
  

 K 30  اثراگنشتی و کارتی    دستگاه حضورغیاب 
افراد در   از طریق  یک  ثبت تردد  ، کارت بدون تماسس ثانیه  اثر انگشت   و کلمه عبور/  نسور 

ری پشتیبان داخلي تدارای با  /  اینچ  8/2سنسورهای دقیق و غیر قابل تقلب / صفحه نمایش رنگي  

)تخلیه اطالعات    LANو اتصال مستقیم به شبکه     USBبه پورتمجهز    / در زمان های قطعي برق  

نمایش   قابلیت   / از طریق شبکه و فلش مموری(  بر روی مانیتور دستگاه   شناسهتردد    پرسنل 

سخنگوی    /   دکمه های عملیاتي جهت ثبت ورود ، خروج ، مرخصي و ماموریت  /   هنگام ثبت تردد 

طریق  فارسي/ منوی فارسي و تقویم شمسي / پردازنده بسیار قوی /  مشاهده آنالین ترددها از  

  000/1اثر انگشت ،    000/1اثرانگشت برای هر نفر/ ظرفیت تعریف    پنجقابلیت تعریف    /   نرم افزار

 یکسال گارنتي و ده سال خدمات پس از فروش  / تردد 000/80کارت و ظرفیت نگهداری 

 .نفر است ایده آل مي باشد پنجاهالي  یکاین دستگاه برای کسب و کارهایي که تعداد پرسنلشان در بازه 

 

 
پایــه   نسخه   حضورغیاب ر  قابلیت های نرم افزا                
  قابلیت گزارش گیری از بیش از یک دستگاه حضورغیاب و کنترل متمرکز چندین دستگاه 
  فلش مموری  شبکه و به نرم افزار حضور و غیاب  از طریق ترددهای ثبت شده در حافظه دستگاهانتقالFlash memory 
   تعطیل کاری و شب کاری ، امکان تعریف پرسنل با تعیین شروع و پایان قرارداد کار آنها ، تعیین مجوز اضافه کاری 
 امکان تعریف تقویم های کاری متنوع 
 شیفت شب و شیفت ساعتي  –روزکار گردشي  –وزکار ثابت از قبیل شیفت های ر استاندارد شیفت های کاری انواع تعریف 
 تعریف شیفت نیمه وقت برای روز پنجشنبه  یا تعطیل کردن روز پنجشنبه 
 در بازه زماني دلخواه  امکان تغییر شیفت پرسنل به صورت موقت 
  شیفت دو نفر با همامکان تغییر شیفت یک یا چند پرسنل در طول سال بنا بر ضروریات کاری یا مثال جا به جایي 
 های ساعتي و ماموریت ساعتي که پرسنل توسط دستگاه ثبت نموده اند.  ثبت خودکار مرخصي 
  استعالجي  –مرخصي روزانه استحقاقي  –ماموریت روزانه  –ثبت مرخصي ساعتي و ماموریت ساعتي 
  نفر به جای روز جمعه روز دیگری رو به عنوان روز تعطیل هفتگي  تعطیل کردن یک روز خاص برای یک نفر یا همه پرسنل ) مثال مي شود برای یک

   تعیین کرد.(
  ثبت دستي تردد در مواقع الزم   -قابلیت اصالح ترددهای اشتباه یا فراموش شده توسط نرم افزار 
  قابلیت ثبت ترک کار و تسویه کارمندان با نگهداری سوابق کار پرسنل در حافظه نرم افزار 
 فت مخصوص برای ماه مبارک رمضان قابلیت تعریف شی 
  امکان گزارش گیری از ترددهای ناقص جهت تصحیح سریع و راحت تر آن ها 
  امکان تبدیل تاخیر و غیبت پرسنل به مرخصي توسط اپراتور نرم افزار 
   امکان تعیین سقف مجاز برای محاسبه اضافه کاری روز 
 دی که ساعت شروع و پایان کار مشخصي ندارند.) محاسبه کارکرد پرسنل قرارداد ساعتي(امکان محاسبه کارکرد خالص افراد فاقد شیفت یعني افرا 
  ماموریت  ، مرخصي ساعتي و روزانه  ، تعطیل کاری   ، شب کاری   ، تاخیر و تعجیل روزانه  ، کسر کار و غیبت  ،  اضافه کار ، محاسبه اتوماتیک کارکرد

 ساعتي و روزانه 
  وریت پرسنل در نرم افزار قابلیت ثبت برگه های مرخصي و مام 
  قابلیت پارامتر شناوری یعني کسر کار  از اضافه کار  کم شود 
  در بازه زماني انتخابي کاربر  یاقابلیت محاسبه کارکرد افراد به صورت روزانه و ماهانه و دوره ای 
  امکان دریافت فایل اکسل از گزارش تجمیع کارکرد ماهانه و دوره ای پرسنل 
  ارسال پیامک به موبایل مدیران و اشخاص ) آپشن سفارشي (قابلیت 
  مشاهده گزارشات حضور و غیاب به صورت تحت وب ، اندورید یاIOS  ) آپشن سفارشي ( 
 ) قابلیت سفارشي سازی توابع نرم افزار جهت انطباق با متدهای محاسباتي مورد نظر مشتری ) آپشن سفارشي 
 اده های دریافتي از دستگاه و صدور فیش حقوقي امکان محاسبه دستمزد پرسنل طبق د 

 


