در واقع همان تاریخ آخرین محاسبه میباشد .بقیه
سرار ها روند گردش اصالح رو مشخص میکنند و تصمیم گیرنده در واقع کسی است که عمل مورد
نظر رو انجام داده (محاسبه و یا تایید)



آیتم های محاسررباتی پس از تایید نهایی اصررالح اطالعات با محاسرربه مجدد به حالت قبل باز خواهند
گشرت بدیهی اسرت در صورتی که از امکان قفل کاری پس از اصالح اطالعات دوره استفاده بشه این
آیتم تيییر نخواهند کرد.
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در صورت غیر فعال کردن فیلد تکمیلی ،این فیلد از الگوی دسترسی حذف خواهد شد .در صورتی که
گردشرری هم برای فیلد مورد نظر وجود داشررته باشرره تنها قابلیت حذف پس از مختوم شرردن گردش
وجود خواهد داشت.



در منوی نرمافزار ،لبه درخواسرتها ،گزینه «آرشریو درخواسرت های اصرالح اطالعات کارکرد» وجود
دارد که تاریخ ه گردش و تيییرات با انتخاب گردش و انتخاب تاریخ ه تيییرات قابل مشررراهده
میباشد.

از آنجایی که آیتمهای محاسرباتی پس از هر تایید نهایی اصالح اطالعات کارکرد و محاسبه مجدد به حالت قبل
باز میگردند ،از طریق «آرشریو عملکرد دورهای» امکان مشراهده آرشریو عملکرد محاسرباتی (پیش از محاسبه
منابع اطالعاتی) فراهم میباشرد .در این فرم بر اسراس دوره و پرسنل قابلیت جستجو وجود خواهد داشت منبع
شامل دو مقدار اصالح اطالعات کارکرد و کاربر خواهد بود.
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گزارش روزانه

برای افزایش قدرت کنترل مدیران بر عملکرد روزانه پرسرنل ،گزارش روزانه طراحی شده است .مدیران از طریق
این گزارش قادرند مواردی نظیر اضافهکار ،کسرکار و غیره را با امکان اعمال شروط کنترل کنند.
برای دسرترسی به این گزارش ،گزینه «گزارش روزانه» را از منوی نرمافزار ،لبه عملیات ،انتخاب کنید .در بخش
«ویژگیها» اطالعات شررروط نمایش گزارش را تکمیل کرده و روی دکمه گزارش نمایید .در این حالت میتوان
خروجی گزارش را براساس دقایق حضور ،غیبت ،تاخیر ،تعجیل و اضافهکاری پرسنل شرط محدود نمود .به طور
مثال گزارش حاصررل از دقایق تاخیر با شرررط بزرگتر از  5سرراعت جهت همه پرسررنل در تاریخ ،5986/52/25
شامل کلیه پرسنلی خواهد بود که دقایق تاخیرشان در روز انتخابی بیشتر از  5ساعت میباشد.
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تعریف انسدادهای درخواستها

اغلب سررازمانها برای ارسررال درخواسررتهای مرخصرری ،ماموریت ،اصررالحات ورود و خرو و غیره ،قوانین و
محدودیتهای خاص خود را دارند و مهلت ارسال چنین درخواستهایی از قبل مشخص است.
با انتخاب گزینه «تعریف انسدادهای درخواستها» از منوی نرمافزار ،لبه عملیات ،به صفحهای ماابق تصویر زیر
هدایت خواهید شد .در این صفحه ابتدا اطالعات مربوط به دوره کاری و مقدار روزهای مهلت را تکمیل کنید.



تعریف انسدادهای تاییدها

با اسررتفاده از امکانات نرمافزار میتوان برای مهلت تایید درخواسررتهای مرخصرری ،ماموریت ،اصررالحات ورود و
خرو و غیره که در کارتابل مدیران قرار میگیرند ،قوانین و محدودیتهای را تعریف نمود.
برای تعریف مهلت انسرررداد تایید درخواسرررتها گزینه «تعریف انسررردادهای تاییدها» را از منوی نرمافزار ،لبه
عملیرات انتخراب کنید .ماابق تصرررویر زیر پس از انتخاب دوره کاری مورد نظر و تکمیل مقدار روزهای مهلت
جهت تایید درخواستها ،روی دکمه ثبت کلیك کنید.
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عملیات انتقال اطالعات

پیش از انجام عملیات انتقال اطالعات ،میبایست الگوهای انتقال اطالعات تعریف شود .پس از تعریف این الگوها
گزینه «انتقال اطالعات شرای کاری فردی» را از منوی نرمافزار ،لبه عملیات انتخاب کنید.
با انتخاب این گزینه در پنجرهای که باز میشررود ابتدا الگوی انتقال اطالعات را انتخاب کنید روی دکمه بعدی
کلیك کنید.

در این مرحلهبراسرراس الگوی انتخابی ،اطالعاتی نظیر عنوان ،شررماره ،تاریخ و توضرریحات به صررورت خودکار و
توسر سریستم تکمیل شده است .در ادامه فایل مورد نظر را (با فرمت  )Excel2229انتخاب کرده و روی دکمه
بعدی کلیك کنید .در صورتی که کانورت اطالعات با موفقیت تمام شو،د در مرحلهی آخر پیيام »عملیات انتقال
با موفقیت انجام شرد« را نمایش میدهد .و با کلیك روی بسرتن انتقال به پایان میرسرد در غیر این صورت اگر
فایل دچار مشررکل باشررد در مرحلهی بعد لیسررت خااها را نمایش میدهد که در صررورت دریافت لیسررت خااها
میتوان روی گزینه »دریافت خااها در فایل« کلیك کرده تا لیسررت خااها را تحت فایل  Excelدریافت نمود.در
آخر روی دکمه اتمام کلیك کنید تا پنجرهی خاا بسرته شرود و بعد از اصالح فایل مربوط مجدد مراحل انتقال را
انجام دهید.
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الگوی انتقال اطالعات

برای تعریف الگوهرای انتقرال اطالعات ،گزینه «تعریف الگوی انتقال اطالعات» را از منوی نرمافزار ،لبه عملیات
انتخاب و ماابق تصویر زیر روی دکمه اضافه کلیك کنید.
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عنوان ،نام کالس /جدول ،و سررار موثر را تکمیل کرده ،سررپس فایل الگوی تهیه شررده را از سرریسررتم خود و با
کلیك روی دکمه  Browseانتخاب کرده و روی دکمه بعدی کلیك کنید.

در این مرحله براساس فایل انتخابی در مرحله قبل ،میبایست فیلدهای همنام کالس انتخابی را با فیلدهایی که
از فایل اکسل منتقل شدهاند را انتخاب کرده و با کلیك روی دکمه

