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 تعاریف .1
 در ابتدای کار نیاز است اطالعات پایه در نرم افزار تعریف شوند ، در ادامه این بخش، تعاریف مورد نیاز آورده شده است.

 تعریف شرکت .1.1

 را همراه با لوگو تعریف کنید. شرکت دارنده برنامهدر این قسمت می توانید مشخصات 

 

 تعریف انواع استخدام .1.2

که این قسمت فقط جنبه اطالعاتی داشته و نوع استخدام در سایر قسمت های برنامه  کنیدنمایید. توجه شمما در این قسممت انواع استخدام را تعریف می  

 نمی کند. تغییری ایجاد

 

 تعریف چارت سازمانی .1.3

 در این قسمت الزم است سمت های متفاوت پرسنل را مشخص نمایید تا در هنگام تعریف پرسنل بتوانید سمت آنها را نیز تعیین نمایید.

 بیشتر جنبه تکمیل اطالعات کاربر مد نظر بوده است.« چارت سازمانی» و « تعریف انواع استخدام» در دو قسمت 
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 تعریف گروه کاری .1.4

های شوند. برای آنکه زمان ورود و خروج هر پرسنل تعیین شود ابتدا باید شیفتهای کاری در واقع به منظور اختصما  شیفت به پرسنل استفاده می گروه

« گروه کاری»ین گردد. در واقع متفاوت را تعریف نمود و سپس هر شیفت را به گروه کاری اختصا  داد، بنابراین الزم است برای پرسنل گروه کاری تعی

 باشند.ها میکلیدهای ارتباط بین پرسنل و شیفت« نام شیفت» و 

 

 تعریف تعطیالت .1.5

های سما  به عنوان تعطیلی آخر هفته تعریف می شمود. به منظور اضافه شدن سایر   در این نرم افزار پس از تعریف سما  به ومورت اتوماتیک کل جمعه  

یالت به روز نمایید یا از طریق ثبت دستی سایر تعط « بارگزاری از اینترنت» اری نیاز اسمت لیسمت تعطیالت را یا از طریق   تعطیالت رسممی به تقوی  ک 

به این منظور ابتدا سا  کاری را انتخاب نمایید. سپس تاریخ مورد نظر و دلیل تعطیلی را وارد کرده و ثبت کنید. همانطور که مشاهده  رسمی را وارد نمایید.

 کنید تعطیالت به لیست اضافه شده است. می
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 تعریف پرسنل .1.6

ل به ندر این مرحله باید کلیه پرسمنل فعا  در سمازمان را تعریف کنید. شمماره پرسمنلی در واقع همان شمناسمه تعریف شده در دستگاه می باشد که پرس      

بعدی  یهامی توان آن را به دستگاه منتقل کرد )در بخشدسمتگاه انتسماب داده میشود. نام و نام خانوادگی فیلد اجباری می باشد که    ی داخلهاشمناسمه  

قطعا در یکی از  ،. بخش مه  دیگر در این قسممت انتخاب گروه کاری می باشمد به این معنی که هر شمخص در مجموعه شما   توضمی  داده خواهد شمد   

 گیرد. قرار می تعریف شده در مرحله قبل  کاری هایگروه

  در این فرم با استفاده از دکمه  اضافه کنید. ی مربوطههامی توانید مورد جدیدی به لیست
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 تعریف سا  کاری .1.2

ه که سا  کاری ب)در وورتی  غیر این وورت امکان ثبت تردد در نرم افزار در تاریخ مورد نظر وجود ندارد.برای هر سما  باید سا  کاری تعریف شود در  

 شود د گزارشات برنامه به وورت وحی  نمایش داده نمیوورت وحی  وارد نشو

 

 تعریف اولیه .1.8

نمودی .  در دسته مرخصی تعریفرا انواع مختلف مرخصی و مأموریت را تعریف کنید. در اینجا مرخصی ساعتی با استفاده از منوی تعاریف اولیه می توانید 

 را وارد کنید. تعریف انواع مأموریت دسته مأموریت را انتخاب نموده و نام و شناسهبرای تعریف 
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 دستگاه .2

 تعریف دستگاه .2.1

 معموال دارای آدرس ZKهای حضور و غیاب در این قسممت باید اطالعات ارتباط دسمتگاه و نرم افزار را وارد کنید و سمپس ارتباط برقرار کنید. دستگاه   

IP ،112.168.1.221 می باشد. برای ارتباط از طریق شبکه باید اطالعات را همانند تصویر زیر وارد کنید و دکمه ارتباط )تیک قرمز رنگ   4322ورت و پ

 اطالعات ارتباطی هر دستگاه از قبیل آدرس آی پی و پورت را میتوانید از داخل تنظیمات هر دستگاه مشاهده نمایید.  )را کلیک نمایید. 

