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بسوِ تؼالی

راهنمای استفاده از نرم افسار حضور و غیاب آسان



تؼاسیف
 لیست کاسهٌذاى
با استفادُ اص ایي فشم هی تَاى لیست کاسهٌذاى سا هطاّذُ کشدُ ٍ کاسهٌذ جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اطالػات
کاسهٌذاى سا ٍیشایص ٍ حزف کشد .با استفادُ اص دکوِ قطغ ّوکاسی هیتَاى ٍضؼیت یک کاسهٌذ سا بِ حالت تؼلیق دسآٍسد.
ّوَاسُ هیتَاى با کلیک هجذد بشٍی ایي دکوِ ٍضؼیت یک کاسهٌذ هؼلق سا بِ حالت ػادی تغییش داد.

 لیست ضیفت ّای کاسی
ایي فشم ضاهل لیست ضیفت ّای کاسی هیباضذ ٍ هیتَاى ضیفت ّای کاسی جذیذ اضافِ کشد یا آًْا سا ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 تٌظیوات
با استفادُ اص ایي فشم ضیفت کاسی کاسهٌذاى تؼشیف هیضَد ٍ ّوَاسُ هیتَاى آًْا سا تغییش داد.

 لیست کاسبشاى
ایي فشم ضاهل لیست کاسبشاى ًشمافضاس حضَس ٍ غیاب آساى هیباضذ ٍ تَسط آى هیتَاى سهض ػبَس کاسبش فؼلی سا تغییش داد یا
کاسبشاى دیگشی بشای ًشمافضاس تؼشیف کشد.


حضَس ٍ غیاب
 لیست حضَس ٍ غیاب
ایي فشم ضاهل لیست حضَس ٍ غیاب کاسهٌذاى هیباضذ ٍ با استفادُ اص ایي فشم ٍسٍد ٍ خشٍج کاسهٌذاى ثبت هی ضَد .جْت
ثبت ٍسٍد یا خشٍج تٌْا کافی است دکوِ هشبَطِ صدُ ضَد ٍ دس فشم باص ضذُ تاسیخ ٍ ساػت تٌظین ضذُ است کِ قابل تغییش
است .پس اص اًتخاب کاسهٌذ بایذ دکوِ ثبت صدُ ضَد .الصم بِ رکش است هَاسد جوغ حضَس کاسهٌذ ،اضافِ کاس ٍسٍد ،اضافِ کاس
خشٍج ،کسش کاس کاس ٍسٍد ٍ کسش کاس خشٍج تَسط سیستن هحاسبِ هی گشدد.



گضاسضات
 گضاسش کاسهٌذاى
ایي فشم بشای گضاسضگیشی اطالػات کاسکٌاى ساختِ ضذُ است ،تَسط آى هیتَاى هَاسد دلخَاُ کاسهٌذاى سا اص قسوت سوت
چپ اًتخاب ٍ گضاسضگیشی ٍ چاپ کشد (هشاحل ٍ تٌظیوات چاپ دس اداهِ ایي ساٌّوا تَضیح دادُ ضذُ است)ّ .وچٌیي هیتَاى
با استفادُ اص دکوِ تبذیل بِ اکسل گضاسش ساختِ ضذُ سا بِ اکسل تبذیل ًوَد.
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 گضاسش حضَس ٍ غیاب
ایي فشم بشای گضاسضگیشی حضَس ٍ غیاب کاسکٌاى ساختِ ضذُ است ،تَسط آى هیتَاى با اًتخاب باصُ ای اص تاسیخ حضَس ٍ
غیاب یک کاسهٌذ سا گضاسضگیشی ٍ چاپ کشد .هیتَاى با استفادُ اص دکوِ تبذیل بِ اکسل گضاسش ساختِ ضذُ سا بِ اکسل
تبذیل ًوَد.


پطتیباًی
 تْیِ پطتیباى
با استفادُ اص فشم تْیِ پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیش اص اطالػات ًشمافضاس پطتیباى گشفت .پیطٌْاد هی ضَد بشًاهِ ای هذًٍی
جْت کپی پطتیباى اص اطالػات ًشم افضاس تْیِ ًواییذ .باصیابی اطالػات بش پایِ ایي کپی ّای پطتیباى اهکاى پزیش است.

 باصیابی پطتیباى
با استفادُ اص فشم باصیابی پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیشی کِ فایلّای پطتیباى دس آى قشاس داسًذ اطالػات ًشمافضاس سا بش پایِ
پطتیباى اًتخاب ضذُ باصیابی ًوَد.


تٌظیوات چاپ
 قبل اص گضاسضگیشی ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخص کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
 دس قسوت تٌظیوات صفحِ ابتذا ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخص کٌیذ ،سپس گضیٌِ
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 and Imagesسا فؼال کشدُ ٍ تواهی گضیٌِ ّای  Headers and Footersسا دس حالت  Emptyقشاس دّیذ.
 با استفادُ اص دکوِ پیص ًوایص گضاسش خَد سا بشسسی کٌیذ
 با استفادُ اص دکوِ چاپ گضاسش خَد سا چاپ ًواییذ.
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