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 تعاریف .1
 .در ابتدای کار نیاز است اطالعات پایه در نرم افزار تعریف شوند ، در ادامه این بخش، تعاریف مورد نیاز آورده شده است

 تعریف شرکت .1.1

 .نمایید مشخصرا همراه با لوگو  شرکت دارنده برنامهدر این قسمت می توانید مشخصات 

 

 تعریف انواع استخدام .1.1

که این قسمت فقط جنبه اطالعاتی داشته و نوع استتخدام   کنیدتوجه . نمایید شما در این قسمت انواع استخدام را تعریف می

 .در سایر قسمت های برنامه تغییری ایجاد نمی کند

 

 تعریف چارت سازمانی .1.1

های متفاوت پرسنل را مشخص نمایید تا در هنگام تعریف پرسنل بتوانید سمت آنهتا را نیتز   در این قسمت الزم است سمت 

 .تعیین نمایید

 .بیشتر جنبه تکمیل اطالعات کاربر مد نظر بوده است« چارت سازمانی» و « تعریف انواع استخدام» دو قسمت 
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 تعریف گروه کاری .1.1

برای آنکه زمان ورود و خروج هر پرسنل تعیین . شوند رسنل استفاده میهای کاری در واقع به منظور اختصاص شیفت به پ گروه

های متفاوت را تعریف نمود و سپس هر شیفت را به گروه کاری اختصاص داد، بنابراین الزم است بترای   شود ابتدا باید شیفت

 .باشند ها می رسنل و شیفتکلیدهای ارتباط بین پ« نام شیفت» و « گروه کاری»در واقع . پرسنل گروه کاری تعیین گردد

 

 تعریف تعطیالت .1.1

بته  . های سال به عنوان تعطیلی آخر هفته تعریف می شتود  در این نرم افزار پس از تعریف سال به صورت اتوماتیک کل جمعه

بته   « بارگزاری از اینترنت» منظور اضافه شدن سایر تعطیالت رسمی به تقویم کاری نیاز است لیست تعطیالت را یا از طریق 

. به این منظور ابتدا ستال کتاری را انتختام نماییتد     .سایر تعطیالت رسمی را وارد نمایید «ثبت دستی»روز نمایید یا از طریق 

د تعطیالت به لیست اضافه شتده  کنیهمانطور که مشاهده می . سپس تاریخ مورد نظر و دلیل تعطیلی را وارد کرده و ثبت کنید

  .است



1 

 

رای جلوگیری از غیبت پرسنل الزم ، تعطیل اعالم شود ب سازمان شمااز جانب  یک روزگر به دالیلی ا همچنین توجه نمایید که

 .گرددآن روز را به صورت دستی تعطیل تعریف  است

 

 تعریف پرسنل .1.1

شماره پرستنلی در واقتع همتان شناسته تعریتف شتده در       . در این مرحله باید کلیه پرسنل فعال در سازمان را تعریف کنید

نام و نام ختانوادگی فیلتدهای اجبتاری متی     . اه می باشد که پرسنل به شناسه های داخل دستگاه انتصام داده میشوددستگ

در بخش های بعدی توضتی  داده  )امکان انتقال اسامی به تعدادی از مدلها دستگاه های حضور و غیام میسر میباشد .باشند

 (.خواهد شد

رم افزار با هم مطابقت پیدا خواهند کرد بنابراین برای جلوگیری از هرگونه خطای پرسنل از طریق کد پرسنلی در دستگاه و ن

 .احتمالی حتما چک نمایید شماره پرسنلی افراد در دستگاه حضور و غیام و نرم افزار یکسان باشد

 فرم زیر باز میگردد "تعریف پرسنل"با کلیک بر روی منوی 

 
 :که در زیر به توضی   دکمه های تعبیه شده در زیر این فرم پرداخته میشود 
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               .این آیکون  برای ورود به فرم تعریف پرسنل استفاده میشود: آیکون تعریف پرسنل 

 

 

  این آیکون به منظور ویرایش پرسنل استفاده میشود، به منظور ویرایش مشخصات یک: آیکون ویرایش پرسنل

پرسنل  ابتدا پرسنل مورد نظر را انتخام کرده و سپس با کلیک بر روی آیکون ویرایش ، شما میتوانید مشخصات 

 .پرسنل انتخابی را ویرایش نمایید

 

به منظور حذف یک پرسنل  ابتدا پرسنل مورد نظر را انتخام کرده و سپس با کلیک بر روی : آیکون حذف پرسنل 

دقت داشته باشید که تنها پرسنلی که برای آنها . نید پرسنل انتخابی را حذف نماییدآیکون ویرایش ، شما میتوا

 .هیچ ترددی ثبت نشده است میتوانند حذف گردند

 

به صفحه تنظیم پارامترهای حقوقی افتراد  با کلیک بر روی این آیکن شما :  آیکون ثبت احکام پرسنل

این آیکون با اکتیو سازی ماژول حقوق فعال میگردد و در نسخه پایته بته صتورت    . ) وارد خواهید شد

 .(   پیش فرض فعال نمیباشد

 

 فرم تعریف پرسنل.1.1.1

پارمترهای الزم به منظور تعریف هر پرسنل،شماره پرسنلی، نام و نام خانوادگی به همراه سمت،نوع استخدام و گروه کتاری  

بخش مهم دیگر در این قسمت انتخام گروه کاری می باشد به این معنی که هر شخص در مجموعه شتما،  . پرسنل میباشد

 .ر واقع زمانبندی حضور افراد بر اساس نوع گروه کاری آنها تعیین میگرددد. قرار گیردهای کاری  در یکی از گروهباید قطعا 

در این فرم با استفاده از دکمه    .مربوطه اضافه کنید پارامترمی توانید مورد جدیدی به 
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 ثبت احکام پرسنلفرم .1.1.1

همچنین با کلیک بتر روی  .بفرماییداحکام تعریف شده برای پرسنل انتخام شده را مشاهده  د لیستیتوانیدر این فرم شما م 

 .حکم جدیدی برای پرسنل خود تعریف نماییدشده و  "ثبت پارامترهای حقوقی"میتوانید وارد فرم  

 

در ادامه هر یک از پارامترهای مذکور توضی   در این قسمت نیاز است شما پارامترهای مربوط به حقوق افراد را تعیین بفرمایید