 

مورد استفاده را وارد کنید. مقادیر  Comی زیر فعا  می شود و باید پورت هارا انتخاب کرده باشید. گزینه Comمقدار  1لیست شماره در وورتی که در 

 اطالعات زیر را کامل کرده و اتصا  برقرار کنید.  ،ی زیر به وورتی تستی می باشد. شما باید با توجه به اطالعات وارد شده در دستگاههافیلد
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ز شرکت را ا از ایجاد دستگاه و یا اعما  تغییرات اگر تنظیمات درست بوده و ارتباط برقرار شود نیاز است )در پنجره باز شده کد شناسایی دریافت شده پس

 در پایین کادر )جدو   پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد. نهایتا وارد نمایید تا مجوز ارتباط با دستگاه وادر شود. 

 

 .که با کلیک بر روی آن کادر زیر نمایش می یابدکنید های دستگاه را مشاهده میتعریف دستگاه قسمتی با عنوان کلید در پنجره

ر این امکان تغیی هاکنید. در بعضی از دستگاههای پیش فرض را مشاهده میمی باشد. در اینجا کدهای افراد شناسایی شده دارای یک کد هر یک از تردد

ی تعریف شده در دستگاه مغایرت داشت از این قسمت کد مربوطه را عوض کنید. در غیر های داخل دسمتگاه با کد هاکدها وجود دارد. در ومورتی که کد 

 .اینصورت حالت پیش فرض نرم افزار را تغییر ندهید

 

 بارگذاری پرسنل روی دستگاه .2.2

بایسمت دسمتگاهی که در قسمت قبلی تعریف کردی  را انتخاب کرده و دکمه اتصا  را زده تا ارتباط با   ابتدا میبرای بارگذاری پرسمنل بر روی دسمتگاه،   

خواهی  به دستگاه منتقل شوند را انتخاب و با دکمه مشخص شده به سمت چپ انتقا  داده و روی دستگاه بارگذاری افرادی که میدسمتگاه برقرار شود.  

 کنید. 

 

شما می توانید از طریق همین کادر پرسنل را به دستگاه منتقل کرده که در  پرسنل در سمت راست نمایش داده شده است.کنید ده میهمانطور که مشاه

 عریف کنید.ت آنهاده و کارت ، اثر انگشت یا چهره برای ورا ویرایش نم منتقل شده این وورت نیازی به تعریف مجدد در دستگاه نیست. کافیست اشخا 
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 برقراری ارتباط دستگاه و نرم افزار  

 دادی از پرسنل از نرم افزار به لیست آماده انتقا انتقا  همه پرسنل یا تع    

 بازگرداندن همه یا تعدادی از پرسنل از لیست آماده انتقا     

 انتقا  همه پرسنل موجود در لیست آماده انتقا  به دستگاه    

انتقا   هدکرده باشید در اینجا نمایش داده خواهد شد. شما پرسنلی که میخواهید بر روی دستگاه قرار دهید را به لیست آمادر ومورتی که پرسمنل تعریف   

 .بفرستید

 با دستگاه ارتباط برقرار کنید تا پیغام زیر را مشاهده کنید.حا  

 

 کنید لیست پرسنلهمانطور که مشماهده می  رسمنل را مشماهده کنید.  پانتقا  را زده تا پیغام موفیقت آمیز بودن   پس از برقراری ارتباط دکمه  

 در قسمت لیست پرسنل در دستگاه مشاهده می شود.انتخاب شده 

 

  

 اختصا  اثر انگشت .2.3

برای شخص  یااطالعات را به دستگاه منتقل نموده و   Card Readerدستگاه ت متصل به سیست  و یاگشدر این قسممت با اسمتفاده از سمنسور اثر ان   

 انتخابی کلمه عبور تعریف کنید.
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 در وورتی که بخواهید برای هر شخص عکس انتخاب کرده و به دستگاه منتقل کنید از طریق دکمه مشخص شده در تصویر اقدام کنید.

