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بسوِ تؼالی

راهنمای استفاده از نرم افسار حقوق و مسایا با حضور و غیاب آسان



تؼاریف
 کارهٌذاى
با استفادُ اس ایي فزم هی تَاى لیست کارهٌذاى را هطاّذُ کزدُ ٍ کارهٌذ جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اعالػات
کارهٌذاى را ٍیزایص ٍ حذف کزد .با استفادُ اس دکوِ لغغ ّوکاری هیتَاى ٍضؼیت یک کارهٌذ را بِ حالت تؼلیك درآٍرد.
ّوَارُ هیتَاى با کلیک هجذد بزٍی ایي دکوِ ٍضؼیت یک کارهٌذ هؼلك را بِ حالت ػادی تغییز داد.

 حمَق ٍ هشایا
ایي فزم ضاهل لیست پیص فزؼ حمَق ٍ هشایای سیستن هیباضذ ٍ هیتَاى یک حمَق ٍ هشایای جذیذ اضافِ کزد یا آًْا را
ٍیزایص ٍ حذف ًوَد.

 کسَرات
ایي فزم ضاهل لیست پیص فزؼ کسَرات سیستن هیباضذ ٍ هی تَاى کسَرات جذیذی اضافِ کزد یا آًْا را ٍیزایص ٍ حذف
ًوَد.

ٍ ام ّا
ایي فزم ضاهل لیست ٍام ّا هیباضذ ٍ هیتَاى ٍام جذیذ اضافِ کزد یا یک ٍام را ٍیزایص ٍ حذف ًوَد.

 ضیفت ّای کاری
ایي فزم ضاهل لیست ضیفت ّای کاری هیباضذ ٍ هیتَاى ضیفت ّای کاری جذیذ اضافِ کزد یا آًْا را ٍیزایص ٍ حذف ًوَد.

 تٌظیوات ساػت کار
با استفادُ اس ایي فزم هبلغ ّای اضافِ کار ،کسزکار ،حك هاهَریت یک ساػت ،اضافِ کار رٍس تؼغیل ٍ کسز کار غیبت کارهٌذاى
تؼزیف هیضَد ٍ ّوَارُ هیتَاى آًْا را تغییز دادّ .وچٌیي هزخػی ساالًِ یک کارهٌذ در ایي فزم تؼییي هی ضَد.

 لیست کاربزاى
ایي فزم ضاهل لیست کاربزاى ًزمافشار حمَق ٍ هشایای آساى هیباضذ ٍ تَسظ آى هیتَاى رهش ػبَر کاربز فؼلی را تغییز داد یا
کاربزاى دیگزی بزای ًزمافشار تؼزیف کزد.


حمَق ٍ هشایا
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 حمَق ٍ هشایای کارهٌذاى
ایي فزم ضاهل لیست حمَق ٍ هشایای کارهٌذاى هیباضذ  ،با استفادُ اس ایي فزم حمَق ٍ هشایای ّز کارهٌذ بِ غَرت جذاگاًِ
لابل تغییز است (در حالت ػادی با هبالغ پیص فزؼ تکویل ضذُ است).

 کسَرات کارهٌذاى
ایي فزم ضاهل لیست حمَق ٍ هشایای کارهٌذاى هی باضذ ،با استفادُ اس ایي فزم حمَق ٍ هشایای ّز کارهٌذ بِ غَرت جذاگاًِ
لابل تغییز است (در حالت ػادی با هبالغ پیص فزؼ تکویل ضذُ است).


ٍام
 تخػیع ٍام
ایي فزم ضاهل لیست ٍام ّای تخػیع دادُ ضذُ بِ کارهٌذاى هیباضذ ،با استفادُ اس ایي فزم هی تَاى بزای ّز کارهٌذ بِ
غَرت جذاگاًِ ٍام تخػیع داد ٍ هاُ ضزٍع الساط را هطخع کزد.

 لیست الساط
ایي فزم ضاهل لیست الساط کارهٌذاى هیباضذ ،با استفادُ اس ایي فزم الساط ّز کارهٌذ بِ غَرت جذاگاًِ لابل تغییز است.


فیص حمَلی
 لیست فیص حمَلی
تَسظ ایي فزم بزای کارهٌذاى فیص حمَلی غادر هی گزدد .با سدى دکوِ جذیذ ٍ اًتخاب یک کارهٌذ ٍ پز کزدى هَارد سال،
هاُ ،اضافِ کار ٍ کسزکار ٍ  ...با سدى دکوِ هحاسبِ فیص حمَلی بز عبك هَارد تؼزیف ضذُ هحاسبِ هیضَد .پس کٌتزل هَارد
فَق هیتَاى فیص حمَلی را در سیستن ثبت کزد .با سدى دکوِ چاپ هیتَاى یک فیص حمَلی را بِ غَرت گزافیکی چاپ
ًوَد .هزاحل ٍ تٌظیوات چاپ در اداهِ ایي راٌّوا تَضیح دادُ ضذُ استّ .وچٌیي با هَارد اًتخاب ضذُ در لیست فیصّای
حمَلی هیتَاى آًْا فیلتز کزد .با سدى دکوِ حَالِ گزٍّی فزم تَلیذ حَالِ گزٍّی هخػَظ باًک هلت ظاّز ضذُ کِ تَسظ
آى حَالِ غادر هی گزدد.