به بخش «فیلدهای نگاشته شد» انتقال

دهید .پس از انتقال روی دمه بعدی کلیك کنید.
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پس از انتقال موفقتآمیز اطالعات روی دکمه بستن کلیك کنید.
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گزارشات
یکی از ویژگیهای نرمافزار حضررور و غیاب ،وجود گزارشررات متنو در این سرریسررتم میباشررد .تهیه گزارشررات
مختلف با شرای متنو  ،از طریق منوی گزارشات نرمافزار حضور و غیاب امکانپذیر خواهد بود.
ززم به ذکر اسررت در کلیه گزارشررات امکان انتخاب فرمت خروجی گزارشررات (فرمتهایی از قبیل ،Excel ،PDF
Wordو )Htmlموجود میباشررد ،انتخاب فرمت گزارش را میتوانید در فیلتر «خروجی» مشررخص نمایید .امکان
ذخیره گزارشرات از سریسرتم ،تحت قالب مشخص و فرمت انتخاب شده نیز میسر میباشد .برای ذخیره نمودن
یك گزارش کافی است فیلد «مقصد» را در تنظیمات گزارش بر روی «دریافت» قرار دهید.
با انتخاب گزینه «امضراکنندگان» میتوان ،نام شخص یا اشخاصی را که در قسمت امضاکنندگان منوی تعاریف
وارد نمودهاید ،در پایین گزارش رویت نمایید.
میتوان کلیه گزارشرات را براسراس اطالعات «نام خانوادگی»« ،نام»« ،شرماره پرسنلی» و سایر اطالعات لحاظ
شرده در گزارش ،مرتب نمود .این امکان از طریق فیلد چندگزینهای «مرتبسازی براساس» در گزارشات فراهم
میباشد.
در قسرمت بازی صرفحه قادر به انتخاب بازه زمانی یا دورهکاری مورد نظر خود جهت گزارشگیری خواهید بود.
در قسرمت شماره پرسنلی با وارد نمودن شماره پرسنلی مورد نظر ،به گزارشگیری از انوا گزارشات موجود در
خصوص آن شخص میتوانید بپردازید.
ززم به ذکر است در صورت فراموشکردن شماره پرسنلی شخص ،با کلیك بر روی عالمت « »...میتوان پرسنل
مورد نظر را جسرتجو و در نهایت انتخاب نمود .با انتخاب فیلتر انوا استخدام میتوان گزارشگیری را بر اساس
نو اسررتخدام افراد دریافت نمود .در سررایر فیلترها از جمله مرکز هزینه ،درجه پسررت ،شرريل و شررماره کارت،
انتخاب فیلتر همانند اسرتخدام صرورت میپذیرد ،به طور مثال میتوان از پرسرنل دارای شيل «کارشناس امور
اداری» یا شماره کارت مورد نظر میتوان گزارشگیری به عمل آورد.
با انتخاب یك دپارتمان در گزارشگیری میتوان از عملکرد پرسنل دپارتمان مورد نظر گزارش تهیه کرد .دامنه
گزارشگیری ،با انتخاب فیلترهای قسررمتکاری و یا چند قسررمت کاری قابل افزایش میباشررد و نحوه تعیین
فیلترها کامالً مشرابه حازت قبلی میباشرد .در ادامه به بررسری هر یك از گزارشرات موجود در منوی گزارشات
پرداخته میشود.
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رفع تاخیر

در این گزارش ،با تعیین بازه زمانی مورد نظر ،درخواسررتهای رفع تاخیر پرسررنل که از طریق منوی پیشررخوان
مجموعه نرمافزاری دیدگاه ،ارسرال شرده اسرت قابل بررسری میباشد ،بدین معنا که به طور مثال آقای احمدی
درخواسرت رفع تاخیر خود را در چه تاریخی ارسرال نمودهاند و یا وضرعیت(تایید شرده/ردشررده/نامشخص) این
درخواست در حال حاضر به چه صورت است.



رفع تاخیر دستهای

عالوه بر امکان درخواسرت رفع تاخیر توسر خود پرسنل ،امکان مشاهده گزارش درخواست رفعتاخیر دستهای
توسرر مدیر سرریسررتم یا راب نرمافزار حضررور و غیاب نیز وجود دارد .به این معنا که شررخص بتواند در تاریخ
خاصی ،برای گروهی از پرسنل عمل رفع تاخیر را انجام دهد (شرح این امکان به تفصیل در باز ذکر شده است).
لذا در این قسرمت امکان گزارشگیری از رفع تاخیرهای گروهی صورت پذیرفته در سیستم ،به تفکیك نام ثبت
کننده ،تصمیمگیرنده نهایی و تاریخ رفع تاخیرموجود میباشد.



ورود و خروج

در مجموعه گزارشررات ورود و خرو  ،گزارشررات متنوعی از سرراعات ورود و خرو پرسررنل و موارد مربوط به آن
موجود میباشد.
در صرورت کلی گزارشات ززم است تا با مشخص کردن شرای مالوب ،گزارش مورد نظر خود را بازیابی کنید.
این شررای می توانند جستجو بر اساس یك مدت زمان خاص ،جستجوی اطالعات مربوط به پرسنل یك بخش
خاص و یا اطالعات مربوط به یك فرد خاص باشد .در هریك از این موارد ،فیلدهای مربوطه را تکمیل نمایید.
در کنار این امکانات در صرورت تمایل ،می توان در مورد بعضری از گزارشات مشخص نمود که اطالعات براساس
تاریخ گروهبندی شود و یا فاقد گروهبندی خاصی باشد .اگر گزارش همراه با گروهبندی باشد ،اطالعات مربوط به
فرد خاص و یا پرسرنل براسراس تاریخ از یکدیگر تفکیك میشوند و اطالعات مربوط به هر تاریخ در قسمتهای
مجزا نمایش داده خواهد شد .درصورتی که از این فیلد استفاده نشود ،اطالعات بدون هی گونه تفکیك اطالعاتی
و مرتب شرده بر اسراس گزینهای که در فیلد مرتب سرازی تعیین شده است (مانند نام خانوادگی افراد) نمایش
داده خواهد شد.
در ذیل به شرح هر کدام از این گزارشات پرداخته میشود.
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ترددها

در گزارشگیری از این قسرمت قادر خواهید بود کلیه ترددهای پرسنل را به ترتیب ساعات و روزهای ثبت شده
در سیستم مشاهده نمایید و مورد ارزیابی قرار دهید.



ترددهای چندگانه

در این گزارش ،امکان تعیین فاصررله (دقیقه) موجود میباشررد ،بدین معنا که به طور مثال با انتخاب  5دقیقه به
عنوان فاصررله در صررورتی که ورود و خرو های افراد در مدت زمان گفته شررده قرار گیرد ،در این گزارش قابل
مشراهده باشرد .در برخی موارد تصرور پرسرنل سرازمان در هنگام ورود و خرو این است که کارت ایشان ثبت
نشررده اسررت و مجدداً اقدام به کارتزنی میکنند .در چنین حالتی میزان کارتهای ثبت شررده احتمازً «فرد»
میشود که باع بروز مشکل در کارکرد ایشان میشود .با گزارش تردد چندگانه امکان گزارشگیری از کارتها
با فاصله نزدیك میسر گشته است و میتوان از بروز چنین اشکازتی جلوگیری به عمل آورد.



ورود و خروج

برا تعیین برازه زمرانی یرا دورهکاری مورد نظر در این گزارش و انتخاب گزینه گروهبندی بر اسررراس تاریخ ،قادر
خواهید بود بر اساس روزهای مورد نظر ،ورود و خرو پرسنل را مورد ارزیابی قرار دهید .ززم به ذکر است ورود
و خرو های ثبت شده با عالمت قرمز بدین معنا میباشد که تنها یك زمان جهت ورود و خرو آن شخص طی
یك روز کاری ثبت شده و این موضو نیاز به اصالح دارد.