 

 زمانتنظیمات  .2.4

کلیک کنید.  2بر روی دکمه شماره برای ویرایش  هازی کادربرای فعا  ساارتباط برقرار کنید.  قصد تنظی  تاریخ و زمان آن را داریدابتدا با دستگاهی که 

 تاریخ و ساعت وحی  را وارد کرده و دکمه تایید را بزنید تا بر روی دستگاه اعما  شود. سپس 

 

 ها از دستگاهحذف تردد .2.5

 د.دستگاه را پاک کنی هایبا کلیک بر روی حذف تردد می توانید کلیه تردد سپس اید ارتباط برقرار کنید.ابتدا با دستگاهی که تعریف نموده

 احتما دسممتگاه را تخلیه نموده و ی هارکوردها دیگر قابل بازیابی نیسممتند. بهتر اسممت قبل از حذف کل رکوردترددها، ** در وممورت انجام عملیات حذف 

 فایل خروجی از طریق فلش بگیرید و بایگانی کنید.
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 ها از دستگاهنی ترددفراخوا .2.6

را  هرکوردهای موجود در دستگاارتباط،  یپس از برقراراین قسمت دستگاهی که قصد تخلیه اطالعات آن را دارید انتخاب نموده و ارتباط برقرار کنید. در 

ات در مورد حذف اطالعات ثبت شممده دهد. پس از ثبت اطالعفراخوانی کرده و تعداد رکوردهای موجود در دسممتگاه و رکوردهای ثبت شممده را نشممان می

 توانید ترددها را حذف کنید.پرسد که در وورت لزوم میسوا  می
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 فراخوانی فایل ترددها .2.2

مورد نظر ل در این کادر ابتدا مسیر فایدر وورتی که برای ورود اطالعات به نرم افزار فایل تردد در اختیار داشته باشید می توانید از این منو استفاده کنید. 

در نرم افزار درج شده و پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن تردد داده و  کل ترددهای موجود ،را انتخاب نموده و سمپس فراخوانی نمایید. پس از فراخوانی 

 ی موجود در فایل را نشان میدهد.هاتعداد رکوردهای ثبت شده از کل رکورد

 

 عملیات مدیریتی دستگاه .2.8

ای از امکانات مرتبط با دسممتگاه ارا ه شممده اسممت. که برای هر عملیات او  باید   پنجره باز شممده این منو مشمماهده می کنید، مجموعه همانطور که در 

 بزنید. Connectمشخصات دستگاه را وارده کرده و 
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 شیفت .3

 تعریف شیفت .3.1

شود تعریف می از جمله )آزاد، ثابت، گردشی  مختلف نوع 3 به در حالت کلی هاشیفت .ی موجود در مجموعه را تعریف می کنی هادر این منو ابتدا شمیفت 

، باشد  )آزاد یا ثابت . در وورتی که شیفت به وورت غیر گردشیی مختلف با توجه به سماعت کاری سازمان تعریف شود هاهرکدام می تواند به حالتکه 

   را تغییر ندهید. 1 :ضریب تکرار شیفت –هفته واحد تکرار شیفت: مقادیر پیش فرض )

 3فت هر وارد کنید. مثال اگر شیبرحسب تعداد گردش روز را انتخاب کنید و ضریب تکرار شیفت را  ،شمیفت گردشمی روزانه: در لیسمت واحد تکرار شیفت   

روز به حالت او   6رسنل بعد از گروه پشیفت به این معنی که هر  مقدار دهی کنید. 6، مقدار ضریب را گروه پرسنل هست 2و  شودروز یک بار عوض می

 .گردندبرمی

هفته  2گر هر وارد کنید. مثال اشیفت را برحسب تعداد گردش تکرار شیفت را هفته انتخاب کنید و ضریب تکرار  شمیفت گردشمی هفتگی: در لیست واحد  