 داده میشود

 .مبلغی است که شما بر اساس موظفی افراد به صورت ماهیانه به افراد میدهید: زد ماهانه مبلغ دستم

کارکرد خارج از وقت مجموع ساعت حضور پرسنل در روزهای غیر موظفی میباشد، بته  : مبلغ هر ساعت کارکرد خارج از وقت 

،در صورتی که پرستنل شتما جمعته حضتوری     عنوان مثال اگر شما در تعریف شیفت ، برای جمعه شیفت تعیین نکرده باشید 

با توجه به اینکته بترای بستیاری از کارفرماههتا ،     .  تعیین میگردد "کارکرد خارج از وقت"داشته باشد ، این حضور به عنوان 

 کارکرد خارج از وقت نوعی اضافه کار محسوم میگردد، در بسیاری از موارد مبلغ هر ساعت کارکرد خارج از وقت را یکسان با

 .مبلغ هر ساعت اضافه کاری در نظر میگیرند

 کاملتر وجود نداردبا توجه عنوان واض  این مورد، نیازی به توضی  : مبلغ هر ساعت ماموریت

را تعیتین مینماییتد، در واقتع     "تعداد ساعت مرخصی مجاز"شما در یکی دیگر از پارامترهای حکمی : مبلغ هر ساعت مرخصی

 مجاز از این مرخصی استفاده نمایند و به ازاء ساعت مرخصی در یکماه که افراد مجاز میباشند مرخصی مجاز ، مرخصی میباشد

حال شما در این پارامتر مشخص میکنید برای هر ساعت مرخصی مجاز چه مبلغی به فرد پرداختت  . حقوق نیز دریافت میکنند

مبلتغ هتر   )توجه داشته باشید که اگر شخصی بیش از ساعت مرخصی مجاز خود، مرخصی گرفته باشد ، مبلغ متذکور . میگردد

   .کسر میگردد تر از مرخصی مجاز از حقوق شخصبه ازاء تعداد ساعتهای مرخصی اضافه ( ساعت مرخصی

 با توجه عنوان واض  این مورد، نیازی به توضی  کاملتر وجود ندارد  :مبلغ هر ساعت اضافه کار مجاز
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، حتال در  با توجه به تعریف شیفت افراد ، ساعات مرخصی غیرمجاز افراد محاسبه میگردد: مبلغ هر ساعت اضافه کار غیرمجاز

معموال این مبلغ صتفر  )شما مشخص میکنید که به اضافه کار غیر مجاز افراد چه مبلغی به شخص پرداخت میگردد این پارامتر

   (در نظر گرفته میشود

 با توجه عنوان واض  این مورد، نیازی به توضی  کاملتر وجود ندارد :مبلغ هر ساعت کسر کار

 ماه را باید در این قیمت وارد نمایید، حق اوالد بر اساس ساعت موظفی افراد در: مبلغ حق اوالد 

توسط اداره کار معمتوال بترای    ، حق مسکن، بن کارگری و سنواتتوجه  نمایید که پارامترهای حقوقی حق اوالد: توجه ویتتژه

 الزمساعت در ماه موظف به کار میباشتد   191، بنابراین اگرپرسنل شما کمتر از تعیین میگرددروز  13ساعت موظفی در  191

است مبالغ تعیین شده برای این پارامترها به نسبت ساعت موظفی افتراد محاستبه شتده و ستپس در پارامترهتای حقتوقی       

   .جایگذاری شوند

 .با توجه عنوان واض  این مورد، نیازی به توضی  کاملتر وجود ندارد :مبلغ حق مسکن 

 .کاملتر وجود ندارد با توجه عنوان واض  این مورد، نیازی به توضی  :مبلغ بن کارگری

 .با توجه عنوان واض  این مورد، نیازی به توضی  کاملتر وجود ندارد :مبلغ سنوات

از ایتن مرخصتی    در یکمتاه  مرخصی مجاز ، مرخصی میباشد که افراد مجتاز میباشتند   :تعداد ساعات مرخصی مجاز در هر ماه

 .میکنندحقوق نیز دریافت  مجاز استفاده نمایند و به ازاء ساعت مرخصی

 

 تعریف سال کاری .1.1

در ) .غیر این صورت امکان ثبت تردد در نرم افزار در تاریخ مورد نظر وجود نداردبرای هر سال باید سال کاری تعریف شود در 

 (شود د گزارشات برنامه به صورت صحی  نمایش داده نمیکه سال کاری به صورت صحی  وارد نشوصورتی 
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 تعریف اولیه .1.1

در را در اینجتا مرخصتی ستاعتی    . انواع مختلف مرخصی و مأموریت را تعریف کنیدبا استفاده از منوی تعاریف اولیه می توانید 

 .را وارد کنید تعریف برای تعریف انواع مأموریت دسته مأموریت را انتخام نموده و نام و شناسه. دسته مرخصی تعریف نمودیم

 (برنامه وجود دارداین قسمت فقط در نسخه پیشرفته ) 
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 دستگاه .1

 تعریف دستگاه .1.1

های حضتور و غیتام    دستگاه. در این قسمت باید اطالعات ارتباط دستگاه و نرم افزار را وارد کنید و سپس ارتباط برقرار کنید

ZK  دارای آدرس به صورت پیشفرض IP ،632.618.6.216  بترای ارتبتاط از طریتق شتبکه بایتد      . دنمی باش 4911و پورت

اطالعات ارتبتاطی هتر دستتگاه از     ). را کلیک نمایید( تیک قرمز رنگ)اطالعات را همانند تصویر زیر وارد کنید و دکمه ارتباط 

 .(قبیل آدرس آی پی و پورت را میتوانید از داخل تنظیمات هر دستگاه مشاهده نمایید

 

متورد   Comی زیر فعال می شود و باید پتورت  ها گزینه. را انتخام کرده باشید Comمقدار  6در صورتی که در لیست شماره 

 ،شما باید با توجه بته اطالعتات وارد شتده در دستتگاه    . ی زیر به صورتی تستی می باشدهافیلدمقادیر . استفاده را وارد کنید

 . ار کنیداطالعات زیر را کامل کرده و اتصال برقر
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در پنجتره بتاز شتده کتد     )پس از ایجاد دستگاه و یا اعمال تغییرات اگر تنظیمات درست بوده و ارتباط برقرار شود نیاز است 