ورود و خروج ناقص افراد

عالوه بر تهیه گزارش از اطالعات ورود و خرو افراد در نرمافزار ،می توان از وضعیت ناقص ساعات ورود و خرو
پرسرنلی که در سریسرتم ثبت شده ،گزارشگیری نمود .یکی از فیلترهای این گزارش امکان تهیه گزارشگیری
براسراس تعداد ورود و خرو در سریسرتم میباشد .به ازای هر بار که پرسنل ساعت ورود و یا خرو خود را در
سریسرتم ثبت میکنند ،تعداد ورود و خرو آنها در سریسرتم محاسبه میشود .با انتخاب گزینه «تعداد ورود و
خرو » ،پس از گزارشگیری در کنار سرتون تاریخ ،یك ستون با این نام اضافه خواهد شد که در آن تعداد ورود
و خرو های افراد در آن تاریخ محاسربه شرده و ذکر خواهد شد .به عنوان مثال اگر برای یك فرد خاص در این
سرتون مقدار « »4ذکر شرود بدین معنی اسرت که در تاریخ مذکور ،تعداد ورود و خرو ثبت شرده در سیستم
« »4عدد میباشد.
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تهیه گزارش با شرط «ساح  »5اطالعات مربوط به ثبت اطالعات ورود و خرو با اختالف«»5روز و یا بیشتر را
در اختیار شرما قرار میدهد .به عنوان مثال اگر شرخصری ماابق تقویمکاری خود مدتی به صرورت شیفت شب
فعالیت نماید ،و اختالف ساعت ورود و ساعت خرو وی یك روز باشد ،این مقدار به صورت ( )+5در کنار ساعت
خرو او قرار خواهد گرفت و شخص میتواند با تعیین شرط «ساح  ،»5گزارش ورود و خرو خود در آن مدت
را تهیه نماید.
به همین ترتیب با انتخاب شرررط «سرراح  ،»2روزهایی که ورود و خرو در آنها با اختالف  2روز و بیشررتر در
سیستم ثبت شدهاست را به شما نمایش خواهد داد.



ورود و خروج تغییر یافته

با توجه به اینکه امکان تصحیح ساعتهای ورود و خرو پرسنل در سیستم به وسیله ارسال درخواست فراموشی
کارت ،اصررالح ورود و خرو و رفع تاخیر موجود میباشررد ،ززم اسررت لیسررت این تيییرات به صررورت کامل در
سیستم وجود داشته باشد و امکان تهیه گزارش نیز از این اطالعات فراهم باشد .برای دسترسی به این اطالعات
کافی اسرت مدت زمان مورد نظر خود را در این جسرتجو ،مشرخص نمایید .اطالعات جستجو شده براساس نام
پرسرنل دسته بندی شده و کلیه اطالعات اعم از نمایش ساعت قبل از تيییر ،بعد از تيییر و این که تيییر به چه
علت انجام شده است ،ذکر میشود .به عنوان مثال در صورتی که یکی از پرسنل توس حالتی از درخواستهای
مذکور سرراعات ورود یا خرو خود را تيییر دهد ،طی این گزارش شررخص تيییر دهنده و سرراعات تيییر یافته و
اینکه طی چه درخواستی تيییرات اعمال شده ،قابل بازیابی است.



ورود و خروج تعطیالت

طی این گزارش پس از تعیین بازه زمانی مورد نظر قادر خواهید بود با گروهبندی براسررراس نام پرسرررنل ،کلیه
پرسنلی را که در روزهای تعایل طی بازه زمانی مشخص ،در محل خدمت حضور یافتهاند را بازیابی نمایید.



اصالح وورد و خروج

با تعیین بازه مورد نظر در این قسرمت قادر خواهید بود از کلیه درخواسرتهای اصرالح ورود و خرو پرسنل یا
شخصی خاص گزارشگیری نمایید ،گزارش ته یه شده حاوی اطالعاتی نظیر تاریخ (تاریخی که شخص خواستار
اعمال اصالح در آن شده است) ،ساعت (ساعتی که شخص خواستار اصالح آن شده است) ،وضعیت (تایید شده،
رد شده ،نامشخص) ،تاریخ تقاضا و شخص درخواست دهنده میباشد.
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گزارش تحلیل شیفت و شرایط کاری فردی

در قسرمت گزارشات ،این گزارش به صورت کامل مربوط به بازههای شیفتی و تحلیل آنها میباشد .این گزارش
با ظاهری گرافیکی ،امکان تحلیل هر چه بهتر شیفت در شرای کاری فردی را میسر مینماید.
پس از وارد نمودن تاریخ و شررماره پرسررنلی مورد نظر گزارش نمایش داده میشررود .در این گزارش اطالعاتی
هم ون تاریخ ،عملکرد ،بازه دوره کاری ،گروه کسرکار ،اضافهکار و غیره مشاهده میشود.
حال با در نظر گرفتن شیفت کاری ذیل ،شرح ردیفهای رنگی بدین صورت زیر میباشد.

ماابق تصرویر زیر  ،ردیف اول نشان دهنده این است که در شیفت کاری متصل به پرسنل ،کدام بازههای زمانی
در نظر گرفته شده است.

ردیف دوم :خروجی حضور شخص در آن بازه زمانی را نمایش میدهد.
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مثال :با توجه به تصرویر زیر در ردیف دوم هنگامی که نشرانگر ماوس را بر روی قسرمتی که عالمتگذاری شده
اسرت ( قسمت آبی رنگ از ساعت  26:92الی  )27:22نگه دارید  tool tipای ظاهر خواهد شد که نمایانگر این
اسرت که حضور در ساعت مورد نظر (یعنی  26:92الی 27:22که در بازه زمانی خنثی قرار دارد) در تعریف انوا
بازه زمانی شیفتی چشم پوشی تعریف شده است.

ردیف سوم :حضور فیزیکی و واقعی شخص نشان داده میشود.
در صورت ثبت درخواستهای مرخصی ،ماموریت و غیره نیز ردیفهای دیگری مشاهده خواهد شد .برای مثال در
صرورتی که یك درخواست مرخصی ثبت شود ،ماابق تصویر ذیل یك ردیف دیگر نمایش داده خواهد شد که با
نگه داشتن نشانگر موس بر روی آن tool tip ،ای ظاهر خواهد شد که نو درخواست را نمایش میدهد.
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حال با توجه به تصراویر زیر ،اگر در ردیف دوم نشرانگر موس را در همان بازهای که مرخصری ساعتی ثبت شده،
نگه دارید نو بازه زمانی که در تعریف انوا بازه زمانی شریفتی تعریف کردهاید ،به صورت  tooi tipنمایش داده
خواهد شده.



ورود و خروج روزهای مرخصی /ماموریت

همان طور که از نام این گزارش مشررخص میباشررد شررما قادر خواهید بود از روزهایی که مرخصرری و ماموریت
درخواست کردهاید و در سازمان حضور داشتهاید گزارشگیری بعمل آورید .فیلترهای موجود در این گزارش نیز
مانند فیلترهای گزارشهای قبلی میباشد.



