ًرم افسار حضَر ٍ غیاب WinTas
زباى برًاهِ ًَیسی

Delphi

باًک اطالعاتی

My SQL

سیستن عاهل

WinXP and Later

دستگاُ قابل

ST-2000 , ST-Pro , ST-Face

پشتیباًی
ًَع ارتباط

Serial , TCP/IP , Modem

قابل استفادُ در

هحیط ّای کاری کَچک تذٍى جاتجایی شیفت

ًَع استفادُ

تک کارترُ تا سطح دسترسی ثاتت

اًَاع شیفت کاری

عادی کار  -ساعتی کار

ٍیژگی ّا ٍ اهکاًات :


تعریف دٍرُ ّای کاری ٍ تازُ هجاز شة کاری ترای پرسٌل عادی



تعریف لسوت  ،هشاغل  ،تمَین کاری  ،گرٍّْای کاری ٍ هشخظات فردی  /شغلی پرسٌل



اهکاى هشخض کردى تازُ هجاز اضافِ کاری در تمَین کاری شیفت ّای هختلف



اهکاى تعریف تاخیر ٍ تعجیل هجاز رٍزاًِ  ،سمف تاخیر هجازهاّاًِ ٍ شٌاٍری ترای گرٍّْای کاری هختلف



تعییي حذالل زهاى اضافِ کاری  ،سمف اضافِ کار هاّاًِ ٍ هجَز اضافِ کار رٍزاًِ



ثثت اًَاع ترگِ ّای هرخظی ٍ هاهَریت تِ شکل ساعتی ٍ رٍزاًِ



اهکاى اضافِ کردى تظاٍیر پرسٌل تِ پرًٍذُ آًْا ٍ هشاّذُ تظاٍیر در ٌّگام تخلیِ رکَردّای دستگاُ



اهکاى تعریف تازُ ٍلفِ ( ًاّاری یا استراحت ) تیي رٍز ترای شیفتْای هختلف



اهکاى هشاّذُ تردد پرسٌل ٍ تظحیح ترددّای ًالض

گسارشات :


لیست حاضریي ٍ غایثیي ّر رٍز



ٍرٍد ٍ خرٍجْای ًالض



گسارش ًْایی ترای پرسٌل عادی کار تِ شکل رٍزاًِ  ،هاّاًِ  ،دٍرُ ای ٍ طیی تیاری شیاهل ککیل کیارکرد  ،تعیذاد رٍزّیای
حضَر  ،تعذاد رٍزّای تا حمَق  ،اضافِ کار (هجاز  ،غیر هجاز  ،عادی  ،تعطیل)  ،کسرکار (تاخیر  ،تعجیل  ،خرٍج غیر هجیاز ،
غیثت)  ،شثکاری  ،هرخظی  ،هاهَریت




گسارش ًْایی ترای پرسٌل ساعتی شاهل ساعت ٍرٍد ٍ خرٍج ٍ هجوَع ساعات کارکرد در یک تازُ خاص
گسارش از هرخظی ٍ هاهَریت ّای ثثت شذُ

اهکاًات ٍیژُ :


اهکاى ارسال پیام تِ زتاى فارسی تر رٍی ًوایشگر دستگاُ کارتسًی



اهکاى تٌظین آالرم در طَل رٍز ترای دستگاُ کارتسًی



اهکاى کٌترل عولکرد کارتخَاى دستگاُ ٍ هعرفی افراد هجاز تِ تردد از ًرم افسار ( (ID Filtering



لاتلیت  Linkتا ترًاهِ حمَق ٍ دستوسد از طریك فایل  ( Textتا تَجِ تِ استاًذارد خرٍجی علن ٍ طٌعت )



گسارش ساز پَیا در هحیط Fast Report



ارائِ ًرم افسار تِ زتاًْای فارسی  ،اًگلیسی  ،عرتی  ،دری



هجْس تِ راٌّوای ًَشتاری ٍ گَیا ٍ راٌّوای عیة یاتی ارتثاطات ساعت) (Multimedia Tutorial



ترگساری جلسات آهَزشی ّفتگی در هحل شرکت علن ٍ طٌعت



ترٍز رساًی از طریك ٍب سایت شرکت www.elmosanat.com

www.elmosanat.com
آدرس  :تْراى  ،خیاباى دکتر فاطوی  ،خیاباى پرٍیي اعتصاهی  ،شوارُ  ، 3ساختواى علن ٍ صٌعت تلفي تواس84336 :