پیغام زیر ( جدول)در پایین کادر  نهایتا .(شناسایی دریافت شده از شرکت را وارد نمایید تا مجوز ارتباط با دستگاه صادر شود

 .کردرا مشاهده خواهید 

 

که با کلیک بر روی آن کادر زیتر نمتایش متی    کنید  های دستگاه را مشاهده می در پنجره تعریف دستگاه قسمتی با عنوان کلید

 .یابد

در بعضی از . کنید های پیش فرض را مشاهده می در اینجا کد. می باشدهای افراد شناسایی شده دارای یک کد  هر یک از تردد

ی تعریف شتده در دستتگاه مغتایرت    های داخل دستگاه با کدهادر صورتی که کد. امکان تغییر این کدها وجود دارد ها دستگاه

 .در غیر اینصورت حالت پیش فرض نرم افزار را تغییر ندهید. داشت از این قسمت کد مربوطه را عوض کنید

 

 بارگذاری پرسنل روی دستگاه .1.1

بایست دستگاهی که در قسمت قبلی تعریف کردیم را انتخام کترده و دکمته    ابتدا میبرای بارگذاری پرسنل بر روی دستگاه، 

 خواهیم به دستگاه منتقل شوند را انتخام و با دکمته  افرادی که میسپس . را زده تا ارتباط با دستگاه برقرار شود اتصال

لیستت  "تمام پرسنل موجتود در   آیکن در نهایت با کلیک بر روی  . انتقال میدهیم "لیست پرسنل آماده انتقال"به   

 .را به دستگاه انتقال میدهیم  "پرسنل آماده انتقال
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 برقراری ارتباط دستگاه و نرم افزار  

 دادی از پرسنل از نرم افزار به لیست آماده انتقالانتقال همه پرسنل یا تع    

 انتقالبازگرداندن همه یا تعدادی از پرسنل از لیست آماده     

 انتقال همه پرسنل موجود در لیست آماده انتقال به دستگاه    

 

در قسمت لیست پرسنل در دستتگاه مشتاهده   انتخام شده لیست پرسنل در صورتی که عملیات مورد نظر موفقیت آمیز باشد 

 .نمایش داده میشود "پرسنل با  موفقیت در دستگاه بارگذاری شد"و پیغام می شود
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 اثر انگشتاختصاص  .1.1

اطالعات را به دستتگاه منتقتل     Card Readerدستگاه ت متصل به سیستم و یاگشدر این قسمت با استفاده از سنسور اثر ان

 .برای شخص انتخابی کلمه عبور تعریف کنید یانموده و 

شده در تصتویر  در صورتی که بخواهید برای هر شخص عکس انتخام کرده و به دستگاه منتقل کنید از طریق دکمه مشخص 

 .اقدام کنید
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 زمانتنظیمات  .1.1

بر روی برای ویرایش  هابرای فعال سازی کادر. ارتباط برقرار کنید قصد تنظیم تاریخ و زمان آن را داریدابتدا با دستگاهی که 

 . مال شودتاریخ و ساعت صحی  را وارد کرده و دکمه تایید را بزنید تا بر روی دستگاه اعسپس . کلیک کنید 2دکمه شماره 

 

 ها از دستگاه حذف تردد .1.1

دستگاه را  های با کلیک بر روی حذف تردد می توانید کلیه تردد سپس .اید ارتباط برقرار کنید ابتدا با دستگاهی که تعریف نموده

 .پاک کنید

حتمتا   هتا رکوردبهتر است قبتل از حتذف کتل    . رکوردها دیگر قابل بازیابی نیستندترددها، در صورت انجام عملیات حذف ** 

 .ا فایل خروجی از طریق فلش بگیرید و بایگانی کنیددستگاه را تخلیه نموده و ی

 

 (از طریق شبکه)  ها از دستگاه فراخوانی تردد .1.1

ارتبتاط،   یپتس از برقترار  . این قسمت دستگاهی که قصد تخلیه اطالعات آن را دارید انتخام نموده و ارتباط برقرار کنیتد در 

و تعداد رکوردهای موجود در دستگاه و رکوردهتای ثبتت شتده    شده فراخوانی به صورت خودکار ه در دستگارکوردهای موجود 

پرستد کته در صتورت لتزوم      سوال متی  از دستگاه پس از ثبت اطالعات در مورد حذف اطالعات ثبت شده. داده میشودنشان 
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 های موجود در دستگاه ترددحذف ترددها از دستگاه،کلیه در صورت توجه نمایید که . نماییدحذف  را از دستگاه توانید ترددها می

 .خواهتتتد بتتتوددر نتتترم افتتتزار موجتتتود  ایتتتن ترددهتتتا دیگتتتر تنهتتتا   شتتتد و خواهتتتد تتتتا آن تتتتاریخ حتتتذف 

حذف ترددها از دستگاه فقط هنگامی انجام شود که مدت زمان فراخوانی ترددها بیش از چهار دقیقه زمتان   : پیشنهاد میگردد 

 .میگیرد
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 (فراخوانی ترددها از طریق فلش)  فراخوانی فایل ترددها .1.1

حضور و غیتام   در یک سری از دستگاه هایفقط این امکان )شما میتوانید تردد کلیه پرسنل را از دستگاه به فلش منتقل نموده

در ایتن کتادر    .انتقال دهیتد را فراخوانی کرده و به نرم افزار  و سپس از طریق این قسمت ترددها موجود در فلش( وجود دارد

بتا کلیتک بتر روی تیتک     را انتخام نموده و سپس  (میباشد attlogمعموال به اسم )انتقال داده شده به فلش ابتدا مسیر فایل 

و پیغامی مبنی بتر موفقیتت آمیتز بتودن      میشودانتقال داده نرم افزار به  کل ترددها ،پس از فراخوانی. دهید را انجامفراخوانی 

مراجعته   گتزارش کتارکرد پرستنل    حال برای مشاهده ی جزییات تردد به بخش گزارشتات  نمایش داده می شود عملیات

 .میکنیم

 

 

 شیفت .1
 .در این قسمت شما با مراحل تعیین شیفت و سپس اختصاص شیفت به پرسنل آشنا می شوید