عملکرد شخص بر اساس روز

این گزارش مانند سررایر گزارشررات دارای فیلترهایی جهت گزارشگیری میباشررد با این تفاوت که شررما قادر به
اعمال شروطی در این گزارش خواهید بود .در ادامه به شرح شروط ذکر شده در این گزارش پرداخته میشود.
با انتخاب گزینه «عدم نمایش سرارهای فاقد اطالعات» ،روزهایی که سراعات ورود و خروجی در سرریستم در
نگشته است نمایش داده نمیشود.
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با انتخاب گزینه « عدم نمایش مقادیر صررفر» از نمایش مقادیر صررفر ثبت شررده در برخی از سررتون ها (مثال
کسرکار) جلوگیری میکنید.
با انتخاب گزینه «عدم نمایش جززیات مرخصرری /ماموریت /اضررافهکار دسررتهای» میتوان از نمایش توضرریحات
مرخصی/ماموریت/اضافهکاری ،در هنگام نمایش گزارش جلوگیری نمایید.
جهت جلوگیری از نمایش تکراری مرخصی ،ماموریت و اضافهکار یکسان جهت چند روز ،ززم است گزینهای به
همین نام را فعال نمایید.
برا فعرال نمودن گزینره «عردم نمرایش جززیرات مرخصررری/مراموریرت/اضرررافرهکاری فاقد توضررریحات» تنها
مرخصی/ماموریت/اضافهکاریهایی نمایش داده میشود که شامل توضیحات باشند.
برا فعال نمودن گزینه «عدم نمایش جززیات مرخصررری /ماموریت /اضرررافهکاری» تعیین مینمایید تا در خالل
گزارش هی کردام از موارد مرذکور نمرایش داده نشرررونرد و در نهرایرت با فعال نمودن گزینه عدم نمایش مدل
استاندارد ،معین مینمایید تا اضافهکار تعایالت عادی و رسمی در ستونهای جداگانهای نمایش داده شود.
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ززم به ذکر اسررت این گزارش یکی از کاملترین و پرکاربردترین گزارشررات موجود در نرمافزار حضررور و غیاب
میباشد .کلیه پرسنل سا زمان از این طریق قادر به کنترل کامل ورود و خرو خود خواهند بود .مدیران سازمان
عالوه بر داشرتن ویژگیهای مذکور ،امکان آگاهی از کیفیت عملکرد پرسرنل و ارزیابی آنان را نیز دارا میباشند.
پس از انتخاب نحوه گزارشگیری براسرراس فیلترهای موجود ،گزارش به دسررت آمده شررامل قسررمتهای زیر
میباشد.
در سرررتون اول تراریخهرای موجود در بازه انتخابی به تفکیك روز نمایش داده میشررروند و در مقابل هر کدام،
سراعتی به عنوان ورود و سراعتی دیگر سراعت خرو در نظر گرفته خواهد شرد .ززم به ذکر است این اطالعات
مسرتقیماً از دسرتگاه کارت سراعت استخرا شدهاند لذا اگر به طور مثال شخصی طی یك روز سه بار یا بیشتر
کارت زده باشرد در سرار زیری همان تاریخ نمایش داده خواهد شرد ،البته با در نظر گرفتن تعداد ساعات زو
جهت ورود و خرو بدون اشکال ،این قسمت معیار مناسبی جهت تشخیص اشکازت ذکر شده خواهد بود.
در سرتونهای بعدی با ت وجه به تنظیمات گذشته ،ساعات حضور ،کسرکاری (تاخیر +تعجیل+غیبت میان وقت)،
مدت زمان مرخصی ساعتی و در نهایت اضافهکاریهای متعلق به پرسنل مورد نظر را میتوان مالحظه نمود.

551
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب



عملکرد ناقص شخص

این گزارش شرامل کلیه نواقص افراد در طی یك دورهی مشرخص است .عملکرد ناقص ا ز دید سیستم روزهایی
میباشرد که کارکرد افراد به صورت کامل در سیستم ثبت نشده باشد .به عنوان مثال روزهایی که ورود و خرو
در نشرده ،روزهایی که ورود و خرو به صورت فرد است و هم نین روزهایی که افراد دارای تاخیر وتعجیل و
کسرکاری هستند.



عملکرد روز بر اساس شخص

یکی دیگر از گزارشرات حازز اهمیت نرمافزار حضرور و غیاب گزارش «عملکرد روز بر اسراس شرخص» میباشد.
گزارش عملکرد روز بر اسراس شرخص از لحاظ محتوا همانند گزارش عملکرد شرخص بر اساس روز می باشد با
این تفاوت که در گزارش عملکرد شرخص بر اسراس روز گروهبندی بر اساس نام پرسنل بوده و روزهای انتخابی
یك بازه نمایش داده میشروند ،درحالی که در گزارش عملکرد روز بر اسراس شخص گروهبندی بر اساس تاریخ
بوده و از عملکرد پرسنل در طی یك روز گزارشگیری صورت میپذیرد.
در گزارشرات پیشین اطالعات کارکرد پرسنل به تفکیك روز قابل بازیابی بودند .این درحالی میباشد که ما نیاز
به گزارشاتی با حالت کلیتر و جمعبندی شده نیز داریم .برای این منظور دو گزارش تحت عناوین عملکرد مالی
و عملکرد دورهای در مجمو گزارشات سیستم در نظر گرفته شدهاند.
نکته حازز اهمیت در این دو گزارش امکان گزارشگیری با اعمال «قوانین پس از محاسرربات» میباشررد .ززم به
ذکر اسرت جهت اعمال قوانین مورد نظرحتما باید گزارشگیری بر اسراس دورهکاری صورت پذیرد و در صورت
انتخاب فیلتر «تاریخ» ،قوانین پس از محاسبات بر روی این گزارشات اعمال نخواهد شد.



عملکرد مالی

پس از انتخاب فیلترهای مورد نظر و گزارشگیری از گزارش عملکرد مالی شراهد نمایش کلی از کارکرد پرسنل
طی دورهی کاری تعیین شررده خواهید بود .ززم به توضرریح اسررت که در این بخش تنها به توضرریح فیلدها و
سرتونهای اضافه شده به این گزارش پرداخته و از شرح سایر ستونها که در گزارشهای پیشین ذکر شده بود
اجتناب میشود.
از سرتونهای اضرافه شرده و دارای اهمیت در این گزارش میتوان به ستون اضافهکار با احتساب کسرکار اشاره
کرد که مجمو اضافهکار و کسرکار پرسنل را در طی بازهی انتخابی نمایش میدهد .ستون افزوده شده دیگر در
این گزارش ،ستون ایاب و ذهاب است که محتوای آن در واقع روزهای ح ضور واقعی پرسنل (روزهایی که کارت
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زدهاند) میباشرد .به عنوان مثال اگر گزارشگیری از مهر ماه که  92روز اسرت صورت پذیرد و در سازمان مورد
نظر روزهای پنجشرنبه و جمعه تعایل باشرد و فرد کلیه روزهای دیگر را حضررور داشرته باشررد ،روزهای ایاب و
ذهاب  22روز خواهد بود .در صررورتی که روزهای دورهی کاری مورد گزارشگیری را از غیبتها کسررر نمایید،
روزهای کارکرد آن دوره حاصررل میشررود که در سررتون مربوطه قابل مشرراهده اسررت .سررتون شرربکاری تعداد
روزهای شربکاری را نمایش میدهد .ززم به توضیح است که این ستون هنگامی تکمیل میشود که افراد مورد
گزارشگیری به تقویمکاریای متصل شده باشند که تیك شیفت شب برای ایشان لحاظ گشته باشد و هم نین
از  52شب به بعد از دستگاه کارت ساعت استفاده کنند.



عملکرد دورهای

این گزارش نیز همانند گزارش عملکرد مالی شرامل اطالعات جمعبندی شرده و کلی است .لذا با تعیین شرای
مورد نظر قرادر بره گزارش گیری از اطالعرات یك دوره کاری یا بازه مورد نظر خواهید بود .اعمال قوانین پس از
محاسربات در این گزارش نیز قابل اسرتفاده اسرت (شرای اعمال قوانین پس از محاسبات در گزارش مالی ذکر
شده است).
موارد موجود در سرتونهای گزارش عملکرد دورهای در بیشتر حازت همان ستون های موجود در عملکرد مالی
میباشد ،لذا تنها به ذکر موارد متفاوت در این خصوص پرداخته میشود.
در این گزارش سررتونی تحت عنوان اضررافهکار واقعی در نظر گرفته شررده اسررت که حاوی مجمو اضررافهکار
تعایالت و اضرافهکار غیرتعایالت می باشد .در ستون مجمو دقایق حضور و اضافهکار واقعی نمایش داده شده
و در نهایت جهت نمایش سرراعات کسرررکار پرسررنل به صررورت تفکیك شررده سررتونهایی تحت عناوین تاخیر،
تعجیل و غیبت میانوقت در نظر گرفته شررده اسررت که سرراعات کسرررکاری پرسررنل را به تفکیك موارد مذکور
نمایش میدهد .هم نین مجمو این مقادیر در ستون مجمو کسرکار نمایش داده شده است.



