ًرم افسار حضَر ٍ غیاب رادیکال

ًرم افسار حضَر ٍ غیاب رادیکال هَجة هي ضَد کِ ًظارت ٍ هذیریت پرسٌل تِ ًحَ احسٌت اجرا ضذُ ٍ از کن کاري

ّاي احتوالي کاستِ ضَد  .تؼالٍُ ایي اطویٌاى تراي پرسٌل حاصل هي ضَد کِ تِ ّیچ ػٌَاى حمي از آًْا ضایغ ًطذُ
ٍ کلیِ حساترسي ّا طثك لاًَى ٍ همررات ٍ ساػات ثثت ضذُ در سیستن صَرت هي گیرد.
تا اتَهاسیَى کردى حضَر ٍ غیاب در یک سازهاى ،کلیِ ػولیات هرتَط تِ ٍرٍد ٍ خرٍج کارکٌاى ضاهل هرخصیْا،
هأهَریتْا ،اضافِکاري ،ضیفتْا ،تمَینکاري ٍ کارکرد پرسٌل ثثت ضذُ ٍ لاتل تازیاتي است.

اهکاًات پایِ ٍ اطالػات هرتَط تِ کارهٌذاى
 تؼریف اًَاع استخذاهي ّا  ،اًَاع هرخصي ٍ اًَاع هاهَریت ّا
 تؼریف ٍاحذ ّاي سازهاًي ٍ اًَاع سوت ّا
 تؼریف اطالػات کارهٌذاى تِ ّوراُ ػکس کارهٌذ
 تؼریف تمَین رٍزّاي تؼطیل
 تؼریف دٍرُ ّا ٍ ضیفت ّاي کاري سازهاى
 اختصاظ کارهٌذاى تِ ضیفت ّاي تؼریف ضذُ
ٍ رٍد اطالػات حضَر ٍ غیاب (اهکاى ٍرٍد ٍ هحاسثِ سِ زهاى ٍرٍد ٍ خرٍج)
 چاج فرم سفیذ در خَاست هرخصي
 ثثت اطالػات هرخصي تصَرت ساػتي ٍ رٍزاًِ

 ثثت اطالػات هاهَریت تصَرت ساػتي ٍ رٍزاًِ
 ثثت اطالػات هالي ٍ هحاسثِ حمَق تر اساس رٍزّاي کارکرد  ،غیثت  ،هرخصي ٍ  ...تراي کارهٌذاى
 اهکاى چاج فیص حمَلي ٍ تسَیِ حساب
 اهکاى تؼریف رٍز ّاي خاظ در یک ضیفت کِ ساػت کاري هتفاٍتي تا رٍز ّاي ػادي دارًذ
 اهکاى ثثت هثلغ اضافِ کار  ،کسر کار  ،هاهَریت  ،اضافِ کار رٍز تؼطیل  ،حك تیوِ  ،درصذ حك تیوِ ٍ
 ...تراي ّر کارهٌذ  /پرسٌل تصَرت هجسا ٍ تاثیر هستمین در فیص حمَلي
 اهکاى ثثت اطالػات کسَرات ٍ ،ام ٍ اضافات ثاتت پرداختي تراي ّر کارهٌذ
 اهکاى ثثت اطالػات کارهٌذاى از فایل اکسل

 لاتلیت ثثت اطالػات ٍرٍد ٍ خرٍج کارهٌذاى از فایل اکسل
 اهکاى ثثت اطالػات ٍرٍد ٍ خرٍج کارهٌذاى از فایل دستگاُ ّاي حضَر ٍ غیاب
)(dat , xls , csv , ...

گسارضات


لیست کارهٌذاى تصَرت کلي ٍ جسئي



گسارش سَاتك هرخصي کارهٌذاى



گسارش خالصِ هرخصي کارهٌذاى



گسارش کلي از هرخصي کارهٌذاى



گسارش سَاتك هاهَریت کارهٌذاى



گسارش خالصِ هاهَریت کارهٌذاى



گسارش کلي از هاهَریت کارهٌذاى



گسارش کلي از ٍضؼیت کارهٌذاى (ضاهل ساػت کارکرد  ،غیثت ّا  ،اضافِ کار  ،کسر کار ٍ ...



گسارش کاردکس ٍ جسئي از حضَر ٍ غیاب کارهٌذاى تصَرت رٍزاًِ



گسارش کلي حضَر ٍ غیاب پرسٌل تا فیلتر تاریخ  ،دٍرُ ٍ ضیفت ٍ کارهٌذاى

اهکاًات


دفترچِ تلفي



تٌظیوات کلي ترًاهِ



اهکاى توام صفحِ ضذى فرم ّا



تْیِ ٍ تازیاتي پطتیثاى



تٌظیوات ٍرٍد خرٍج تراي ّر دٍرُ ٍ ضیفت کاري



تؼییي زهاى تؼجیل ٍ تاخیر هجاز رٍزاًِ ٍ حذاکثر زهاى اضافِ کار ٍ  ...تراي ّر دٍرُ ٍ ضیفت کاري



لاتلیت ًصة در ٍیٌذٍز ّاي , Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012 , Server2016
سرٍرّاي هجازي ًظیر VM

سایر هاشٍل ّا(اهکاًات افسٍدًي)


خرٍجي - Excel , PDF , JPG , HTML , Wordرایگاى



ارسال ایویل  E-Mailگسارضات ٍ اسٌاد  -رایگاى



ضواین تراي پرسٌل ٍ کارهٌذاى  -رایگاى



اهکاى استفادُ چٌذ کارتر در یک ضثکِ