 تعریف شیفت .1.1

آزاد، ثابت، )از جمله  مختلف نوع 9 به در حالت کلی ها شیفت .ی موجود در مجموعه را تعریف می کنیمها در این منو ابتدا شیفت

در صورتی کته  . ی مختلف ساعت کاری سازمان تعریف شودها به حالتبا توجه هرکدام می تواند شود که  تعریف می (گردشی

را ( 1 :شتیفت  ضریب تکرار –هفته : واحد تکرار شیفت)مقادیر پیش فرض ، باشد (آزاد یا ثابت) شیفت به صورت غیر گردشی

  .تغییر ندهید

و با گذراندن زمتان متوظفی در زمتان    در صورتی که پرسنل موظف بوده در زمان معینی در محل کار حاضر شود :  شیفت ثابت

دیرتر یا زودتتر از زمتان   ی که پرسنل در صورتدر این نوع شیفت ،. خاصی محل کار را ترک کند از این شیفت استفاده میشود

 .گردداضافه کار یا کسر کار ثبت میتعیین شده وارد یا خارج گردند، 
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 .از این شیفت استفاده میکنیم باشدزمان کاری هر شخص  ،در صورتی که زمان ورود و خروج مهم نباشد و مالک:  شیفت آزاد

ورود و خروج اشخاص اهمیت نداشتته باشتد از ایتن    و زمان ساعت کار در روز باشد  8به طور مثال اگر هر شخص موظف به 

توجه نمایید در این نوع شیفت اضافه کار یا کسر کار افراد وابسته به زمان ورود و ختروج آنته نیستت    .شیفت استفاده میکنیم

 .بیکه بر اساس ساعات حضور افراد ، کسر کار و اضافه کار ثبت میگردد

وارد برحسب تعداد گتردش  روز را انتخام کنید و ضریب تکرار شیفت را  ،شیفتدر لیست واحد تکرار : شیفت گردشی روزانه

تعیین گردد  "روز"واحد تکرار شیفت الزم است ، گروه پرسنل هست 2و  شود روز یک بار عوض می 9مثال اگر شیفت هر . کنید

 .گردند به حالت اول برمی روز 1گروه پرسنل بعد از شیفت به این معنی که هر  .شودمقدار دهی  1مقدار ضریب را و 

مثال اگر زمانبندی پرسنل کارخانه شما به این صورت باشد که دو گروه افراد دارید ،هفته اول گروه یک : شیفت گردشی هفتگی

، باید دو شیفت ثبتت  صب  و گروه دو شب می آیند و در هفته دوم جای این دو گروه عوض میشود ،برای ثبت این نوع شیفت 

 .تعیین مینماییم "دو"شیفت را و ضریب تکرار  "هفته"تکرار شیفت را  واحدگردد که در آنها 

وارد ضریب تکرار شیفت را برحسب تعتداد گتردش   در لیست واحد تکرار شیفت را ماه انتخام کنید و : شیفت گردشی ماهانه

و نهایتا تایید  بگذارید 2ماه دیگر از یک زمان دیگر مقدار ضریب شیفت را استفاده کرده و  زمانمثال اگر یک ماه از یک . کنید

 .کنید تا ثبت گردد

 

 تعریف زمانبندی .1.1

بر اساس اینکه در مرحله قبل نوع شیفت خود را آزاد یا ثابت تعیین کرده باشید در  این مرحله باید نیز نوع زمانبنتدی ختود را   

 .مانبندی ثابت و برای شیفت آزاد باید زمانبندی آزاد انتخام گرددبرای شیفت ثابت باید ز. انتخام نمایید

 شیفت ثابت 

در قسمت شروع روز، ساعتی را وارد کنیتد کته از   . ابتدا نام زمانبندی را وارد کنید ساعت شروع کار و پایان کار را وارد نمایید

 . این ساعت به بعد جز تاریخ فعلی می باشد و ساعات قبل آن به عنوان تردد روز قبل تلقی می شود
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 د میباشد را ثبت نماییددر این فیلد زمانی که پرسنل موظف به ورو: ساعت شروع 

 .در این فیلد زمانی که ساعت کاری پرسنل تمام میشود و دیگر موظف به حضور در سازمان نیست را ثبت نمایید:ساعت پایان 

 

دستتی  بته ثبتت   و در بیشتتر اوقتات نیتاز     و خروج به صورت خودکتار تنظتیم میگردنتد    بازه ورود با زدن بر روی آیکن 

پارامترهای پایین صفحه را نخواهید داشت ولی با توجه به اولویت کامل بودن این دفترچه آموزشی پارامترهتایی پتایین فترم    

 .مذکور نیز در ادامه توضی  داده شده است

اضافه کار اول حتی اگربخواهید )دضر نمیشوزودتر از آن سر کار حا در طول سال پرسنل که  استساعتی : ساعت اولین ورود 

 ( وقت بیایید

به عنوان مثال اگتر   .،دیرتر از آن از محل کار خارج نمیگرددکار  اضافه حداکثر  باپرسنل که است زمانی  :ساعت آخرین خروج

برای   1ممکن است صب  ساعت اوقات باید سر کار حاضر شوید ولی بعضی  64تا  8شما به صورت پیشفرض هر روز ساعت 

همچنین اگر بعضی از روزها تا ساعت . تعیین نمایید 1کار خود حاضر شوید ساعت اولین ورود را قبل از ساعت اضافه کار، سر 

 .قرار دهید 21شب اضافه کار می ایستید ساعت آخرین خروج را بعد از ساعت  21

تعجیل و تاخیر مجتاز و   ،گزارشاتتعیین نمود تا در میتوان را پارامترها حداکثر تعجیل مجاز و تاخیر مجاز میزان این با تعیین 

 .غیر مجاز به تفکیک نمایش داده شود

اضافه کار  .، میزان سقف اضافه کار اول وقت مجاز را تعیین مینمایداول وقت  مجاز مقدار تعیین شده در فیلد حداکثر اضافه کار

انجتام   "اضافه کتار مجتاز  "که بیشتر از میزان اضافه کاری  .باشد میزان سقف اضافه کار بعد از ساعت کاری مینیز آخر وقت 

 . میشود در گزارشات به عنوان اضافه کار غیر مجاز نمایش داده میشود

 

