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ساٌّوای اسسفادُ اص ًشم افضاس حضَس ٍ غیاب آساى

 -1تعاریف
تشای اسسفادُ هٌاسة اص ًشم افضاس حضَس ٍ غیاب آساى ،تایذ هطخصاذ اٍلیِ زؼشیف ضَد کِ ایي هطخصاذ اص عشیق
هٌَی زؼاسیف قاتل دسسشس تَدُ ٍ داسای تخص ّای صیش هی تاضذ:

 -1-1کارمندان
تا اسسفادُ اص ایي فشم هی زَاى لیسر کاسهٌذاى سا هطاّذُ کشدُ ٍ کاسهٌذ جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیزَاى
اعالػاذ کاسهٌذاى سا ٍیشایص ٍ حزف کشد .تا اسسفادُ اص دکوِ قغغ ّوکاسی هیزَاى ٍضؼیر یک کاسهٌذ سا تِ حالر
زؼلیق دسآٍسدّ .وَاسُ هیزَاى تا کلیک هجذد تشٍی ایي دکوِ ٍضؼیر یک کاسهٌذ هؼلق سا تِ حالر ػادی زغییش داد.

 -2-1شیفت های کاری
ایي فشم ضاهل لیسر ضیفر ّای کاسی هیتاضذ ٍ هیزَاى ضیفر ّای کاسی جذیذ اضافِ کشد یا آًْا سا
ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 -3-1تنظیمات
تا اسسفادُ اص ایي فشم ضیفر کاسی کاسهٌذاى زؼشیف هیضَد ٍ ّوچٌیي هیزَاى چٌذیي ضیفر کاسی تشای یک
کاسهٌذ زؼییي ًوَد.

 -4-1پروفایل
تا اسسفادُ اص ایي فشم هیزَاى هطخصاذ ضشکر یا فشٍضگاُ سا ٍیشایص کشد زا ٌّگام چاج گضاسضاذ اص ایي
هطخصاذ اسسفادُ ضَدّ .وچٌیي هیزَاى لَگَی ضشکر سا زَسظ ایي فشم ٍاسد ًوَد.

 -5-1کاربران
ایي فشم ضاهل لیسر کاستشاى ًشمافضاس هیتاضذ ٍ زَسظ آى هیزَاى سهض ػثَس کاستش فؼلی سا زغییش داد یا کاستشاى
دیگشی تشای ًشمافضاس زؼشیف کشد .زَسظ ایي تخص هی زَاى تِ کاستشاى ًشم افضاس سغح دسسشسی تِ قسور ّای
هخسلف سا زؼییي کشد.

 -2حضور و غیاب
دس ایي ًشم افضاس هحصَالذ تِ صَسذ  3سغحی ضاهل گشٍُ ،صیشگشٍُ ٍ کاال زؼشیف هی ضًَذ ٍ تشای زؼشیف کاالی
جذیذً ،یاصهٌذ زؼییي گشٍُ ٍ صیشگشٍُ آى هی تاضیذ کِ اص عشیق هٌَی هحصَالذ قاتل دسسشس هی تاضٌذ:

 -1-2لیست حضور و غیاب
ایي فشم ضاهل لیسر حضَس ٍ غیاب کاسهٌذاى هیتاضذ ٍ تا اسسفادُ اص ایي فشم ٍسٍد ٍ خشٍج کاسهٌذاى ثثر هی
ضَد .جْر ثثر ٍسٍد یا خشٍج زٌْا کافی اسر دکوِ هشتَعِ صدُ ضَد ٍ دس فشم تاص ضذُ زاسیخ ٍ ساػر زٌظین ضذُ
اسر کِ قاتل زغییش اسر .خس اص اًسخاب کاسهٌذ تایذ دکوِ ثثر صدُ ضَد .الصم تِ رکش اسر هَاسد جوغ حضَس
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کاسهٌذ ،اضافِ کاس ٍسٍد ،اضافِ کاس خشٍج ،کسش کاس کاس ٍسٍد ٍ کسش کاس خشٍج زَسظ سیسسن هحاسثِ هی گشدد.
ّوچٌیي هی زَاى هاهَسیر ،هشخصی ٍ غیثر (هَجِ یا غیشهَجِ) سا زَسظ ایي فشم ٍاسد ًوَد.

