
 رداراستفاده از دستگاه حضور و غیاب به عنوان یکی از عوامل کمک دهنده به افزایش بهره وری سازمانی در سال های اخیر از رشد چشم گیری برخو

خرید حضور و  می باشد. در این مطلب راهنمای نصب دستگاه حضور و غیاب نانو تایم را به تفصیل برای شما ذشرح خواهیم داد. خوب شما در حین

، بسته به نوع کابری خود می توانید یکی از نسخه های نرم افزار حضور و غیاب نانو تایم)تحت وب، تحت ویندوز یا موبایل( را غیاب نانو تایم

حضور و غیاب نانو تایم کار مشکلی نمی باشد و شما براحتی و با خواندن این آموزش می توانید دستگاه خود  خریداری کنید. نصب و راه اندازی دستگاه

 .را راه اندازی کنید، پس با ما همراه باشید

  

 آموزش مرحله به مرحله نصب دستگاه حضور و غیاب نانو تایم

دستگاه حضور و غیاب  سبی نصب کنید، به عنوان مثال در صورت استفاده ازقبل از هر چیزی شما باید دستگاه حضور و غیاب خود را در محل منا

اب نباشد و به طور کلی تغییرات نوری زیادی را شاهد نباشیم. بعد از ، باید دستگاه در محلی نصب شود که نور شدید یا تابش مستقیم آفتتشخیص چهره

 نصب در حل مورد نظر شما باید نرم افزار حضور و غیاب نانو تایم را بر روی سیستم کامپیوتر نصب کنید. برای نصب صحیح نرم افزار حضور و

 .رداختغیاب شما نیاز به بستر مناسب می باشد که در ادامه به شرح آن خواهیم پ

 

  

 مراحل نصب و راه اندازی نرم افزار حضور و غیاب نانو تایم بدون خطا

و باالتر نصب شود  7داشته باشید که نرم افزار باید بر روی سیستم عامل ویندوز به این نکته توجه   قبل از نصب نرم افزار حضور وغیاب نانوتایم باید

می باشد تا از هر گونه خطای احتمالی جلوگیری  01یا  7در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهید شد. پیشنهاد ما به شما نصب بر روی ویندوز 

 .می باشد Microsoft .Net Framwork 5.3    ه نصبنیاز ب 01و  8شود. توجه داشته باشید در صورت نصب ویندوز 

سیستم  روند کاربعد از موارد باال نیاز می باشد تا شما تنظیماتی بر روی سیستم خود انجام دهید، الزم به ذکر می باشد این تنظیمات هیچ گونه خللی در 

 .شما وارد نخواهد کرد

 یاب نانوتایمتنظیم زبان سیستم برای نصب نرم افزار حضور و غ .0 

 .به این منظور شما می توانید به راحتی به مسیر ارائه شده رفته و براحتی ساعت سیستم خود را تنظیم نمائید

 Control Panel\Clock, Language, and Region\region\administrative\change system locale 
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 .را انتخاب کنید persian برای تعیین زبان فارسی برای سیستم خود در مسر وارد شده گزینه

  



 

  

 یهمراهان عزیزم نانو تایم در هنگام تنظیم و راه اندازی دستگاه حضور و غیاب، در صورتی که زبان پیش فرض سیستم شما از قبل بر روی فارس

 .تنظیم شده است، به شما پیشنهاد می کنیم موارد زیر را بررسی کنید

Control Panel\lock, Language, and Region\additional setting\-use native digits\(select) national 

Control Panel\Clock, Language, and Region\additional setting\date\calendar type 

 .باشدyyyy/mm/dd در حالتحائز اهمیت میباشد زیرا بایستی  short data &Long data  نکته : در اینجا توجه به 

 

  



 غیر فعال کردن کنترل دسترسی .2

 .و آن را غیر فعال کنیدبه منظور غیر فعال کردن کنترل دسترسی برای عملکرد بهتر نرم افزار شما می توانید به مسیر ارائه شده رفته 

Control Panel\User Accounts\User Accounts\Change User Account Control settings\(select )never notify\ok 

 
 

 

 



5.  

 سیستم برای نصب IP تنظیم. 5

 دستگاه حضور و غیاب نانوتایم

 سیستم کامپیوتری برقرار بوده که به این منظور نیازمند به یک ارتباط شبکهبا  حضورغیاب نانوتایم نیاز است که ارتباط بین دستگاه IP برای تنظیم

(WIFI و یا LAN )می باشد. 