 شیفت آزاد 
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میزان کل عملکترد در   بدین معنا که زمان ورود و خروج پرسنل و همچنین تأخیر و تعجیل مهم نیست (ساعتی)آزاد در شیفت 

 .روز مورد اهمیت می باشد

در تاریخ همان روز ثبت می شود و زمان قبل از آن رکورد  ترددزمانی را مشخص میکند که از این زمان به بعد  ،فیلد شروع روز

آخرین زمانشکل پایین فیلد پایان روز آخرین زمان خروج از محل کار محسوم می شود که در . شود روز قبل در نظر گرفته می

صتب  روز   9صب  تا ستاعت   5در این مثال محدوده تردد از ساعت . استتعیین گردیده قبل از ظهر روز بعد  9ساعت  خروج

باشد که با فعال کردن این گزینه رکورد قبل از ایتن   شب می 62تیک روز بعد برای درج رکورد این تاریخ بعد از  .می باشدبعد 

 .همان روز در نظر گرفته میشودساعت به عنوان تردد 

ستاعت کتار    8موظتف بته    ،صتب  روز بعتد   9تتا   صب  5هست که پرسنل از ساعت  در مثال زیر شیفت ساعتی به این شکل

 .در نظر گرفته خواهد شد ساعت کسر کار 8ساعت اضافه کار و کمتر از  8باشند و بیشتر از  می

 

 زمانبندی شیفت .1.1

دا نتام  در کتادر زیتر ابتت   . بنتدی را بته شتیفت تعریتف شتده اختصتاص دهیتد       زمتان   الزم استت زمانبنتدی   تعریفبعد از 

وارد  "روز"یتا   "ایتام هفتته  "بته فترم انتستام زمانبنتدی بته      + ستپس بتا کلیتک بتر روی دکمته       .شیفت را انتخام کنیتد 

 .میشوید
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هتای تعریتف    و ستمت چتز زمانبتدی    داده میشتود نمتایش  ( بنتا بته انتختام ضتریب تکترار     ) روزهای هفتته   در این فرم

اول زمتانی مربتوط بته ایتن شتیفت را      دو هتر کتدام از جت    کترده  ی هفتته را انتختام   هتا روز. شده را مشاهده خواهید کترد 

 .سپس  تنظیمات مورد نظر را ذخیره کنید. تیک زده و تایید کنید
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 کاری های شیفت بندی گروه .1.1

در . اختصاص دهید ،(ن گروه قرار دادیدآو پرسنل را در )را به گروهای کاری ای که ایجاد کردید  ها ت باید شیفتدر این قسم

 .کادر زیر شیفت را انتخام کرده و محدوده تاریخی این شیفت را تعریف کنید

و در صورتی  در نظر گرفته میشود  موظفیی هاروزهای تعطیل به عنوان روز، در صورتی که تیک استفاده از تعطیالت زده شود

ی تعطیتل بته عنتوان    هتا این تیک برداشته شود، روز در صورتی که .می شودنکه ترددی وجود داشته باشد اضافه کار حسام 

 .گیرد مینو اگر رکوردی نداشته باشد غیبت در نظر گزارشات نمایش داده میشود  در "کارکرد خارج ازوقت"
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 : در ادامه به منظور آشنایی بیشتر با شیفت بندی نمونه های کاربردی آورده شده است 

کار کنند و پنجشنبه ها ساعت کاری  61صب  تا  8فرض نمایید پرسنل شما از شنبه تا چهارشنبه موظف هستند از ساعت :  6مثال 

 برای تعریف شیفت کاری این پرسنل مراحل زیر را انجام میدهیم. میباشد  69تا  8آنها 

 

 .نماییمتعریف میبا واحد تکرار هفته و ضریب تکرار یک  یک شیفت ثابت ،ابتدا در بخش تعریف شیفت 

 

 :حال در بخش تعریف زمانبندی برای شنبه تا چهار شنبه یک زمانبندی طبق تصویر تعریف میکنیم

میزان مجاز تاخیر افراد در ورود را برای تعجیل در زمان خروج میباشد و گزینه ی تاخیر مجاز نیز  مجاز گزینه ی تعجیل: نکته

 .خص مینمایدمش
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 :حال در همین بخش برای روز پنجشنبه نیز یک زمانبندی تعریف میکنیم

 

 : روزهای هفته زمانبندی های مورد نظر را تعیین مینماییمرا زده برای + حال در قسمت زمانبندی شیفت  گزینه 
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 :هر شیفت را به گروه کاری پرسنل اختصاص میدهیم آخرین مرحلهحال در 
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سر کار حاضر باشند به منظور   26تا  61و  64صب  تا  8در نظر بگیرید پرسنل شما تمام ایام هفته موظف هستند از ساعت :  2مثال 

 تعریف این شیفت مراحل زیر را انجام میدهیم

 

 :شیفت مورد نظر را تعریف میکنیم 

 

 :ن کرده ییبازه ی زمانی صب  را تع 
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 : میکنیمحال بازه ی زمانی عصر را تعریف 

بازه دوم تداخل داشته باشد به بازه ی زمانی داشته باشیم اخرین خروج بازه ی اول نباید با اولین ورود  2زمانی که در روز : نکته

د و آخرین خروج در تعریف به ساعات اولین ورو) .صورتیکه آخرین خروج در بازه اول باید قبل از اولین ورود در بازه دوم تعیین گردد

   (بازه ها مجددا توجه نمایید

 

 :روزهای هفته را به آن اختصاص میدهیم 
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 :در آخر گروه کاری را به شیفت مورد نظر انتسام میدهیم 

 

بامداد  2کاری تا امکان اضافه کار نمایند،   24تا  68و  61تا  3 در نظر بگیرید پرسنل شما تمام ایام هفته موظف هستند از : 9مثال 

 وجود دارد

 :تعریف شیفت  



23 

 

 

 :تعریف بازه ی زمانی صب  و عصر 
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 :حال مثل قبل روزهای هفته را به آن شیفت اختصاص میدهیم 

 :و در مرحله پایانی تخصیص گروه کاری به شیفت ها 
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 مقادیر دستی .1

 خروج/ ورود .1.1

یا ماموریت و مرخصی را ثبت کنند یا به اشتباه بزنند از این بخش زمانی که افراد به هر دلیلی فراموش کنند ورود ،  خروج 