 وارد کنید. 4شیفت عوض می شود، ضریب تکرار را 

اه از یک وارد کنید. مثال اگر یک مضریب تکرار شیفت را برحسب تعداد گردش فت را ماه انتخاب کنید و در لیست واحد تکرار شیشمیفت گردشی ماهانه:  

 و نهایتا تایید کنید تا ثبت گردد. بگذارید 2استفاده کرده و ماه دیگر از یک زمان دیگر مقدار ضریب شیفت را  زمان

 
 تعریف زمانبندی .3.2

ساعتی را وارد کنید که از این ساعت به بعد جز تاریخ  ،ان کار را وارد نمایید. در قسممت شروع روز یشمروع کار و پا ابتدا نام زمانبندی را وارد کنید سماعت  

 .تلقی می شودمی باشد و ساعات قبل آن به عنوان تردد روز قبل  فعلی

 شیفت ثابت 

شود. بازه خروج ه  به همین وورت تردد ته میفرود در نظر گرشود که تردد پرسنل در این ساعت فقط به عنوان رکورد وبازه ورود سماعاتی را شامل می 

غیر مجاز نمایش داده  تردد ،هاشممود و تردد خارج از این محدوده در گزارش ویرایش ترددپرسممنل در این بازه فقط به عنوان تردد خروج در نظر گرفته می

 میشود.
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 تعجیل تا این سقف به عنوان کسر کار محاسبه نمی شود.حداکثر تعجیل غیر مجاز و تاخیر غیر مجاز میزان این تاخیر و 

ابتدای هر روز هر مقدار زودتر که اگر آخر وقت به این منظور است  مجاز او  وقت و حداکثر اضافه کار مجاز مقدار تعیین شمده در فیلد حداکثر اضافه کار 

اضافه کار آخر وقت میزان سقف اضافه کار بعد از ساعت کاری  شمود. زمان اضمافه کار حسماب    شمروع کار در محل حاضمر شموند، این میزان   سماعت  از 

 باشد.می

 

 شیفت آزاد 

 میزان کل عملکرد در روز مورد اهمیت می باشد. بدین معنا که در شیفت ساعتی زمان ورود و خروج پرسنل و همچنین تأخیر و تعجیل مه  نیست

در تاریخ همان روز ثبت می شممود و زمان قبل از آن رکورد روز قبل در نظر گرفته  ترددزمانی را مشممخص میکند که از این زمان به بعد  ،فیلد شممروع روز

قبل از ظهر روز بعد می باشد. در این مثا   3شمود. فیلد پایان روز آخرین زمان خروج از محل کار محسموب می شود که در اینجا آخرین زمان ساعت   می

باشد که با فعا  کردن این شب می 12تیک روز بعد برای درج رکورد این تاریخ بعد از  می باشد.وب  روز بعد  3وب  تا ساعت  5دوده تردد از ساعت مح

 .گزینه رکورد قبل از این ساعت به عنوان تردد روز بعد قرار نمی گیرد

 د در روز مقدار مشخصی کارکرد داشته باشند.زمان شروع و پایان کار مه  نیست. فقط بای هادر بعضی از شرکت

ساعت کارکرد داشته باشند و بیشتر از  8وب  روز بعد حداقل  3تا  امروز وب  5در مثا  زیر شمیفت ساعتی به این شکل هست که پرسنل باید از ساعت  

 در نظر گرفته خواهد شد. ساعت کسر کار 8ساعت اضافه کار و کمتر از  8
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 زمانبندی شیفت .3.3

سمپس   در کمادر زیمر ابتمدا نمام شمیفت را انتخماب کنیمد.       بنمدی را بمه شمیفت تعریمف شمده اختصما  دهیمد.        بایست زمان زمانبندی می تعریفد از بع

 .را کلیک کنید در کنار جدو  سمت راست +با کلیک بر روی دکمه 

 

همای تعریمف شمده را    می شوید که روزهای هفته ) بنما بمه انتخماب ضمریب تکمرار  اینجما نممایش ممی یابمد و سممت چمپ زمانبمدی             وارد پنجره ای

او  زمممانی مربموط بممه ایممن شمیفت را تیممک زده و تاییمد کنیممد. سممپس     دی هفتمه را انتخمماب کنیممد و همر کممدام از جم   هممامشماهده خواهیممد کمرد. روز  

 تنظیمات مورد نظر را ذخیره کنید.
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 کاری هایشیفت بندی گروه .3.4

اختصا  دهید. در کادر زیر شیفت را انتخاب  ،ن گروه قرار دادیدآرا به گروهای کاری ای که ایجاد کردید و پرسنل را در  ها ت باید شمیفت در این قسمم 

 کرده و محدوده تاریخی این شیفت را تعریف کنید.