اضافهکاری

گزارشری خاص اطالعات ساعات اضافهکاری ،با نمایش جززیات در سیستم به نام گزارش اضافهکاری وجود دارد.
پس از تکمیل فیلترها در صفحه گزارش اضافهکاری ،قادر به مشاهده موارد ذیل خواهید بود.
در گزارش اضررافهکاری قسررمتی تحت عنوان اضررافهکار غیرتعایل مشررخص شررده اسررت که حاوی اطالعات
اضرافهکاری مربوط به روزهای غیرتعایل پرسنل میباشد .این اطالعات شامل روزهایی است که در تقویم کاری
به عنوان روز تعایل تعریف نشرده باشرند و جزء روزهای کاری محسروب شوند .اگر اضافهکاری فرد در ساعاتی
باشد که در گروه اضافهکاری او مجاز تعریف شده باشد ،در ستون «عادی» ذکر میشود .در خار از این ساعات
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در صرورتی که فردی درخواسرت اضافهکاری داشته باشد (این امر با ارازه درخواست اضافهکاری از طریق منوی
اداری میسر میشود) و مورد تایید مقام مربوطه قرار گیرد ،به عنوان اضافهکار با مجوز محاسبه شده و در ستون
اضافهکاری غیر تعایل با مجوز قرار خواهد گرفت.
چنان ه فردی در روزهای تعایل اضرافهکاری داشرته باشرد ،مقادیر اضافهکار وی در قسمت اضافهکار تعایالت
ثبت خواهد شررد .ززم به ذکر اسررت جززیات اطالعات اضررافهکاری در روزهای تعایل نیز همانند اضررافهکار غیر
تعایل در سه ستون «عادی»« ،با مجوز» و «مجمو » دستهبندی میشود.
مجمو سراعات اضرافهکار عادی ،با مجوز و کل اضرافهکارهای انجام شده توس پرسنل در قسمتی تحت عنوان
«کل» قابل مشاهده میباشد.
ستون انتهایی در گزارش اضافهکاری« ،اضافهکاری واقعی» میباشد .این ستون کلیه اضافهکاریهای شخص اعم
از اضرافهکاریهایی که با اعمال درخواست در نظر گرفته شدهاند ،اضافه کاریهایی که در سیستم مجاز شناخته
شردهاسرت و سراعاتی که فرد بدون مجوز در محل خدمت خود حاضرر بوده است ،را شامل میشود .در حقیقت
کلیه سرراعاتی که پرسررنل خار از سرراعات اداری در محل کار خود حاضررر بودهاند در این سررتون نمایش داده
میشود.



کسرکاری

همانند گزارش اضرافهکاری گزارشری تحت عنوان کسررکاری نیز جهت رویت کسررریکار پرسررنل در گزارشات
سرریسررتم ایجاد شررده اسررت .نکته حازز اهمیت در تعریف شرررای گزارشگیری ،وجود فیلدهایی تحت عنوان
«کسرررکاری :از...تا» و «غیبت :از ...تا» میباشررد .هدف از طراحی این قسررمت امکان تعیین بازههای مورد نظر
جهت گزارشگیری کسررکار و اضافهکار میباشد .به طور مثال با تعیین کسرکار از  62تا  522دقیقه و یا غیبت
از  9تا  1روز قادر خواهید بود تا تنها پرسنلی را در گزارش خود مشاهده نمایید که دارای دقایق کسرکاری بین
 62تا  522دقیقه و روزهای غیبت بین  9تا  1روز باشند.
نکتره حرازز اهمیت دیگر در این قسرررمت تیك فعال نمودن عبارت ترکیب کسررررکاری و غیبت «یاء مناقی»
میباشررد .جهت توجیه عملکرد این عبارت مثال باز را در مورد بازه کسرررکاری و اضررافهکاری در نظر بگیرید.
درمثال مذکور بدون انتخاب تیك «ترکیب کسررکاری و غیبت» ،سیستم گزارش آن دسته از پرسنلی را نمایش
میدهد که دارای کسررررکاری بین  62تا  522دقیقه بوده و غیبت ایشررران نیز بین  9تا  1روز میباشرررد ،این
درحالی اسرت که اگر شرخصی مشمول یکی از این شرای باشد در گزارش نمایش داده نمیشود (به طور مثال
اگر فردی کسرر کاری  72دقیقه ای داشرته باشرد اما غیبتی نداشرته باشد در گزارش نمایش داده نخواهد شد)،
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حال با در نظر گرفتن فعال شردن عبارت مذکور بدیهی اسرت سریسرتم به جای اعمال شرط «و» از شرط «یا»
اسرتفاده خواهد کرد .به طور مثال در این حالت گزارش شرامل کلیه پرسنلی خواهد شد که کسر کاری بین 62
تا  522دقیقه داشتهاند ،دارای غیبت بین  9تا  1روز میباشند و یا هر دو حالت در موردشان صدق میکند.
پس از گزارشگیری دقایق ایجاد کننده کسرررکار اعم از تاخیر ،تعجیل و غیبت میانوقت در سررتونهایی تحت
همین عناوین قرار گرفته و مجمو مقادیر فوق به عنوان کسررکار کل در سرتون مجمو ظاهر خواهد شد .ززم
به توضیح است که تعداد روزهای غیبت نیز در ستونی به همین نام قابل مشاهده میباشد.



حاضرین و غایبین

در میان گزارشراتی که در سریستم حضور و غیاب در نظر گرفته شده است ،گزارشاتی تحت عنوان «غایبین» و
«حاضررین» تعریف شرده اسرت .در این گزارشرات امکان گزارشگیری از پرسنلی که در روز جاری در سازمان
حضور داشتهاند و یا اینکه غایب بودهاند میسر است .بدین ترتیب لیست افرادی که در تاریخ جاری غایب هستند
و سراعت ورود آنها در سیستم ثبت نشده است و افرادی که در محل خدمت حضور داشتهاند و ساعت ورود آنها
درسیستم وجود دارد ،مشخص میشود.
اطالعات موجود در گزارش غایبین حاوی کد پرسرررنلی شرررخص ،نام خانوادگی ،نام ،آخرین تاریخی که فرد از
دسرتگاه کارت سراعت استفاده و ساعت خرو خود را در سیستم ثبت نموده است و آخرین ساعتی که سیستم
به عنوان سراعت خرو فرد در نظر گرفته است ،میباشد .این اطالعات در گزارش حاضرین شامل آخرین تاریخ
و آخرین سرراعت ورودی موجود در سرریسررتم میباشررد .در مورد تمامی پرسررنل این اطالعات در سررتونها و
ردیفهای تفکیك شده نمایش داده خواهد شد.
یکی از مواردی که امکان دارد در اطالعات ذکر شرده در خالل گزارشرات مشاهده شود ،وجود ساعتی در ستون
«آخرین سراعت خرو » و «آخرین سراعت ورود» میباشدکه ممکن است مناقی به نظر نرسد .به عنوان نمونه
سراعت خرو یك شرخص خاص 7:22 ،صبح ثبت شده باشد ،دلیل این امری اشتباهی است که در ثبت ساعت
توسر کاربر صررورت گرفته اسررت .به عنوان مثال فرد کارت سرراعت ورود خود را ثبت کرده ،ولی کارت سرراعت
خرو را فراموش کرده باشرد .در نتیجه آخرین ساعتی که برای فرد در سیستم ثبت شده ،ساعت ورود وی بوده
است.



پرسنل فاقد شرایط کاری

همان طور که در قسرمتهای قبل توضریح داده شد جهت محاسبه حضور و غیاب پرسنل طبق گروههای کاری
تعریفی در سریستم ،ززم است تكتك پرسنل در تعریف شرای کاری فردی به گروههای کاری متصل شوند .از
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طریق این گزارش پس از انتخاب ف یلترهای مورد نظر  ،قادر به گزارشرررگیری از پرسرررنلی خواهید بود که فاقد
شرای کاری میباشند.