 . .میتوان آنرا اصالح یا حذف و اضافه کرد

تصویر به . کنیدستفاده ورود و خروج ااز منوی مقادیر دستی گزینه  مرخصی و ماموریت ساعتیبرای درج تردد ورود و خروج،

 .زیر توجه کنید

ورود، ) نتوع تتردد   .تاریخ تردد در روز مورد نظر را انتخام کنید. را وارد کنید(  شناسه) شماره پرسنلی شخص  6در کادر ابتدا 

بته ستمت چتز     5ی قسمت ها زمان دقیق تردد مورد نظر را وارد کرده و با فلش. را مشخص کنید( خروج، مرخصی، مأموریت

خواهیتد   کته متی   در صتورتی  .میگرددثبت با زدن روی تیک تغییرات  هااز اعمال تغییرات و درج همه رکوردمنتقل کرده و پس 

 .کنیداستفاده     رکورد سمت چز را برای ویرایش به سمت راست منتقل کنید، از
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 روزانه مأموریت/ مرخصی .1.1

را انتخام ( استعالجی و استحقاقی)نوع مرخصی و  سپس شخص. نیده مرخصی یا مأموریت را انتخام کندر این کادر ابتدا گزی

به عنوان روز مرخصتی در  . در صورتی که تعطیل رسمی یا جمعه باشد. تاریخ را وارد کرده و اگر احتسام تعطیل را بزنید. کنید

 .شود نظر گرفته می

 

 گزارش .1
  .بفرمایید مشاهدهتوانید در این منو  کلیه گزارشات الزم جهت مشاهده و محاسبه کارکرد را می

گزارش خالصه کارکرد "و  "گزارش کارکرد پرسنل" توجه نمایید که کاربردیترین گزارش در بین گزارشات موجود در این منو،

پس پیشنهاد میشود به صورت پیشتفرض   .گزارش کار میکننداین دو میباشد و در بیشتر مواقع کاربران برنامه فقط با "پرسنل

درخواست موردی که نیاز شما رفتع نشتد، توضتیحات    و گزارش را مطالعه نمایید و در صورت فقط توضیحات مربوط به این د

  مربوط به سایر گزارشات را مطالعه نمایید تا مشکل شما بر طرف گردد
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در نستخه حرفته ای نترم     استخراج فایل اکسل جود داشته همچنین امکان در همه گزارشات امکان پرینت و توجه نمایید که

 .افزار امکان پذیر می باشد

 گزارش پرسنل .1.1

 .بینید با انتخام این گزارش در صورتی که تیک همه پرسنل را بزنید کل پرسنل را با مشخصات کامل می

 

 گزارش ترددهای فراخوانی شده .1.1

از قستمت  . بدون هیچ تغییری برای شما نمتایش داده خواهتد شتد    از دستگاه های فراخوانی شده در این گزارش کلیه رکورد

. محدوده تاریخی برای بررسی گزارش را بتا استتفاده از تقتویم انتختام کنیتد     . دستگاه، دستگاه تعریف شده را انتخام کنید

در صتورتی کته   . دبین شخص مورد نظر را انتخام کنیت  شماره پرسنلی شخص مورد نظر را وارد کرده و یا با کلیک بر روی ذره

 .میخواهید گزارش کل پرسنل را مشاهده کنید تیک همه پرسنل را بزنید

های دیگر بر مبنای شیفت، ورود یتا ختروج در    در گزارش. نوع ترددها بر اساس کدهای وضعیت در این قسمت درج می شود

 .نظر گرفته می شود
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 های پرسنل گزارش ویرایش تردد .1.1

که رکورد در محدوده شیفت تعریف شده  در صورتی. را مشاهده خواهید کرد برای پرسنلت شده های ثب در این گزارش رکورد

در این کادر امکان محدود کتردن  . با رنگ نارنجی نشان داده خواهد شد. نباشد و یا رکورد غیر مجاز، تکراری و نادرست باشد

ایین این فرم امکان ویرایش یا اضتافه نمتودن تتردد    همچنین با استفاده از آیکونهای پ .بر اساس تاریخ و شخص وجود دارد

 برای پرسنل وجود دارد

 .از این راهنما مراجعه کنید 4برای تعریف شیفت و اختصاص به پرسنل به بخش 
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را ویرایش کنید ابتدا سطر مورد نظتر را  ( رکوردهای خام)در صورتی که بخواهید رکوردهای فراخوانی شده از دستگاه یا فایل 

در ترددهای همان روز انتخام شده را . در این حالت کادر زیر برای شما باز خواهد شد. را بزنید  م نموده و دکمه انتخا

تردد  به منظور اصالح یک تردد ابتدا باید تردد مورد نظر را انتخام و سپس با استفاده از .نشان میدهدقسمت سمت چز 

و زدن تیک، ویرایش تردد به صورت صحی  انجتام   تردد با زدن دکمه  را به سمت راست برده و در آنجا پس از ویرایش

همچنتین در  . منتقل کرده و اصتالح کنیتد   راسترکوردها را به سمت و   های شما میتوانید با استفاده از دکمه .میگردد

 .صورت لزوم رکوردی اضافه و سپس تأیید کنید

 

 .رکوردهای اصالح شده را مشاهده خواهید کردگردید و  می پس از تأیید به کادر قبلی باز
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 گزارش ترددهای پرسنل  .1.1

دهد بترای محتدود کتردن تعتداد      را نمایش می به صورت زوج تردد های فراخوانی شده توسط دستگاه این گزارش کلیه تردد

همچنین از قسمت نمودار، میتوانید نمودار حضور پرسنل . توانید یک محدوده تاریخ و یا یک شخص را انتخام کنید سطرها می

 . را مشاهده بفرمایید

 

 

 گزارش کارکرد پرسنل .1.1

این گزارش کاربردی ترین و مهمترین گتزارش بترای مشتاهده     .داده میشوددر این گزارش میزان کارکرد پرسنل را نمایش 

ور یک پرسنل به همراه اضافه کار، کستر کتار، تتاخیر و    شما در این گزارش می توانید ساعتهای حض. کارکرد پرسنل میباشد 