ی آزاد بوده و در وورتی که ترددی وجود داشته باشد اضافه کار حساب هاروزهای تعطیل به عنوان روزدر وورتی که تیک استفاده از تعطیالت زده شود. 

نظر گرفته می شود و اگر رکوردی نداشته باشد غیبت در نظر  ی تعطیل به عنوان روز کاری درهادر ومورتی که این تیک برداشمته شمود، روز    می شمود. 

 گیرد.می
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 مقادیر دستی .4

 ورود/ خروج .4.1

 کنید. به تصویر زیر توجه کنید.ستفاده ورود و خروج اموریت ساعتی از منوی مقادیر دستی گزینه رای درج تردد ورود و خروج، مرخصی و مأب

 وریت  را)ورود، خروج، مرخصی، مأم نوع تردد   را وارد کنید. تاریخ تردد در روز مورد نظر را انتخاب کنید.شمماره پرسمنلی شخص ) شناسه   1در کادر ابتدا 

 هابه سمت چپ منتقل کرده و پس از اعما  تغییرات و درج همه رکورد 5ی قسممت  هامشمخص کنید. زمان دقیق تردد مورد نظر را وارد کرده و با فلش 

ی شماره هادکمه خواهید رکورد سمت چپ را برای ویرایش به سمت راست منتقل کنید، ازکه میدر وورتی در گزارشات ثبت شود. هاد تا رکوردکنیتایید 

 استفاده کنید. 5

 

 مرخصی/ مأموریت .4.2

نوع مرخصی )استعالجی و استحقاقی  را انتخاب کنید. تاریخ را وارد کرده و نید. سمپس شخص،  ه مرخصمی یا مأموریت را انتخاب ک ندر این کادر ابتدا گزی

 شود.روز مرخصی در نظر گرفته می اگر احتساب تعطیل را بزنید. در وورتی که تعطیل رسمی یا جمعه باشد. به عنوان
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 گزارش .5
 توانید در این منو وجود دارد. در همه گزارشات امکان پرینت و استخراج فایل اکسل وجود دارد.کلیه گزارشات الزم جهت مشاهده و محاسبه کارکرد را می

 گزارش پرسنل .5.1

 بینید.با مشخصات کامل می با انتخاب این گزارش در وورتی که تیک همه پرسنل را بزنید کل پرسنل را

 

 گزارش ترددهای فراخوانی شده .5.2

های فراخوانی شمده بدون هی  تغییری برای شمما نمایش داده خواهد شمد. از قسممت دستگاه، دستگاه تعریف شده را انتخاب     در این گزارش کلیه رکورد

بین . شماره پرسنلی شخص مورد نظر را وارد کرده و یا با کلیک بر روی ذرهکنید. محدوده تاریخی برای بررسی گزارش را با استفاده از تقوی  انتخاب کنید

 شخص مورد نظر را انتخاب کنید. در وورتی که میخواهید گزارش کل پرسنل را مشاهده کنید تیک همه پرسنل را بزنید.

 یفت، ورود یا خروج در نظر گرفته می شود.های دیگر بر مبنای شنوع ترددها بر اساس کدهای وضعیت در این قسمت درج می شود. در گزارش
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 های پرسنلگزارش ویرایش تردد .5.3

که رکورد در محدوده شمیفت تعریف شده نباشد و یا رکورد غیر مجاز،  های ثبت شمده دسمتگاه را مشماهده خواهید کرد. در ومورتی    در این گزارش رکورد

 در این کادر امکان محدود کردن بر اساس تاریخ و شخص وجود دارد.تکراری و نادرست باشد. با رنگ نارنجی نشان داده خواهد شد. 

