پیرش در ارائه ن ل اهیه سی هم های حضيرغیاب

دستگاه حضورغیاب تشخیص چهره  ،اثراگنشتی و کارتی UF 600
ا

ثبت تردد افراد در یک ثانیه از طریق سنننر نننير تهننن اث ارگش اثر انتهننننت ش ارک مه

ه

عبير/سر يرهای دقیق غیر قامل تق ب  /صفحه منايش رنتي  2 / 8ايرچ  /مجاز مه پيرک  USBاتصال مه
شنننبوه ایرلس ( wifeت یه اطالعاک تردد از طریق شنننبوه ایرلس ف ش م يری)  /مجاز مه د رمني رنتي
ماد

قرمز  /قام یت اتصننننال مه قفل مرق یا تیت تردد اات اسنننهفادگ مه عريا درب ماز ن ثبت

حضنننيرغیاب  /قام یت منایش عوس نام پرسنننرل مر ر ی مانیهير دسنننهتاگ پس از ثبت تردد  /د ه های
ع یات اات ثبت ر د ش خر ج ش مرخص

ماميریت  /س رتيی فارس  /مريی فارس

تقيیم ش

/

مهاههگ آنالین ترددها از طریق نرم افزار  /پردازنهگ م یار قيی  /قام یت تعریف دگ اثرانتهت مرای هر نفر/
ظرفیت تعریف  800ارگ ش  3000اثر انتهت ش  5/000ارک ظرفیت نتاهاری  100/000تردد ...
لطفاً قی ت مر ز دسهتاگ را در سایت رش ت مه آدر  sirafdp.comمهاههگ مناییه.

قابلیت های نرم افزار حضورغیاب نسخه پایه




























انهقال ترددهای ثبت شهگ در حافظه دسهتاگ مه نرم افزار حضير غیاب از طریق شبوه ف ش م يری Flash memory
قام یت تزارش تیری از میش از یک دسهتاگ حضيرغیاب ررتل مه ر ز رهین دسهتاگ
اموا تعريف پرسرل ما تعاني رش ع پايا قرارداد ار آناا ش تعاني مجيز اضافه كاری ش تعطال كاري شب اری
اموا تعریف تقيیم های اری مهريع
تعریف انياع شیفت های اری اسهانهارد از قبیل شیفت های ر ز ار ثامت – ر ز ار تردش – شیفت شب شیفت ساعه
تعریف شیفت نی ه قت مرای ر ز پرجهربه یا تعطیل رد ر ز پرجهربه
اموا تغییر شیفت پرسرل مه صيرک ميقت در مازگ زمان دل ياگ
اموا تغییر شیفت یک یا ره پرسرل در طيل سال مرا مر رض ریاک اری یا مثال اا مه اای شیفت د نفر ما هم
تعطیل رد یک ر ز خاص مرای یک نفر یا ه ه پرسرل ( مثال م شيد مرای یک نفر مه اای ر ز ا عه ر ز دیتری ر مه عريا ر ز تعطیل هفهت تعیین رد).
ثبت خيد ار مرخص های ساعه ماميریت ساعه ه پرسرل تيسط دسهتاگ ثبت منيدگ انه.
ثبت مرخص ساعه ماميریت ساعه – ماميریت ر زانه – مرخص ر زانه اسهحقاق – اسهعالا
قام یت اصالح ترددهای اشهباگ یا فراميش شهگ تيسط نرم افزار  -ثبت دسه تردد در مياقع الزم
قام یت ثبت ترک ار ت يیه ارمرها ما نتاهاری سيامق ار پرسرل در حافظه نرم افزار
قام یت تعریف شیفت م صيص مرای ماگ مبارک رمضا
محاسبه اتيماتیک ار رد  ،اضافه ار ش رس ار غیبت  ،تاخیر تعجیل ر زانه  ،شب اری ش تعطیل اری  ،مرخص ساعه ر زانه  ،ماميریت ساعه ر زانه
اموا تزارش تیری از ترددهای ناقث اات تصحیح رسیع راحت تر آ ها
اموا تبهیل تاخیر غیبت پرسرل مه مرخص تيسط اپراتير نرم افزار
اموا تعیین سقف مجاز مرای محاسبه اضافه اری ر ز
اموا محاسبه ار رد خالث افراد فاقه شیفت یعر افرادی ه ساعت رش ع پایا ار مه ص نهارنه (.محاسبه ار رد پرسرل قرارداد ساعه )
قام یت ثبت مرته های مرخص ماميریت پرسرل در نرم افزار
قام یت پارامرت شرا ری یعر رس ار از اضافه ار م شيد
قام یت محاسبه ار رد افراد مه صيرک ر زانه ماهانه د رگ ای یا در مازگ زمان انه ام ارمر
اموا دریافت فایل ا ل از تزارش تج یع ار رد ماهانه د رگ ای پرسرل
قام یت ارسال پیامک مه ميمایل مهیرا اش اص ( آپهن سفارش )
مهاههگ تزارشاک حضير غیاب مه صيرک تحت ب ش انه ریه یا  ( IOSآپهن سفارش )
قام یت سفارش سازی تيامع نرم افزار اات انطباق ما مهههای محاسبات ميرد نظر مهرتی ( آپهن سفارش )
اموا محاسبه دسه زد پرسرل طبق دادگ های دریافه از دسهتاگ صه ر فیش حقيق

