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 حضور و غیاب نانوتایم فرم وظایف و شرایط حضور کارشناس

 .................................جناب آقای / سرکارخانم ...................... ..............................................مدیریت محترم شرکت / فروشگاه 

 باسالم.

 ......................................................... مدلحضور و غیاب نانوتایم  دستگاه،  کارشناس بنابه درخواست جنابعالی مبنی بر حضور

اعزام نماید.  جهت نصب و آموزش به محل شمابا شما هماهنگ می کنند  شرکتکه مقرر شده  درتاریخدارد یک نفر کارشناس حضور و غیاب نانوتایم را  نظر این شرکت در
 .پس از  مهر و امضا جهت شرکت ارسال نماییدمجدداً فرم را آن اقدام نمایید و مطالعه و نسبت به تایید  راذیل لذا الزامی است شرایط 

 دقیقه می باشد ( : 09زمان تقریبی زیر ) برای انجام صحیح تمامی موارد اعالم نمایید ب نانوتایمغیاخود را جهت اعزام کارشناس حضوروانتخابی  مشتری گرامی لطفا موارد
 نصب فیزیکی دستگاه در محل مورد نظر مشتری  .1

 نفر 5حداکثر  –آموزش معرفی پرسنل به همراه معرفی اثر انگشت و یا چهره در دستگاه حضور و غیاب  .2
 عامل ویندوزنصب نرم افزار حضور و غیاب بر روی سیستم  .3
  : آموزش کار با نرم افزار شامل .4

 عریف دستگاهت 

 پرسنل  تعریف 

 لسنشیفت بندی پر 

 ارتباط دستگاه با نرم افزار برقراری 

  از طریق فلش و یا شبکهنانوتایم دستگاه در نرم افزار تردد های  بارگذاریآموزش 

 گزارشات مختلف برنامه آموزش استفاده از 

ویروس ، خطای  لطفا پیش  از مراجعه کارشناس از عملکرد صحیح رایانه ای که قرار است نرم افزار بر روی آن نصب شود مطمئن شوید و مواردی از قبیل وجود (1تذکر 

علت عملکرد ناصحیح رایانه نتواند نرم افزار نانوتایم را به درستی نصب  را بررسی نمایید در غیر اینصورت اگر کارشناس به ... سیستم عامل وعملکرد ناصحیح سخت افزار، 
درصورت وجود مشکل  د./و تحویل نماید مسئولیت این امر به عهده مشتری بوده وکارشناس حضور و غیاب نانوتایم تمام هزینه های خود را به صورت کامل دریافت میکن

که قابل رفع نباشد و نیاز به اعزام مجدد کارشناس  ,درصورت وجود مشکل بر روی سیستم مشتری) .معرفی گرددکارشناس در سیستم شما نیاز است سیستم جایگزین به 
 (، هزینه ایاب و ذهاب و ساعت حضور کارشناس محاسبه و مجدداً از مشتری اخذ می گردد.باشددر آینده 

)کابل های برق ، لوله های آب داخل کار احتمالی نسبت به تاسیسات  لذا نمی باشد، ب دستگاه مطلع محل نصساختمان با توجه به اینکه کارشناس ، از معماری  (2تذکر 

هرگونه خسارت احتمالی به عهده  در غیر اینصورتداشته باشد نظارت کامل مشتری باید بر محل نصب  بنابراین،  آگاهی نداردمحل پیشنهادی برای نصب و گاز و ...( 
 مشتری می باشد. شخص

لذا تامین کابل شبکه و عملیات  وسیله کابل شبکه به رایانه متصل می گردد،ه ب، در صورتی که دستگاه حضور و غیاب شما دارای پورت ارتباطی شبکه باشد  (3ذکر ت

و باید از قبل کابل کشی الزم انجام شده و عملکرد صحیح  آن مورد  مشتری بودهبه عهده  یا سوییچ شبکه رایانه ودستگاه حضور و غیاب و بین  کابل کشی جهت ارتباط
 بررسی قرار گیرد.

اردی که خارج با توجه به اینکه کارشناس فقط در حد وظایف خود ) ذکر شده در باالی صفحه ( به صورت کامل آموزش دیده است فلذا خواهشمند است انجام مو (4تذکر 

 آنتی ویروس ، تعویض سیستم عامل و نصب نرم افزار های جانبی و ...( را به عهده وی قرار ندهید در غیر اینصورت شرکت هیچ وی می باشد ) از قبیل نصب مسولیت
 باشد.به عهده نگرفته و تمامی مسولیت بر عهده مشتری می م ناصحیح را اناشی از انجو خطا ها و خسارتهای احتمالی  امورگونه مسئولیتی نسبت به انجام ناصحیح این 

 لطفاً هیچ کاالیی را از کارشناس خریداری ننماید در غیر اینصورت شرکت هیچ مسولیتی نسبت به قیمت و مرغوبیت کاال به عهده نمی گیرید. ( 5تذکر 

بایستی افرادی را جهت آموزش معرفی کند که در حین آموزش از هرگونه کار متفرقه پرهیز و  عمل یادگیری نیاز به تمرکز باالیی دارد مشتری به دلیل اینکه (6 تذکر

 (.باشد نماید. ) مدت زمان تقریبی برای آموزش یک ساعت میتمام تمرکز خود را صرف یادگیری نرم افزار حضور و غیاب نانوتایم 

که برای بررسی میزان رضایتمندی کار کارشناس حضور و غیاب نانوتایم  بررسی و نظارت برجهت  یرمف ,پس از انجام وظایف تعیین شده توسط کارشناس (7تذکر 

 تایید و امضا نماید .  ,به وی داده می شود تا پس از مطالعه  هست مشتری

نرم افزار حضور و غیاب )شامل نصب دستگاه ،  یاآماده سازی دستگاه این به معنی است که اگر  تومان میباشد 509998ه دقیق 09 نصب یا آموزش برای هرهزینه ( 8تذکر 

 تومان مشتری باید پرداخت کند. 050999دقیقه  09دقیقه به طول انجامید به ازای هر  09آموزش یا رفع اشکال( بیش از 

 محل مهر و امضا مشتری                                                                                                                                                       