 از این راهنما مراجعه کنید. 4برای تعریف شیفت و اختصا  به پرسنل به بخش 

 

و دکمه در وممورتی که بخواهید رکوردهای فراخوانی شممده از دسممتگاه یا فایل )رکوردهای خام  را ویرایش کنید ابتدا سممطر مورد نظر را انتخاب نموده   

را بزنید. در این حالت کادر زیر برای شمما باز خواهد شمد. ترددهای همان روز انتخاب شمده را نشمان میدهد از قسممت سممت چپ مشاهده         

های انتقا  رکوردها را به سممت چپ منتقل کرده و اومالک کنید. همچنین در ومورت لزوم رکوردی اضافه و    کنید. شمما میتوانید با اسمتفاده از دکمه  می

 سپس تأیید کنید.
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 گردید و رکوردهای اوالک شده را مشاهده خواهید کرد.می پس از تأیید به کادر قبلی باز
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 گزارش ترددهای پرسنل  .5.4

توانید یک محدوده تاریخ و یا یک شخص دهد برای محدود کردن تعداد سطرها میهای فراخوانی شده توسط دستگاه را نمایش مین گزارش کلیه ترددای

اده خواهد د را انتخاب کنید. در وورتی که رکورد در محدوده شیفت تعریف شده نباشد و یا رکورد غیر مجاز، تکراری و نادرست باشد با رنگ نارنجی نشان

 شد. در این کادر امکان محدود کردن بر اساس تاریخ و شخص وجود دارد.

 

 

 گزارش کارکرد پرسنل .5.5

 در این گزارش میزان کارکرد پرسنل را نمایش می دهد.

ت تعریف شده وضمعیت : مرخصمی / مأموریت/ حاضمر )در ومورتی که رکورد ورود و خروج داشمته باشمی   / بدون شیفت )روزهایی که در محدوده شیف      

 نیست / غایب )روزهایی که در محدوده شیفت قرار داشته اما ترددی برای کاربر ثبت نشده است. 

 حضور : میزان کل کارکرد در روز 

 خیر و تعجیل أنظر گرفتن ت کارکرد: میزان کارکرد در شیفت تعیین شده با در

 کارکرد خارج از وقت: میزان کارکرد خارج از محدوده شیفت

ه اضافه قیاضمافه کار مجاز: در ومورتی که در زمان تعریف شیفت مقدار اضافه کار را مشخص کرده باشید تا سقف آن مقدار به عنوان اضافه کار مجاز و ب  

 کار غیر مجاز در نظر گرفته می شود.

 کسر کار: مجموع میزان تأخیر و تعجیل 

 خروجتأخیر و تعجیل : میزان کل تأخیر در ورود یا تعجیل در 

جاز مو تعجیل مجاز: در قسمت تأخیر مجاز در پنجره تعریف زمانبندی امکان تعیین میزان تأخیر وجود دارد که با توجه به این مقدار تاخیر غیر  أخیرت

 محاسبه میگردد.
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 مرخصی: میزان مرخصی ساعتی در روز

 مأموریت : میزان مأموریت ساعتی در روز

 

 گزارش خالوه کارکرد پرسنل .5.6

 شود.ن کل کارکرد در محدوده زمانی تعیین شده را محاسبه کرده و برای هر پرسنل به وورت جداگانه نمایش داده میمیزا

 به این خاطر که در شیفت ساعتی تعریف شده فقط میزان حضور در نظر گرفته می شود. 1برای شخص شماره 

 تأخیر، تعجیل، مرخصی و ماموریت و ... محاسبه می شود چون شیفت منظ  تعریف شده میزان کارکرد، حضور، 4برای شخص شماره 
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 گزارش مرخصی .5.2

 در این گزارش میزان مرخصی روزانه یا ساعتی به وورت جداگانه در بازه زمانی تعیین شده نمایش داده شده است.