روزهای حضور و غیاب

برای تعیین وضررعیت کاری افراد در روزهای مختلف از  9مفهوم تعریف شررده در سرریسررتم اسررتفاده میشررود.
روزهایی که افراد در محل خدمت خود حضرور دارند ،تحت عنوان حضرور واقعی در سریسررتم شناخته میشود.
روزهایی که افراد در محل خدمت خود حضور نداشتند ولی از نظر بیمه برای ایشان حضور محسوب میشود ،به
عنوان روز حضررور افراد در سرریسررتم ثبت میشررود (این روزها میتوانند شررامل روزهایی باشررند که فرد از حق
مرخصری اسرتحقاقی خود استفاده نموده است و غیبت برای او محسوب نشده است) .روزهایی نیز وجود خواهد
داشرت که برای افراد به عنوان غیبت در سیستم ثبت میشود .به این معنی که فرد در محل کارش حاضر نشده
و مرخصی نیز در خواست نداده باشد.
برای اطال از کلیه این موارد ،سریسرتم امکانی را تحت عنوان «گزارش روزهای حضور و غیبت» در اختیار شما
قرار میدهد .در این گزارش می توانید از وضعیت کاری تك تك افراد ،کلیه پرسنل یك قسمت کاری خاص و یا
کلیه پرسرنل سرازمان در یك مدت زمان مشرخص و با توجه به  9مفهوم معینی که توضرریح داده شررد (حضور
واقعی ،حضور و غیبت) مالع شوید.



استفادهکنندگان دستگاه کارت ساعت

در تعاریف اولیه سریسرتم ،در قسرمت دسرتگاههای کارت سراعت ،مشخصات دستگاه کارت ساعت در سیستم
تعریف شده است .در این گزارش وضعیت استفاده پرسنل از دستگاههای نمایش داده شده است.
امکان دیگر در این قسررمت ،گزارشگیری از پرسررنلی اسررت که از یك دسررتگاه کارت سرراعت خاص اسررتفاده
کردهاند .این امکان از طریق انتخاب دستگاه مورد نظر در تعیین شرای گزارشگیری میسر میباشد.



لیست سالیانه

سرازمانهای مختلف در پایان هر سرال یا دورهکاری نیازمند اطال از وضرعیت مرخصی و ماموریتهای پرسنل
خود میباشند ،با گزارش لیست سازنه قادر به گزارشگیری از اطالعات مورد نیاز خواهند بود.
درخصوص تعیین شرای گزارشگیری این گزارش مواردی وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته میشود.
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در قسمت «مرخصی» «از»« ،تا» قادرید با انتخاب نو مرخصی (ساعتی یا روزانه) ،بازه مورد نظر خود را انتخاب
کنید .به عنوان مثال پس از انتخاب نو مرخصرری اسرتحقاقی و نو سرراعتی گزارش را مشرراهده نمایید .گزارش
حاصرل از گزارشگیری از اطالعات کلیه پرسرنل طی یك سرال ،شامل جدول ماههای سال و میزان استفاده از
مرخصی استحقاقی هر پرسنل طی آن ماه میباشد.
نکته حازز اهمیت در این گزارش امکان گزارشگیری بر اسراس مرخصری یا ماموریت میباشد .به این معنا که با
انتخراب گزینره مرخصررری تنها قادر به تعیین انوا مرخصررری ،روزانه و سررراعتی بودن آن و تعیین بازه جهت
گزارشگیری خواهید بود .همین مورد در خصررروص ماموریتها صررردق میکند ،با انتخاب گزینه ماموریت ،نو
سراعتی یا روزانه بودن آن و انتساب بازه زمانی مورد نظر قادر به گزارشگیری از وضعیت ماموریت پرسنل طی
دوره انتخابی به تفکیك ماههای موجود خواهید بود.



شرایط کاری فردی

این گزارش حاوی شرای کاری تخصیص داده شده به هر فرد میباشد ،به طور مثال افراد سازمان یا یك شخص
خاص به کدام گروه کاری،گروه اضرافه کاری ،گروه کسررکاری و تقویم کاری متصرل بوده یا از چه شرای کاری
فردی بهرهمند میباشند.
هنگام گزارشگیری ،امکان انتخاب گزارش براساس پرسنل ،گروه کاری ،تاریخ موثر و فهرست فراهم میباشد.
با انتخاب گزاشگیری بر اسراس پرسنل تعیین مینمایید تا گزارش با گروهبندی بر اساس پرسنل صورت پذیرد
و در ستونها قرار گیرد.
با انتخاب حالت گزارشگیری بر اساس گروه کاری معین میکنید گزارش براساس گروههای کاری تعریف شده،
گروهبندی شوند.
هم نین در حالت گزارشگیری براسراس تاریخ موثر ،میتوانید براساس تاریخ موثر برای هر پرسنل ،گروهبندی
را انجرام داده و گزارشگیری نمراییرد .در نهرایرت با انتخاب حالت فهرسرررت قادر بهگزارشگیری بدون اعمال
گروهبندی و به صورت فهرست خواهید بود.



خالصه سوابق و کارکرد مرخصی

یکی از گزارشرات نرمافزار حضرور و غیاب که شامل اطالعات کاربردی در خصوص پرسنل میباشد و با توجه به
پرونده پرسرنلی ایشان تکمیل میشود ،گزارش خالصه سوابق و کارکرد مرخصی میباشد .در این گزارش امکان
آگاهی یافتن از وضعیت مانده مرخصی و میزان مرخصی نقل به سال آینده میسر میباشد.
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در هنگام تعیین شررای برای گزارش خالصره سروابق و کارکرد مرخصری ،فیلدی به نام نو مرخصری مشخص
اسرت که محتوای آن مرخصریهای تعریف شرده در بخش انوا مرخصری ،نرمافزار پرسنلی میباشد .نکته قابل
توجه این اسرت که برای نمایش صرحیح مانده مرخصری و مرخصی نقل به سال بعد ،میبایست نو مرخصی را
ماابق با نو مرخصری تعریف شده در ت نظیمات پرونده پرسنلی هر فرد تعیین نمود .در ادامه به شرح آیتمهای
جدید موجود در گزارش پرداخته میشود.
پس از تعیین فیلترهای مربوطه و گزارشگیری در قسمت بازی گزارش گزینههایی از جمله تاریخ شرو به کار
(همان تاریخ استخدام که در پرونده پرسنلی افراد تعیین گشته است) ،عنوان شيل (پست محولهی افراد با توجه
به پرونده پرسنلی یعنی پستی که فرد در حال حاضر به آن منتسب است) ،کل کارکرد سالهای قبل (کارکردی
که پرسنل از زمان تاریخ استخدام تا کنون داشته) و مانده مرخصی سال قبل قابل مشاهده هستند.
طبق دورهی کاری انتخابی ،کارکرد پرسنل به همراه میزان اضافهکاری ،غیبت ،مرخصیها و غیره به تفکیك ماه
قابل مشراهده هسرتند .در قسرمت انتهایی گزارش نیز فیلدهایی با نام جمع کل مانده مرخصی (که در حقیقت
مانده مرخصری کنونی را نمایش میدهد) ،مرخصری باز خرید شده  ،مرخصی سوخته شده و مانده مرخصی نقل
به سرال بعد (میزان مرخصی منتقل شده به سال آینده با توجه به تنظیمات مرخصی تعیین شده برای هر فرد،
مثال برای افراد قراردادی در صرورت تعیین انتخاب محدود در تنظیمات مرخصی ،در قسمت مانده مرخصی نقل
به سال بعد عدد  3روز نمایش داده میشود) قابل رویت میباشند.