 -3گسارشات
ایي تخص هشتَط تِ گضاسضاذ ًشم افضاس تَدُ ٍ ضاهل قسور ّای صیش هی تاضذ:

 -1-3گسارش کارمندان
ایي فشم تشای گضاسضگیشی اعالػاذ کاسکٌاى ساخسِ ضذُ اسر ،زَسظ آى هیزَاى هَاسد دلخَاُ کاسهٌذاى سا اص
قسور سور چح اًسخاب ٍ گضاسضگیشی ٍ چاج کشد (هشاحل ٍ زٌظیواذ چاج دس اداهِ ایي ساٌّوا زَضیح دادُ ضذُ
اسر)ّ .وچٌیي هیزَاى تا اسسفادُ اص دکوِ زثذیل تِ اکسل گضاسش ساخسِ ضذُ سا تِ اکسل زثذیل ًوَد.

 -2-3گسارش حضور و غیاب
ایي فشم تشای گضاسضگیشی حضَس ٍ غیاب کاسکٌاى ساخسِ ضذُ اسر ،زَسظ آى هیزَاى تا اًسخاب تاصُ ای اص
زاسیخ حضَس ٍ غیاب یک کاسهٌذ یا زواهی کاسهٌذاى سا گضاسضگیشی ٍ چاج کشدّ .وچٌیي هیزَاى تا اسسفادُ اص دکوِ
زثذیل تِ اکسل گضاسش ساخسِ ضذُ سا تِ اکسل زثذیل ًوَد.

 -4پشتیبانی
اهکاًاذ زْیِ ٍ تاصیاتی خطسیثاى دس ایي تخص اسر:

 -1-4تهیه پشتیبان
تا اسسفادُ اص فشم زْیِ خطسیثاى هیزَاى تا اًسخاب هسیش اص اعالػاذ ًشمافضاس خطسیثاى گشفر .خیطٌْاد هی ضَد
تشًاهِ ای هذًٍی جْر کدی خطسیثاى اص اعالػاذ ًشم افضاس زْیِ ًواییذ .تاصیاتی اعالػاذ تش خایِ ایي کدی ّای
خطسیثاى اهکاى خزیش اسر .الصم تِ رکش اسر هی زَاى اص سیسسوی تِ سیسسن دیگش خطسیثاى گشفر.

 -2-4بازیابی پشتیبان
تا اسسفادُ اص فشم تاصیاتی خطسیثاى هیزَاى تا اًسخاب هسیشی کِ فایلّای خطسیثاى دس آى قشاس داسًذ اعالػاذ
ًشمافضاس سا تش خایِ خطسیثاى اًسخاب ضذُ تاصیاتی ًوَد.

 -5تنظیمات چاپ
قثل اص گضاسضگیشی ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخص کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
Print Background

دس قسور زٌظیواذ صفحِ اتسذا ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخص کٌیذ ،سدس گضیٌِ
 Colors and Imagesسا فؼال کشدُ ٍ زواهی گضیٌِ ّای  Headers and Footersسا دس حالر  Emptyقشاس دّیذ.
تا اسسفادُ اص دکوِ خیص ًوایص هی زَاًیذ گضاسش خَد سا تشسسی کٌیذ.
تا اسسفادُ اص دکوِ چاج گضاسش خَد سا چاج ًواییذ.
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 -6تماس با ما
جْر زواس تا ضشکر آساى سیسسن هثٌا ٍ یا اسسال خیطٌْاداذ ٍ اًسقاداذ خَد هی زَاًیذ تِ یکی اص سٍشّای صیش ػول
ًواییذ:
 -1زواس تا ضواسُ ّای هَجَد دس آدسس
 -2اسسال خیام اص عشیق آدسس
 -3اسسال ایویل تِ

easysoft.ir/Contact

product.easysoft.ir/Contact

info@easysoft.ir

 -4اسسال ًظش اص عشیق آدسس

product.easysoft.ir/Comment?pid=3
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