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  :املقدمة
جيل الدخول عتماد على جهاز تسنشاءه باالامت  لوصولاشركة  أحد منتجاتهو نظام الوصول ملتابعة املوظفني 

اخلروج  لدخول وسجيل ايق مع أجهزة تالل التعشخمن  ظاميعمل الن لتحديد اوقات احلضور واالنصراف للموظفني حيث
 :بالتقنيات التاليةاليت تعمل 

- Finger print. 

- RFID. 

- Magnetic card. 

- Barcode reader (visible or infrared type). 

الغائبني ظفني وعرض املواحلاضرين  للموظفني يومير الحيث يقوم النظام بعرض التوقيتات واحتساب فرتات احلضو
 سرية وغريهًا.مسية والقالر لعطلوحسب تقسيمهم االداري مع االخذ بعني االعتبار ايام ا

 :مميزات النظام
 لدوام وهي:اني اثناء ملوظفاكة ميتاز النظام خبصائص عديدة متكنه من التعرف على حر

ءات من االجهزة  تقارير وسحب القراخزن ال لىعقتصر ة تتوفري مستويني من الصالحيات االوىل بصالحيات حمدود -1
امل تعطى كدارة النظام بشكل تخدم من ااملس كنتعطى للمستخدم االعتيادي،  واخرى بصالحيات مطلقة مت

 للمشرف على النظام.

 

صية تعطي ، حيث ان هذه اخلام على حدةكل قسف لإمكانية تعريف اقسام وحتديد اوقات احلضور واالنصرا -2
سام الصيانة او وام الرمسي مثل اقعارفة للداملت تاتسسة من تعريف اقسام تعمل  خارج التوقياملرونة للمؤ

 ها.في االقسام اليت حتتوي على اكثر من وجبة عمل للعاملني

يام معينة اخاصة وعلى مستوى  ة توقيتاتأضاف ليةحتديد توقيتات خاصة بكل قسم وتوفر هذه اخلاصية قاب -3
السبوع يكون فيه ديد يوم معني يف ام، مثل حتالقس عريفتالدوام احملددة رمسيا عند يتم استثنائها من اوقات 

 الدوام ملدة اقل من باقي ايام االسبوع.

 .عطلة من كل اسبوع(والسبت ك جلمعةم احتديد ايام العطل الرمسية األسبوعية)مثل تعريف ايا -4
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تيادية، مثل )ايام  ايام العطل االع تكون غرييتوال ريةتعريف ايام العطل الرمسية السنوية و العطل االضطرا -5

 االعياد واملناسبات السنوية(.

 
لومات اخلاصة ال جمموعة من املعخالل ادخ ام منلنظاتعريف املوظفني واضافتهم اىل االقسام املوجودة يف  -6

 رى(.ات اخلومباملوظف مثل )الصورة، رقم اهلوية، رقم البصمة  ومع

 
هاز عند كل ات حيث  يتم نصب جموعه بوابلى جمععمل جمموعة اجهزة يف أن واحد، اي الامكانية العمل على  -7

 ة مركزية.صراف بصوراالنوضور بوابة وربطها مجيعا بالنظام ليتم مجع معلومات احل
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جلهاز املستخدم يف نصراف والتاريخ واضور او االاحل وقت عرض ملعلومات احلضور واالنصراف بصورة مفصلة مبينة -8

 نصراف.اال ور وعملية مع عرض للفرتة اليت مت احتسابها بني احلضال

 
 احتساب فرتات الدوام املتقطعة خالل اليوم الواحد. -9

 
 ها:ومن توفري عدد كبري من التقارير واليت تعرض املعلومات -10

 م.كل يوول تقرير باملوظفني املتأخرين مع عرض لفرتة التأخري -أ

  اليوم احلالي. تقرير عن املوظفني املتأخرين خالل -ب

 تقرير عن احلضور املبكر واملتأخر للموظفني. -ت

 تقرير باملوظفني الغائبني. -ث
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 تقرير بالغياب يف يوم معني. -ج

 جمموع التأخريات  خالل فرتة.  -ح

 مدة الدوام يف يوم معني او يف كل يوم -خ

 وغريها من التقارير.
 

الل الشهر ككل مثل الل يوم معني او خخركة مفردة حبظف ملوعرض مفصل للعمليات الغري مكتملة والناجتة عن قيام ا -11
 وجود حركة دخول من غري خروج أو بالعكس.

 قابلية الرتتيب ن النظام أضافة اىلعلومات ماج املتخرتوفري خاصية البحث يف كل واجهات النظام مما يسهل اس -12
 .التصاعدي والتنازلي لكل االعمدة املوجودة يف النظام

 لنظام.اجهات وا قارير وكل املعلومات الظاهرة يفتوفري خاصية طبع الت -13

جاعها وذلك من اجل هاز مع خاصية اسرتيانات اجلباعدة  قتوفري قابلية اخلزن االحتياطي للمعلومات املوجودة يف -14
 لية اىل التلف.انات احلاالبي عرضاحلفاظ على املعلومات املوجودة واسرتجاعها يف حال ت

 

 

 (اخلاص باجلهاز.SDKباإلمكان جعل النظام يعمل مع اي جهاز وحسب رغبة الزبون بعد توفري الـ )مالحظة: 
 

Flexible solutions for your business needs … 