فراموشی کارت

با اسرتفاده از این گزارش امکان مشاهده درخواستهای فراموشی کارت پرسنل با فیلترهای مختلفی نظیر واحد
عملیاتی ،نو استخدام ،قسمتکاری ،وضعیت درخواست و غیره در اختیار شما قرار خواهد گرفت.



تاریخچه تغییرات

این گزارش اطالعات زگ تيییرات اعمال شرده در سیستم را در دو گزارش مجزا در نرمافزارهای حضور و غیاب
و پرسنلی مجموعه نرمافزاری دیدگاهنمایش میدهد.
ززم به توضیح است که جهت مشاهده این گزارش باید دسترسی «مشاهده گزارش تاریخ ه تيییرات مرخصی-
ماموریت -اضرافه کار» در پرسرنلی و «مشاهده گزارش تاریخ ه نيییرات» در حضور و غیاب فعال شود .در این
گزارشها با انتخاب تاریخ های مختلف و عملکردهای مورد نظر خروجی تيییرات نمایش داده میشود.
هم نین در صورتی که هیچ فیلتری انتخاب شده باشد کل تيییرات به صورت خروجی نمایش داده میشود.
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نحوه ایجاد گزارشات پیشرفته

در سرازمان های مختلف گزارشرات متنوعی مورد نیاز میباشرد .در گزارشات ثابت نرمافزار حضور و غیاب سعی
شده که تمامی موارد مورد نیاز سازمانها مرتفع شود ،اما برای گزارشات احتمالی خاص با عنوانها و ستونهای
انتخابی ،گزارشراتی تحت عنوان گزارشرات پیشرفته نیز ،در سیستم موجود میباشد .شما قادر خواهید بود تا در
این قسمت به دلخواه و براساس نیاز خود گزارشاتی را ایجاد نموده و موارد مورد نیاز را تعیین نمایید.
در قسرررمرت انتهرایی منوی تعراریف از مجموعه منوهای نرمافزار حضرررور و غیاب پنچ قسرررمت تحت عناوین
«گروهبندی گزارشررات پیشرررفته»« ،س رتونهای ترکیبی گزارشررات پیشرررفته دورهای»« ،گزارشررات پیشرررفته
دورهای»« ،سرتونهای ترکیبی گزارشات پیشرفته روزانه» و «گزارشات پیشرفته روزانه» قابل مشاهده است .در
زیر به شرح تفضیلی نحوه ایجاد اینگونه گزارشات پرداخته میشود.



گروهبندی گزارشات پیشرفته

در این قسررمت بر حسررب نیاز کاربری میتوان گروهبندیهای مختلف بر روی گزارشررات پیشرررفته (دورهای و
روزانره) ،تعریف نمود ،برای این منظور برا کلیك روی دکمه  +و درنظرگرفتن تیك «فعال» ،نام گروهبندی مورد
نظر را وارد نموده و گزینه ثبت را انتخاب کنید.



ستونهای ترکیبی گزارشات پیشرفته دورهای

گاهی ززم است روی آیتمهای موجود در ستونهای گزارشگیری شروطی اعمال شود .به طور مثال در سازمانی
دقایق تاخیر ،تعجیل و غیبت میانوقت با هم جمع شرده و از مقدار اضرافهکار پرسرنل کسر شود و تحت عنوان
اضرافهکار با احتسراب کسررکار نمایش داده شرود .شرما از این طریق قادر خواهید بود ستون مورد نظر خود در
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گزارشرررات را ایجاد کرده و در مراحل بعد آن را در گزارش خود بگنجانید .در ادامه شررررح چگونگی ایجاد این
فیلدها آمده است.
ابتدا ززم اسرت منوی تعاریف را از مجموعه منوهای نرمافزار حضور و غیاب گشوده و گزینه ستونهای ترکیبی
گزارشرات پیشررفته دورهای را انتخاب نمایید .این قسرمت شامل کلیه آیتمهای تعریفی میباشد که در گذشته
تعریف شده است.
با کلیك بر روی دکمه اضافه ،در صفحه مربوط به ستونهای ترکیبی ،لیست تمامی فیلدهای محاسباتی حضور
و غیاب و فیلدهای مورد نیاز از نرمافزار پرسرنلی نمایش داده شده است .با کلیك روی هر کدام از آیتمها امکان
انتقرال آن بره بخش مورد نظر فراهم میبراشرررد .آیتمهرای مورد نظر و یکی از عملگرهای «جمع»« ،تفریق»،
«ضرب» و «تقسیم» شرط مورد نظر را جهت اعمال بر روی چندین آیتم انتخابی ،انتخاب نمایید.
در انتخاب مناقی آیتمها جهت اعمال شرررط توجه فرمایید .بهطور مثال جمع دقایق غیبت «فرمت سرراعت» با
روزهای مرخصی «فرمت عدد صحیح» نتایج صحیحی را دربر نخواهد داشت .پس از انتخاب آیتمهای مورد نظر
و اعمال شروط ززم ،نام ،کد و فرمت فیلد ترکیبی را برای ستون ترکیبی انتخاب کنید .دقت نمایید.
به عنوان مثال اگر چند آیتم با فرمت صررحیح را جمع کردهاید ،فرمت عدد صررحیح را جهت شررناسرراندن آیتم
جدید به سیستم انتخاب نمایید.
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هم نین شرررما میتوانید در این قسرررمت نامگذاری آیتم های موجود در نرمافزار حضرررور و غیاب را با نامهای
دلخواه تيییر دهیرد .بره طور مثرال اگر مایلید آیتم «دقایق غیبت» تحت عنوان «غیبت میانوقت» در گزارش
مشراهده شرود ،با انتخاب این آیتم در ستون های ترکیبی گزارشات پیشرفته ،بدون اعمال شرط ،تنها با انتساب
نام مورد نظر و ثبت ،قادر به مشاهده همان آیتم با نام دلخواه خواهید بود.

521
کد مستند

راهنمای کاربری نرمافزار حضور و غیاب



گزارشات پیشرفته دورهای

پس از تعریف سرررتونهای ترکیبی مورد نیاز (ذکر شرررد ه در باز) ،با گشرررودن منوی تعاریف و انتخاب گزینه
گزارشات پیشرفته دورهای ،میتوان گزارشات پیشرفته را ایجاد کرد.
در این صررفحه لیسررت تمامی آیتمهای حضررور و غیاب ،آیتمهای مورد نیاز نرمافزار پرسررنلی مجموعه دیدگاه و
آیتمهای ترکیبی تعریف شررده نمایش داده شررده اسررت .با کلیك روی آیتمهای مورد نظر ،سررتونهای گزارش
جردیرد را ایجراد کنید .پس از انتخاب آیتمهای مورد نظر خود ،با تعیین شرررماره در کنار هر آیتمهای میتوان
ترتیب دلخواه نمایش سررتونها را تعیین کنید .به طور مثال شررماره اختصرراص داده شررده جهت آیتم شررماره
پرسرنلی را « »5در نظر بگیرید .این کار منجر به نمایش شرماره پرسرنلی در ستون شماره « »5گزارش خواهد
شرررد .پس از تعیین آیتمهرای مورد نیاز نوبت به نامگذاری گزارش میرسرررد .در این مرحله همانند نامگذاری
ستونهای ترکیبی نام گزارش خود را انتخاب کرده و در قسمت «عنوان» تایپ نمایید ،با کلیك در قسمت «نام
نمایشرری» مقدار موجود در قسررمت «عنوان» عیناً در این قسررمت کپی خواهد شررد.

