
  

   PFace 202 اثراگنشتی و کارتی کف دست ، تشخیص چهره ،  دستگاه حضورغیاب
متاس و کلمه  اثر انگشت ، کارت بدونکف دست ، ،  ثانیه از طریق سنسور تشخيص چهره یک افراد درتردد ثبت 

و اتصال   USB/ مجهز به پورت ملسی اينچ 4/  3رنگي  و غیر قابل تقلب / صفحه منايشسنسورهای دقیق   عبور/

)تخلیه اطالعات تردد از طریق شبکه و فلش مموری( / مجهز به دوربني رنگي مادون قرمز  LANمستقيم به شبکه 

اده به عنوان درب باز کن و ثبت حضورغیاب / مجهز به قابلیت اتصال به قفل برقی یا گیت تردد جهت استف /

باتری بکاپ جهت روشن ماندن دستگاه در زمان قطع برق / قابلیت منایش عکس و نام پرسنل بر روی مانیتور 

سخنگوی فارسی/  /دکمه های عملیاتی جهت ثبت ورود ، خروج ، مرخصی و ماموریت /  ثبت تردد هنگام دستگاه

قابلیت تعریف م افزار / پردازنده بسیار قوی / م شمسی / مشاهده آنالین ترددها از طریق نر منوی فارسی و تقوی

کارت و  000/10اثر انگشت ،  000/2کف دست ،  600، چهره 000/3شت برای هر نفر/ ظرفیت تعریف ده اثرانگ

 و ... تردد 000/100ظرفیت نگهداری 

 

 

 

حضورغیابپیرشو در ارائه نسل جدید سیستم های   

نسخه پایه حضورغیابر قابلیت های نرم افزا  
 

  فلش مموری  شبکه و به نرم افزار حضور و غیاب  از طریق ترددهای ثبت شده در حافظه دستگاهانتقالFlash memory 
 قابلیت گزارش گیری از بیش از یک دستگاه حضورغیاب و کنرتل متمرکز چندین دستگاه 
  تعطيل كاري و شب کاری ،امکان تعريف پرسنل با تعيني رشوع و پايان قرارداد کار آنها ، تعيني مجوز اضافه كاری 
  تقویم های کاری متنوعامکان تعریف 

 شیفت شب و شیفت ساعتی –روزکار گردشی  –از قبیل شیفت های روزکار ثابت  استاندارد شیفت های کاری انواع تعریف 
 تعریف شیفت نیمه وقت برای روز پنجشنبه  یا تعطیل کردن روز پنجشنبه 
 در بازه زمانی دلخواه امکان تغییر شیفت پرسنل به صورت موقت 
 شیفت یک یا چند پرسنل در طول سال بنا بر رضوریات کاری یا مثال جا به جایی شیفت دو نفر با هم امکان تغییر 
 ی تعیین کرد.(تعطیل کردن یک روز خاص برای یک نفر یا همه پرسنل ) مثال می شود برای یک نفر به جای روز جمعه روز دیگری رو به عنوان روز تعطیل هفتگ 
 و ماموریت ساعتی که پرسنل توسط دستگاه ثبت منوده اند. های ساعتی ثبت خودکار مرخصی 

  استعالجی  –مرخصی روزانه استحقاقی  –ماموریت روزانه  –ثبت مرخصی ساعتی و ماموریت ساعتی 
  ثبت دستی تردد در مواقع الزم  -قابلیت اصالح ترددهای اشتباه یا فراموش شده توسط نرم افزار 
  مندان با نگهداری سوابق کار پرسنل در حافظه نرم افزارقابلیت ثبت ترک کار و تسویه کار 
 قابلیت تعریف شیفت مخصوص برای ماه مبارک رمضان 

  وزانه ر ماموریت ساعتی و  ،مرخصی ساعتی و روزانه  ،تعطیل کاری  ،شب کاری  ،تاخیر و تعجیل روزانه  ،کرس کار و غیبت  ، اضافه کار ،محاسبه اتوماتیک کارکرد 
  گیری از ترددهای ناقص جهت تصحیح رسیع و راحت تر آن هاامکان گزارش 
 امکان تبدیل تاخیر و غیبت پرسنل به مرخصی توسط اپراتور نرم افزار 
  امکان تعیین سقف مجاز برای محاسبه اضافه کاری روز 
 (.امکان محاسبه کارکرد خالص افراد فاقد شیفت یعنی افرادی که ساعت رشوع و پایان کار مشخصی ندارند )محاسبه کارکرد پرسنل قرارداد ساعتی 
 قابلیت ثبت برگه های مرخصی و ماموریت پرسنل در نرم افزار 
 قابلیت پارامرت شناوری یعنی کرس کار  از اضافه کار  کم شود 
  در بازه زمانی انتخابی کاربر یاقابلیت محاسبه کارکرد افراد به صورت روزانه و ماهانه و دوره ای 
 ل اکسل از گزارش تجمیع کارکرد ماهانه و دوره ای پرسنلامکان دریافت فای 
 ) قابلیت ارسال پیامک به موبایل مدیران و اشخاص ) آپشن سفارشی 
  مشاهده گزارشات حضور و غیاب به صورت تحت وب ، اندورید یاIOS  ) آپشن سفارشی ( 
  مورد نظر مشرتی ) آپشن سفارشی (قابلیت سفارشی سازی توابع نرم افزار جهت انطباق با متدهای محاسباتی 
  محاسبه دستمزد پرسنل طبق داده های دریافتی از دستگاه و صدور فیش حقوقیامکان 

 

 مشاهده منایید. sirafdp.com رشکت به آدرس را در سایت دستگاهبروز قیمت لطفاً 