 .تعجیل و سایر پارامترهای کارکرد یک پرسنل را به تفکیک روز مشاهده نمایید

روزهتایی کته در   )بتدون شتیفت   ( / در صورتی که رکورد ورود و خروج داشتته باشتیم  )حاضر / مأموریت/ مرخصی : وضعیت 

روزهایی که در محدوده شیفت قرار داشته اما تترددی بترای کتاربر ثبتت نشتده      )غایب (/ محدوده شیفت تعریف شده نیست

 .(است

 میزان کل کارکرد در روز : حضور 

 خیر و تعجیل أنظر گرفتن ت میزان کارکرد در شیفت تعیین شده با در: کارکرد

، اضافه کار در روزهای غیر در واقع کارکرد خارج از وقت ) – میزان کارکرد خارج از محدوده شیفت: کارکرد خارج از وقت

 .(شیفت میباشد

در صورتی که در زمان تعریف شیفت مقدار اضافه کار را مشخص کرده باشید تا سقف آن مقتدار بته عنتوان    : اضافه کار مجاز

 .اضافه کار مجاز و بقیه اضافه کار غیر مجاز در نظر گرفته می شود
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 ان تأخیر و تعجیل مجموع میز: کسر کار

 میزان کل تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج: تأخیر و تعجیل 

در قسمت تأخیر مجاز در پنجره تعریف زمانبندی امکان تعیین میزان تأخیر وجود دارد که با توجه به این : و تعجیل مجاز أخیرت

 .مقدار تاخیر غیر مجاز محاسبه میگردد

 میزان مرخصی ساعتی در روز: مرخصی

 میزان مأموریت ساعتی در روز: مأموریت 

 .ی تاخیر و تعجیل مفهومی نداشته و محاسبه نمیگرددتوجه نمایید که برای پرسنل ساعت

 

 گزارش خالصه کارکرد پرسنل .1.1

 نمایش داده میشود در محدوده زمانی تعیین شده  پرسنلجزئیات کارکرد میزان دراین گزارش 

گزارش برای مدیران کارخانه ها و سازمانها میباشد و شما میتوانید ماهانه گزارش خالصه  توجه نمایید که این گزارش بهترین

 .کارکرد کلیه پرسنل را در یک محدوده زمانی مشخص گرفته و به مدیر ارائه دهید

با هر ساختار همچنین توجه نمایید برای انتقال اطالعات گزارش کارکرد پرسنل به سایر نرم افزارها، امکان استخراج اطالعات 

 .(این امکان در نسخه حرفه ای به باال امکانپذیر است)دلخواهی از این گزارش امکان پذیر میباشد 
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 گزارش مرخصی .1.1

 .در این گزارش میزان مرخصی روزانه یا ساعتی به صورت جداگانه در بازه زمانی تعیین شده نمایش داده شده است

 

 گزارش مأموریت .1.1

 .روزانه یا ساعتی به صورت جداگانه در بازه زمانی تعیین شده نمایش داده شده است مأموریتدر این گزارش میزان 
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 گزارش تغییرات تردد .1.9

نوع تغییر، . بر روی ترددها صورت گرفته وجود داردتوسط کاربر نرم افزار  در نرم افزار نانوتایم امکان مشاهده تغییراتی که

 .ر این گزارش قابل مشاهده میباشدد... تاریخ، کاربر، شخص ویرایش شده و
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 پشتیبان .1

 گرفتن پشتیبان .1.1

دکمه شروع را  فایل پشتیبانپس از انتخام نام و مسیر . بان تهیه کنیدیمی توانید از اطالعات نرم افزار خود پشتدر این منو 

ذخیره توجه نمایید که در هر روز فقط یک نسخه پشتیبان میتوانید در مسیر پیش فرض بگیرید و در صورت نیاز به  .بزنید

 .مجدد پشتیبان در یک روز، نیاز است که مسیر فایل پشتیبان جدید را نسبت به مسیر پیش فرض تغییر دهید

 

 بازگردانی پشتیبان .1.1

توجته شتود کته     .تا کلیه اطالعات در زمان پشتیبان گیری بازیابی شتود . بزنیدمسیر فایل را مشخص نموده و دکمه شروع را 

 .گیری از بین می رود تغییرات بعد از زمان پشتیبان

 

 

 امکانات .1

 اطالعاتامکان ویرایش  .1.7

با تیک زدن این گزینه زمان چاپ گزارش وارد محیطی می شوید که امکان ویرایش شکل ظاهری چاپ را برایتان فراهم 

 .کرد خواهد
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 امکان به روز رسانی برنامه  .1.1

، برنامه شما از طریق اینترنت آخرین به روز رسانی برنامه را دریافت میکند و به آخرین  "به روز رسانی"روی دکمه  با کلیک بر

شده و شود خطاهای احتمالی نسخه های قدیمی تر گرفته  توجه نمایید در نسخه های جدیدتر سعی می .نسخه ارتقاء می یابد

 .، بنابراین پیشنهاد میگردد برنامه خود را همیشه به آخرین نسخه ارتقاء دهیدامکانات جدید نیز به نرم افزار اضافه گردد

   .توجه نمایید که همیشه قبل از به روز رسانی از برنامه خود پشتیبانی تهیه نمایید 

 

 

 

 کاربران .1

 تعریف کاربر .1.1

اربران متفاوتی برای کار با نرم افزار معرفی نمایید و حتی این امکان برای شما فراهم شتده  در برنامه نانوتایم شما میتوانید ک

 .است که دسترسی به امکانات متفاوت نرم افزار را برای یک گروه کاربر محدود نمایید

 .کرده و تأیید کنیدنام کاربر و رمز عبور را وارد گروه کاربری، . شده استفراهم برنامه در این منو امکان تعریف کاربر 

  .در واقع شما با انتخام گروه کاربری مناسب میتوانید سط  دسترسی کاربران را مدیریت نمایید

آن  درجتدول پتایین روی   میباشد که میتوان برای تغییتر آن   6و  6 برنامه پیش فرض  توجه نمایید که نام کاربری و رمز عبور

 .و نام کاربری مورد نظر خود را وارد کنید و گزینه ویرایش را بزنید و رمز کلیک کرده

  .شود در قسمت بعدی تعریف گروه کاری آموزش داده می
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 تعریف گروه کاربر .1.1