در قسررمت «Template

گزارش» قادر خواهید بود با در نظر گرفتن تعداد سررتونهای گزارش سرراخته شررده قالب گزارشگیری خود را به
تفکیرك نو « »Landscapeیا « »Portraitانتخاب نمایید .ززم به ذکر اسرررت حالت « »Landscapeبه حالتی
اتالق میشود که گزارش به صورت افقی در کاغذ  A4ایجاد شود و در مقابل حالت « ، »Portraitمنجر به ایجاد
گزارش به صرررورت عمودی در کاغذ  A4خواهد شرررد .عدد موجود در کنار عناوین مذکور نشررران دهنده تعداد
سرتونها میباشد .به طور مثال جهت ایجاد قالب گزارشی با  4ستون در حالت  Portraitززم است گزینه

_A4

 Portrait _4را انتخاب کنید.
در فیلرد چنرد گزینرهای «جهت مرتبسرررازی» قادر به تعیین صرررعودی ،نزولی و یا ایجاد گزارشگیری بدون
مرتبسازی خواهید بود .در نهایت با انتخاب گزینه در تاریخ در صفحه اول هر گزارش ،تاریخ روز گزارشگیری
در خواهد شد.
توجه کنید برای مشراهده گزارش پیشررفته سراخته شرده ،ززم است صفحه یکبار  Refreshشود ،این امکان از
طریق کلید  F1روی کیبورد یا انتخاب گزینه  Refreshاز منوی IEامکانپذیر میباشرررد .در نهایت در قسرررمت
انتهایی گزارشات نرمافزار ،منوی گزارشات پیشرفته شامل کلیه گزارشات ساخته شده شما خواهد بود.
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ستونهای ترکیبی گزارشات پیشرفته روزانه

گاهی ززم اسرت روی آیتمهای موجود در ستونهای گزارشگیری شروطی اعمال شود .به طور مثال ززم است
در سرازمانی دقایق تاخیر ،نعجیل و غیبت میانوقت با هم جمع شرده و از مقدار اضرافهکار پرسنل کسر و تحت
عنوان اضرافهکار با احتساب کسرکار ،نمایش داده شود .شما از این طریق قادر خواهید بود ستون مورد نظر خود
در گزارشات را ایجاد کرده و در مراحل بعد آن را در گزارش خود بگنجانید.
ابتدا ززم است منوی تعاریف را از مجموعه منوهای نرمافزار حضور و غیاب گشوده و گزینه «ستونهای ترکیبی
گزارشرات پیشررفته روزانه» را انتخاب نمایید .این قسرمت شامل کلیه آیتمهای تعریفی میباشد که در گذشته
تعریف شرده اسرت .با کلیك بر روی دکمه اضاافه به صرفحه تعریف سرتونهای ترکبی این دست از گزارشات
هدایت خواهید شد.
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با کلیك بر روی دکمه اضافه ،در صفحه مربوط به ستونهای ترکیبی ،لیست تمامی فیلدهای محاسباتی حضور
و غیاب و فیلدهای مورد نیاز از نرمافزار پرسرنلی نمایش داده شده است .با کلیك روی هر کدام از آیتمها امکان
انتقرال آن بره بخش مورد نظر فراهم میبراشرررد .آیتمهرای مورد نظر و یکی از عملگرهای «جمع»« ،تفریق»،
«ضرب» و «تقسیم» شرط مورد نظر را جهت اعمال بر روی چندین آیتم انتخابی ،انتخاب نمایید.
در انتخاب مناقی آیتمها جهت اعمال شرررط توجه فرمایید .بهطور مثال جمع دقایق غیبت «فرمت سرراعت» با
روزهای مرخصی «فرمت عدد صحیح» نتایج صحیحی را دربر نخواهد داشت .پس از انتخاب آیتمهای مورد نظر
و اعمال شروط ززم ،نام ،کد و فرمت فیلد ترکیبی را برای ستون ترکیبی انتخاب کنید .دقت نمایید.
به عنوان مثال اگر چند آیتم با فرمت صررحیح را جمع کردهاید ،فرمت عدد صررحیح را جهت شررناسرراندن آیتم
جدید به سیستم انتخاب نمایید.
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هم نین شرررما میتوانید در این قسرررمت نامگذاری آیتم های موجود در نرمافزار حضرررور و غیاب را با نامهای
دلخواه تيییر دهیرد .بره طور مثرال اگر مایلید آیتم «دقایق غیبت» تحت عنوان «غیبت میانوقت» در گزارش
مشراهده شرود ،با انتخاب این آیتم در ستونهای ترکیبی گزارشات پیشرفته ،بدون اعمال شرط ،تنها با انتساب
نام مورد نظر و ثبت ،قادر به مشاهده همان آیتم با نام دلخواه خواهید بود.
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گزارشات پیشرفته روزانه

پس از تعریف سرررتونهای ترکیبی مورد نیاز (ذکر شرررد ه در باز) ،با گشرررودن منوی تعاریف و انتخاب گزینه
گزارشات پیشرفته روزانه ،میتوان گزارشات پیشرفته را ایجاد کرد.
در این صررفحه لیسررت تمامی آیتمهای حضررور و غیاب ،آیتمهای مورد نیاز نرمافزار پرسررنلی مجموعه دیدگاه و
آیتمهای ترکیبی تعریف شررده نمایش داده شررده اسررت .با کلیك روی آیتمهای مورد نظر ،سررتونهای گزارش
جردیرد را ایجراد کنید .پس از انتخاب آیتمهای مورد نظر خود ،با تعیین شرررماره در کنار هر آیتمهای میتوان
ترتیب دلخواه نمایش سررتونها را تعیین کنید .به طور مثال شررماره اختصرراص داده شررده جهت آیتم شررماره
پرسرنلی را « »5در نظر بگیرید .این کار منجر به نمایش شرماره پرسرنلی در ستون شماره « »5گزارش خواهد
شرررد .پس از تعیین آیتمهرای مورد نیاز نوبت به نامگذاری گزارش میرسرررد .در این مرحله همانند نامگذاری
ستونهای ترکیبی نام گزارش خود را انتخاب کرده و در قسمت «عنوان» تایپ نمایید ،با کلیك در قسمت «نام
نمایشرری» مقدار موجود در قسررمت «عنوان» عیناً در این قسررمت کپی خواهد شررد.

در قسررمت «Template

گزارش» قادر خواهید بود با در نظر گرفتن تعداد سررتونهای گزارش سرراخته شررده قالب گزارشگیری خود را به
تفکیرك نو « »Landscapeیا « »Portraitانتخاب نمایید .ززم به ذکر اسرررت حالت « »Landscapeبه حالتی
اتالق میشود که گزارش به صورت افقی در کاغذ  A4ایجاد شود و در مقابل حالت « ، »Portraitمنجر به ایجاد
گزارش به صرررورت عمودی در کاغذ  A4خواهد شرررد .عدد موجود در کنار عناوین مذکور نشررران دهنده تعداد
سرتونها میباشد .به طور مثال جهت ایجاد قالب گزارشی با  4ستون در حالت  Portraitززم است گزینه

_A4

 Portrait _4را انتخاب کنید.
در فیلد چند گزینهای «جهت مرتبسازی» میتوان نحوه ترتیب اطالعات را به صورت صعودی ،نزولی و یا ایجاد
گزارشگیری تعیین نمایید .در نهایت با انتخاب گزینه «در تاریخ» در صفحه اول هر گزارش تاریخ روز گزارش
در خواهد شد.
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توجه کنید برای مشراهده گزارش پیشررفته سراخته شرده ،میبایست صفحه یکبار  Refreshشود ،این امکان از
طریق کلیرد  F1روی کیبورد یرا انتخراب گزینره  Refreshاز منوی IEامکرانپذیر میباشرررد .در نهایت از منوی
گزارشات پیشرفته کلیه گزارشات ساخته شده نمایش داده خواهد شد.
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