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مشخصات نسخه های مختلف نرم افزار حضور و غیاب
نسخه های مختلف نرم افزار حضورغیاب

پایه

قیمت (تومان)

پیشرفته

رایگان

سازمانی

450.000 250.000

تعداد گروه کاری قابل تعریف

نامحدود

نامحدود

نامحدود

تعداد شیفت کاری قابل تعریف

 5شیفت

نامحدود

نامحدود

تعداد پرسنل قابل تعریف

 50نفر

 200نفر

 1000نفر


















































































قابلیت تعریف شیفت دو نوبته
قابلیت تعریف انواع شیفت  :شیفت های عادی  ،چرخشی  ،نا منظم  ،نگهبانی و پرستاری
قابلیت تعریف فرجه برای ثبت ورود
قابلیت تعریف فرجه برای ثبت خروج
قابلیت تعریف زمان ناهاری و استراحت
قابلیت تعریف زمان شروع محاسبه اضافه کاری
قابلیت تعریف مقدار ساعت کاری موظفی روزانه برای پرسنل قرارداد ساعتی
قابلیت تعریف تلرانس برای محاسبه اضافه کاری
دارای تقویم شمسی با تعطیالت رسمی
قابلیت افزودن  ،حذف و ویرایش تعطیالت تقویم
امکان تعریف شیفت ماه مبارک رمضان
امکان اختصاص شیفت به پرسنل در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی
قابلیت ویرایش شیفت های تعریف شده برای یک محدوده زمانی خاص با یک کلیک
انتقال تعطیالت از سال جاری به سال بعد با یک کلیک
انتقال شیفت های کاری سال جاری به سال بعد با یک کلیک
انتقال پرسنل و شیفت های تخصیص یافته به آن ها از سال جاری به سال بعد
امکان محاسبه اضافه کار اول وقت
امکان محاسبه اضافه کار آخر وقت
امکان محاسبه اضافه کار بین شیفت برای شیفت های دو نوبته یا شیفت های صبح و عصری
امکان محاسبه اضافه کاری آزاد (اضافه کاری نا متصل به شیفت)
امکان محاسبه اضافه کاری روز تعطیل (تعطیل کاری )
امکان محاسبه تاخیر  ،تعجیل  ،غیبت و کسر کار
امکان محاسبه شب کاری
امکان ثبت مرخصی ساعتی و مرخصی روزانه(استحقاقی ،استعالجی)
امکان ثبت ماموریت ساعتی و روزانه
امکان تعریف شیفت اختصاصی برای هر گروه کاری
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امکان اعمال مرخصی ساعتی یا ماموریت ساعتی اول وقت اتوماتیک در صورتی که پرسنل قبل از ثبت اولین







امکان اعمال مرخصی ساعتی یا ماموریت ساعتی آخر وقت اتوماتیک در صورتی که پرسنل قبل از ثبت آخرین







امکان تبدیل تاخیر یا تعجیل روزانه به مرخصی ساعتی با یک کلیک























































امکان تعریف سقف اضافه کار در روز برای هر گروه کاری به طور مجزا
امکان تبدیل مرخصی ساعتی به مرخصی روزانه
امکان تعیین این که تاخیر پرسنل از اضافه کار وی کسر شود یا نشود برای هر گروه کاری بطور مجزا
امکان تعیین این که تعجیل پرسنل از اضافه کار وی کسر شود یا نشود برای هر گروه کاری بطور مجزا
امکان تعیین این که مدت زمان ناهاری از کارکرد روزانه پرسنل کسر شود یا نشود برای هر گروه کاری
امکان تعیین اینکه اضافه کاری برای یک گروه کاری محاسبه شود و برای گروه کاری دیگر محاسبه نشود
امکان تغییر شیفت یک گروه کاری از یک تاریخ خاص به بعد
امکان تعریف قانون کاری با تنظیمات اختصاصی برای هر گروه کاری به صورت مجزا
امکان دریافت اطالعات ورود و خروج پرسنل از دستگاه حضورغیاب توسط شبکه LAN
امکان دریافت اطالعات ورود و خروج پرسنل از دستگاه حضورغیاب توسط Flash memory
امکان ثبت دستی ورود و خروج پرسنل توسط اپراتور از طریق نرم افزار
امکان اصالح ورود و خروج پرسنل از طریق نرم افزار
تردد ابتدا دکمه مرخصی یا ماموریت را روی دستگاه بزند
تردد ابتدا دکمه مرخصی یا ماموریت را روی دستگاه بزند
امکان تبدیل غیبت روزانه به مرخصی روزانه یا ماموریت روزانه
امکان گزارش کارکرد پرسنل به صورت روزانه یا ماهانه بر حسب ساعت یا تعداد روز
امکان گزارش اضافه کار قبل شیفت  ،بین شیفت و بعد شیفت به صورت روزانه یا ماهانه
امکان گزارش تعطیل کاری به صورت روزانه و ماهانه
امکان گزارش شبکاری به صورت روزانه و ماهانه
امکان گزارش کسر کار شامل تأخیر  ،تعجیل و غیبت به صورت روزانه و ماهانه
امکان گزارش مرخصی ساعتی و مأموریت ساعتی به صورت روزانه و ماهانه
امکان گزارش استراحت ناهاری با قابلیت کسر اتوماتیک استراحت ناهاری از کارکرد
امکان گزارش ترددهای ناقص پرسنل و اصالح آن ها
امکان گزارش ریز ترددهای فرد
امکان صدور گزارشات نرم افزار به فرمت Html ، pdf ، jpg ، Excel
امکان تولید فایل خروجی کارکرد به فرمت  txtجهت ارسال اطالعات کارکرد به برنامه حقوق دستمزد
امکان پشتیبان گیری و بکاپ از داده های نرم افزار
امکان نصب برنامه تحت سرور و کالینت
امکان تعریف چند اپراتور برای نرم افزار با سطوح دسترسی دلخواه
پایگاه داده نرم افزار Microsoft SQL server 2008
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