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 محاسبه قبل از گزارشگیری: 

  ،د فرکارتابل اگر تعاریف در نرم افزار پرسنلی و تب مرخصی و ماموریت برای فرد درست تکمیل شده باشد

نبودن گزینه درخواست، مورد با )درصورت خواهد بود.و  ستادرخوفعال و گزینه  پیشخوان منویحتما دارای 

 کارگزین واحد مطرح شود.(

  انتخاب شود. محاسبه حضوروغیاب شخصی -درخواست-پیشخوانبرای اینکار وارد کارتابل شده و از 

 
 

 پنجره زیر نمایان می شود:

 
 

 بعد از انتخاب ماه مورد نظر، دکمه محاسبه را بزنید.: دوره کاری 

 

 گزارش عملکرد: 

 انتخاب می شود. عملکرد شخص براساس روز-گزارشات شخصی-پیشخوانبرای اینکار وارد کارتابل شده و از گزینه 
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 پنجره زیر نمایان می شود:
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 زده اید. محاسبه را برای آن ماهماه مورد نظر که گزارش تردد را برای آن نیاز داریدو قبلا : دوره کاری 

 خروجی: PDF  انتخاب شود. اگر گزارش درست نشان داده نشد یا اصلا باز نشد، حتما این گزینه چک شود که

 خروجی دست تنظیم شده باشد.

 تایید وج و اعمال ماموریتها و مرخصی هایی که در آرشیو می باشد و گزارش بصورت ورود و خر :استاندارد

 نمایان می شود.است،  شده

  عکس بالا تنظیم شود.گزینه های تیک خورده به صورت 

  نکات مهم:

خاص خود را تجمیع و نشان می دهد. در این خصوص بهتر است یکبار از هر هر گزارش فرمت خود را دارد و اطلاعات  -

 د.گزینه و فرمت آنرا مشاهده نمای ،کدام یکبار انتخاب

برایش ثبت شده  ورود یا خروجتنها یک ساعت باشد و  قرمز رنگاگر گزینه ای در گزارش عملکرد شخص براساس روز  -

فراموشی است. در اینصورت لازم است برای آن تاریخ و ساعت  کارت زده نشدهباشد، مشخص است که ورود یا خروج 

 ارسال گردد. کارت

 ثبت شده، با کارگزین واحد خود مشورت نمایید. روزهای غیبتبرای  -

 
 

 فراموشی کارت: 

 اقدام به ارسال فراموشی کارت میشود. فرم درخواست فراموشی کارت -الگوی نامه -فایل متن -ارسال پیشنویساز 

بعد از پر کردن تب اطلاعات اصلی در ارسال پیشنویس )گیرنده پیشنویس: مدیر مستقیم، امضا کننده: مدیر میانی یا رئیس 

ارت گزینه فرم درخواست فراموشی ک–فایل متن رفته و از الگوی نامه مرکز، گیرنده نهایی: کارگزین یا نگهبان مرکز( به تب 

انتخاب می شود. بعد از زدن جایگذاری مشخصات نامه، برای هر ساعتی که فراموش شده در تاریخ مورد نظر یکی از سطرها 

 پر می شود.

 ممکن است در یک روز هم ورود و هم خروج ، فراموش شده باشد. در اینصورت:

 1:91ساعت :    01/2/0931تاریخ: ------سطر اول 

 01:01ساعت :   01/2/0931تاریخ : ------سطر دوم

 در جدول درج میشود.
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 توضیحات: 

 در هنگام ورود فراموش کرده که کارت)انگشت( بزند.  09/2/0931در فرم زیر کارمند در تاریخ 

 کارت)انگشت( بزند.در هنگام خروج فراموش کرده که  01/2/0931در تاریخ 

به مرخصی ساعتی رفته و در هنگام برگشت و ورود به اداره فراموش کرده کارت  01:91-8از ساعت کارمند  01/2/0931در تاریخ 

 ، ورود و خروج درست نمایش داده نمی شود. با اینکه درخواست مرخصی هم رد کردهدر این تاریخ بزند. در اینصورت در گزارش فرد 

لی همچنان کسرکار می زند. کارمند باید بررسی کند که ساعت ورود و خروج برای آن روز درست درج شده یا تعدادش کم است. و

 )تعداد ساعتهای ورود و خروج برای هر تاریخ باید عددی زوج باشد.(تا برای آن فراموشی ثبت نماید. 
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