 حَالِ گزٍّی هبلغ ثابت
گاّی در بزخی اس ضزکتّا السم هیضَد هبلغ ثابت ی بِ حساب ّوِ یا بزخی اس کارکٌاى ٍاریش گزدد با استفادُ اس ایي گشیٌِ
حَالِ گزٍّی با هبلغ ثابت هخػَظ باًک هلت لابل تَلیذ است.


تٌظیوات
 تٌظیوات هالیات
ّز سال تَسظ هجلس ضَرای اسالهی هالیات بز حمَق ٍ دستوشد اػالم هیضَد ٍ سمف هؼافیتّای هالیاتی هطخع هیگزدد.
با استفادُ اس ایي فزم هیتَاى جذٍل هالیات را بزاساس تغییزات جذیذ بزٍس کزد.

 تٌظیوات بیوِ
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با استفادُ اس لیست تٌظیوات بیوِ ،سْن بیوِ کارفزها ٍ کارگز بزاساس حذالل دستوشد هحاسبِ هیگزددّ .ز سال هیتَاى با
اػالم حذالل دستوشد هَارد بیوِ را تَسظ ایي فزم ٍارد کزد.


گشارضات
 گشارش کارهٌذاى
ایي فزم بزای گشارضگیزی اعالػات کارکٌاى ساختِ ضذُ است ،تَسظ آى هیتَاى هَارد دلخَاُ کارهٌذاى را اس لسوت سوت
چپ اًتخاب ٍ گشارضگیزی ٍ چاپ کزد (هزاحل ٍ تٌظیوات چاپ در اداهِ ایي راٌّوا تَضیح دادُ ضذُ است)ّ .وچٌیي هیتَاى
با استفادُ اس دکوِ تبذیل بِ اکسل گشارش ساختِ ضذُ را بِ اکسل تبذیل ًوَد.

 گشارش حضَر ٍ غیاب
ایي فزم بزای گشارضگیزی حضَر ٍ غیاب کارکٌاى ساختِ ضذُ است ،تَسظ آى هیتَاى با اًتخاب باسُ ای اس تاریخ حضَر ٍ
غیاب یک کارهٌذ را گشارضگیزی ٍ چاپ کزد .هیتَاى با استفادُ اس دکوِ تبذیل بِ اکسل گشارش ساختِ ضذُ را بِ اکسل
تبذیل ًوَد.

 گشارش فیص حمَلی
ایي فزم بزای گشارضگیزی فیصّای حمَلی غادر ضذُ ساختِ ضذُ است ،تَسظ آى هیتَاى هَارد دلخَاُ را اس لسوت سوت
چپ اًتخاب ٍ گشارضگیزی کزد .هیتَاى با استفادُ اس دکوِ تبذیل بِ اکسل گشارش ساختِ ضذُ را بِ اکسل تبذیل ًوَد.


پطتیباًی
 تْیِ پطتیباى
با استفادُ اس فزم تْیِ پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیز اس اعالػات ًزمافشار پطتیباى گزفت .پیطٌْاد هی ضَد بزًاهِ ای هذًٍی
جْت کپی پطتیباى اس اعالػات ًزم افشار تْیِ ًواییذ .باسیابی اعالػات بز پایِ ایي کپی ّای پطتیباى اهکاى پذیز است.

 باسیابی پطتیباى
با استفادُ اس فزم باسیابی پطتیباى هیتَاى با اًتخاب هسیزی کِ فایلّای پطتیباى در آى لزار دارًذ اعالػات ًزمافشار را بز پایِ
پطتیباى اًتخاب ضذُ باسیابی ًوَد.


تٌظیوات چاپ
 لبل اس گشارضگیزی ًَع کاغذ ( A4یا  )A5را هطخع کزدُ ٍ دکوِ گشارش را کلیک کٌیذ.
 در لسوت تٌظیوات غفحِ ابتذا ًَع کاغذ ( A4یا  )A5را هطخع کٌیذ ،سپس گشیٌِ

Print Background Colors

 and Imagesرا فؼال کزدُ ٍ تواهی گشیٌِ ّای  Headers and Footersرا در حالت  Emptyلزار دّیذ.
 با استفادُ اس دکوِ پیص ًوایص گشارش خَد را بزرسی کٌیذ
 با استفادُ اس دکوِ چاپ گشارش خَد را چاپ ًواییذ.
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