خواهید کتاربر یتا کتاربرانی را     می مثال. نرم افزار را بدهیداز ی خاصی ها گاهی الزم است به بعضی افراد فقط دسترسی بخش

 یتک گتروه کتاربر تعریتف مینماییتد و ستپس        شتما  فترم  در این . داشته باشند گیری گزارشکه فقط دسترسی  کنید تعیین

همچنین برای این گروه کاربران میتوانید نستبت بته زمتان    . کنید خام کرده و تأیید مینترا ا برای دسترسی ی مجازها قسمت

خاصی اجازه  و یا تاریخ زمانیبدین صورت که کاربران عضو این گروه فقط در محدوده دسترسی نیز محدودیت تعریف نمایید 

 .در صورتی که زمان مشخص شده به اتمام برسد، کاربر دیگر قادر به ورود نرم افزار نیست .ورود به نرم افزار را دارند

 

 راهنما .9
 .دسترسی به امکاناتی از جمله دفترچه آموزشی برنامه وجود دارددر این منو 

 
موجود در این منو TeamViewr نانوتایم به کامپیوتر شما نیاز است از نرم افزار  همچنین برای اتصال پشتیبانهای نرم افزار

به شما داده میشود که با ارائه این دو به  Passwordو   YourIDیک    TeamViewer  با باز کردن نرم افزار.استفاده نمایید 

 .پشتیبان نرم افزار ،پشتیبانها میتوانند به نرم افزار شما متصل گردند
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 برقراری ارتباط از طریق شبکه و تست ارتباط   :1ضمیمه 
 .ابتدا از درستی کابل و اتصاالت شبکه مطمئن شوید .6

2. Firewall برای غیرفعال کردن . ویندوز و آنتی ویروس خود را غیرفعال کنیدFirewall  بتدین صتورت    61، 8، 1در ویندوز

 . درآورید Small iconی ویندوز را به شکل ها حالت نمایش آیکن. ویندوز شوید Control Panelوارد . عمل کنید

 

 .را انتخام کنیدWindow Firewallاز ابزارها گزینه 
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از  برای غیر فعال کردن. می باشد onی داخل کادرهای نارنجی رنگ در حالت ها گزینه. همانظور که در عکس باال مشاهده می کنید

 .قرار دهید offمورد را در حالت  2در کادر زیر هر . را انتخام کنید Turn Windows Firewall on or offه پنل سمت چز گزین
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برای ارتباط از طریق شبکه، سیستم باید یک آدرس شبکه منحصر به فرد در محتدوده آدرس  :  IPتعریف آدرس شبکه یا  .9

بایتد بتا    IPکنید اگر در سازمان یا شرکت شما ارتباط شبکه وجتود دارد، آدرس  توجه . دستگاه حضور و غیام داشته باشد

با باشد تا مشکلی در ارتباط دستگاه با سیستم و یا ارتباط  ها توجه به محدوده آدرس شبکه خودتان و آدرس دیگر سیستم

وارد . ن صتورت عمتل کنیتد   سیستم فعلی بتدی  IPبرای مشاهده آدرس . بوجود نیاوردی دیگر موجود در شبکه، ها سیستم

Control panel ی موجود گزینه هاشوید و از ابزارNetwork and Sharing Center را انتخام کنید. 
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شتاهده  همتانطور کته م  . را انتخام کنید تا کادر زیر باز شتود  Propertiesکلیک راست کرده و گزینه  LANبر روی کانکشن 

 .را بزنید Propertiesرا انتخام کرده و  Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)باید از لیست گزینه  کنید می

 

 :ی حضور و غیامها مشخصات شبکه دستگاه. در محدوده آدرس دستگاه وارد کنید IPدر این مرحله باید یک 

IP Address Device:192.168.1.201  Subnet mask:255.255.255.0 

 :مشخصات شبکه سیستم

IP Address Computer:192.168.1.200  Subnet mask:255.255.255.0 

مقتدار قستمت دوم بایتد بتا     . ثابت هستتند  Subnet maskو مقدار  آدرس 2همانطور که می بینید قسمت زیر خط دار در هر 

 . ی داخل شبکه متفاوت باشدها دستگاه و سایر سیستم

و آی پتی   216داشته باشید باید عدد دیگری به غیتر از   ..6....2..632توجه کنید در صورتی که در شبکه سازمان آی پی 

 .باشد نیازی به تغییر نیست 632.618.6.1اگر آی پی در این محدوده  .های موجود در شبکه وارد کنید
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دستگاه را عوض کردید حتما آن را نگه دارید تا در زمان نصب مجدد برنامه و تعریف دستگاه  IPتوجه کنید در صورتی که ** 

 .از این آدرس استفاده کنید

 

 .پس از اعمال تغییرات برای تست مراحل زیر را دنبال کنید .4

را  Enterو دکمه ( در زرد رنگکا)دستور زیر را در آن تایز کنید . کی رنگی را ببینید شرا بزنید تا کادر م cmdویندوز   Runاز 

 .بزنید

Ping 192.168.1.201 

پیغام همانند چیزی که در  4اگر ارتباط با دستگاه برقرار باشد و هیچ مشکل شبکه وجود نداشته باشد،  Enterبا فشردن دکمه 

 تنظیمات شبکه و ها تپور، هکدر غیر اینصورت از صحت کابل شب. کنید دریافت خواهید کرد داخل کادر قرمز رنگ مشاهده می

 .اطمینان پیدا کنید
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 نحوه محاسبه پارامترهای گزارش تردد پرسنل:  1ضمیمه 
پارامترهای متفاوت گزارش تردد پرسنل بر اساس فرمولهای استاندارد جهانی محاسبه میگردد که در ذیل برای اطالع بیشتر 

 .مصرف کنندگان فرمول محاسبه آنها آورده شده است 

 اضافه کتار+ کتارکرد=  ورتتحض

 ارتتکسرک-موظفی = کتارکرد

 تعجیل غیر مجاز+ تعجیل مجاز + تاخیر غیرمجاز+تاخیر مجاز=  کستر کار

توجه فرمایید در اشکال زیر به ) در اشکال زیر نحوه محاسبه پارامترهای مذکور به صورت اینفوگرافیک مشخص شده است 

 .(گرفته شده است در نظر 61تا  8صورت پیشفرض ساعت موظفی 
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