دستگاه حضور و غیاب نانو تایم و سیستم کامپیوتری بایستی در یک رنج باشند . الزم بذکر می باشد، در  IP توجه به این نکته ضروری می باشد که

دستگاه حضور و غیاب تغییر  IP میبایست ( X.0.290.890آدرس غیر از  IP دارای ) هایی با شبکه های داخلیصورت استفاده از دستگاه در محل 

 .کند. امیداوریم که با این نکات بتوانید براحتی نحوه کار با دستگاه حضور و غیاب را آموخته و از مزایای استفاده از آن بهرمند شوید

Control Panel\System and Security\Windows Firewall\turn windows firewall on or off 
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 راهنمای نصب نرم افزار حضور و غیاب حضور و غیاب نانوتایم .4

 .قرار داده و مراحل آن را طی نمایید را در دستگاه CDبعد از انجام تمامی مراحل فوق، شما براحتی می توانید نرم افزار حضور و غیاب را نصب کنید،

نصب   C را در درایوی به غیر از  توجه به این نکته خالی از لطف نمی باشد که تیم پشتیانی نانوتایم به شما پیشنهاد می کند در هنگام نصب ،نرم افزار

را بر روی  ( any desk –UltraViewer) وت سیستم نظیرنرم افزار های ریم ارتباط آنالین با پشتیبانی شرکت،   برای بر قراری  نمایید، همچنین

 .سیستم خود نصب نمایید. امیدواریم تا این مرحله آموزش کار با دستگاه حضور و غیاب برای شما مفید واقع شده باشد

   

 PING تست اتصال دستگاه حضور و غیاب با سیستم به کمک دستور

اتصال بین دستگاه و سیستم کامپیوتری باید اطمینان حاصل کنید که دستگاه و سیستم ارتباط برقرار کرده  بعد از نصب نرم افزار حضور وغیاب و ایجاد 

 استفاده از دستورآشنا نمی باشید می توانید به راهنمای Ping استفاده نمائید. در صورتی که با دستور Ping اند و به این منظور می توانید از دستور

Ping در این سایت مراجعه نمائید. 

را تایپ کنید. در این مرحله پنجره  CMD را تایپ کرده و در پنجره باز شده عبارت RUN در منوی استارت عبارت CMD برای استفاده از دستور

در صورت نمایش اطالعات  را وارد می کنید. PING 0.2.0.8.0.210 زیر برای شما باز می شود. به منظور در خط فرمان این پنجره عبارت

بکه شدرست یعنی ارتباط شما به درستی برقرار شده است، در غیر این صورت باید به دنبال رفع مشکل از جمله عدم برقراری ارتباط از طریق کابل 

 .باشید

 .جدید را وارد نمایید  IPدستگاه حضور و غیاب بایستی  IPمیباشد و در صورت تغییر0.2.0.8.0.210  دستگاه حضور و غیاب ما  IPدر این تصویر
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معرفی کنید، به این منظور نرم افزار حضور و غیاب نانو تایم را باز کرده و از  نرم افزار حضور و غیاب را در داخل  در مرحله بعد شما باید دستگاه

 .نوار منوی باالی صفحه گزینه منو را انتخاب می کنید
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د در لیست یدر این منو گزینه تعریف دستگاه را انتخاب کرده و در پنجره باز شده در صورتی که شما از قبل دستگاهی را به نرم افزار معرفی کرده باش

 .پایین صفحه قابل مشاهده می باشد

  

 

  

دستگاه را از داخل خود دستگاه  دستگاه و پورت دستگاه را وارد کنید. شما می توانید شناسه IPدر پنجره باز شده، شما باید شناسه دستگاه، نام دستگاه، 

سم ق حضور و غیاب از طریق منوی دستگاه و تنظیمات ارتباط در قسمت ارتباط با کامیپوتر مشاهده کنید و در صورت نیاز آن را ویزایش کرده و در

 .شناسه دستگاه در نرم افزار حضور و غیاب نانو تایم وارد کنید

  

 



  

می باشد این  0.290.8909210آدرس همه دستگاه خای حضور و غیاب نانو تایم  IP نام دستگاه را می توانید به دلخواه وارد کرده و با توجه به اینکه

 .ض وارد شده و پورت دستگاه نیز به طور پیش فرض وارد می شودآی پی آدرس در قسمت مورد نظر به صورت پیش فر

  

 

  

که یک صفحه برای شما باز می شود که دارای یک  در این مرحله تیک قرمز رنگ ثبت در گوشه سمت چپ صفحه را فشرده، حال مشاهده می کنید

 .قسمت برای وارد کردن شماره شناسایی از اینترنت می باشد

  

 



  

ستگاه در د به این منظور کلید دریافت شماره شناسایی از اینترنت را فشرده و فیلد مورد نظر شما پر می شود. در نهایت بر روی دکمه ثبت زده تا ثبت

 .حضور و غیاب نانو تایم کامل شود. حاال دستگاه شما آماده برای استفاده می باشدنرم افزار 

  

 

  

  