 

 گزارش مأموریت .5.8

 عیین شده نمایش داده شده است.روزانه یا ساعتی به وورت جداگانه در بازه زمانی ت مأموریتدر این گزارش میزان 
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 گزارش تغییرات تردد .5.1

 .. در نرم افزار نانوتای  امکان مشاهده تغییراتی که بر روی ترددها وورت گرفته وجود دارد. نوع تغییر، تاریخ، کاربر، شخص ویرایش شده و.
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 پشتیبان .6

 گرفتن پشتیبان .6.1

 دکمه شروع را بزنید. فایل پشتیبانپس از انتخاب نام و مسیر بان تهیه کنید. یمی توانید از اطالعات نرم افزار خود پشتدر این منو 

 

 بازگردانی پشتیبان .6.2

توجه شممود که تغییرات بعد از زمان  مسممیر فایل را مشممخص نموده و دکمه شممروع را بزنید. تا کلیه اطالعات در زمان پشممتیبان گیری بازیابی شممود.    

 گیری از بین می رود.پشتیبان

 

 العاتحذف اط .1.1

 
 هاحذف تردد 

 با استفاده از این منو کادر زیر را مشاهده خواهید کرد پس از تایید، کلیه ترددهای همه پرسنل حذف خواهد شد.

 



28 

 

 حذف همه اطالعات 

پرسنل، ترددها، زمانبندی و ، هابا اسمتفاده از این منو کادر زیر را مشماهده خواهید کرد پس از تایید، همه اطالعات نرم افزار شامل: سا  کاری، دستگاه  

 ها و ... حذف خواهد شد. شیفت بندی

 

 امکانات .2

 اطالعاتامکان ویرایش  .2.1

 با تیک زدن این گزینه زمان چاپ گزارش وارد محیطی می شوید که امکان ویرایش شکل ظاهری چاپ را برایتان فراه  خواهد کرد.
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 کاربران .8

 تعریف کاربر .8.1

در قسممممت بعدی تعریف گروه کاری  نام کاربر و رمز عبور را وارد کرده و تأیید کنید.گروه کاربری، . شممده اسمممت در این منو امکان تعریف کاربر فراه  

 در نرم افزار رایگان تنها یک کاربر میتوان تعریف کرد. شود.آموزش داده می

 
 تعریف گروه کاربر .8.2

ط دسترسی که فق کنید خواهید کاربر یا کاربرانی را تعیینمی مثال. ی خاوی نرم افزار را بدهیدهادسمترسی بخش گاهی الزم اسمت به بعضمی افراد فقط   

و  توانید یک گروه کاربری در تاریخکنید. در حالتی دیگر میخاب کرده و تأیید مینتی مجاز را اهادر این مثا  شمما قسمممت داشمته باشممند.   گیریگزارش

که  در وورتی خاوی اجازه ورود به نرم افزار را دارند. و یا تاریخ بدین ومورت که کاربران عضو این گروه فقط در محدوده زمانی  زمان خا  تعیین کنید

 زمان مشخص شده به اتمام برسد، کاربر دیگر قادر به ورود نرم افزار نیست.
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 راهنما .1
 باط از اینترنت دسترسی دارید.برای ارت TeamViewrدر این منو به راهنمای نرم افزار، نرم افزار 
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 برقراری ارتباط از طریق شبکه و تست ارتباط   :1ضمیمه 
 ابتدا از درستی کابل و اتصاالت شبکه مطمئن شوید. .1

2. Firewall      وینمدوز و آنتی ویروس خود را غیرفعما  کنیمد. برای غیرفعما  کردنFirewall   بمدین ومممورت عمل کنید. وارد   12، 8، 2در وینمدوز

Control Panel ی ویندوز را به شکل ها ویندوز شوید. حالت نمایش آیکنSmall icon  .درآورید 

 

 را انتخاب کنید.Window Firewallاز ابزارها گزینه 
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از پنل سمممت چپ گزینه  می باشممد. برای غیر فعا  کردن onی داخل کادرهای نارنجی رنگ در حالت ها همانظور که در عکس باال مشمماهده می کنید. گزینه

Turn Windows Firewall on or off  مورد را در حالت  2را انتخاب کنید. در کادر زیر هرoff .قرار دهید 

  

: برای ارتباط از طریق شمبکه، سمیسمت  باید یک آدرس شبکه منحصر به فرد در محدوده آدرس دستگاه حضور و غیاب     IPتعریف آدرس شمبکه یا   .3

باید با توجه به محدوده آدرس شبکه خودتان و آدرس دیگر  IPکنید اگر در سازمان یا شرکت شما ارتباط شبکه وجود دارد، آدرس  داشته باشد. توجه

 IPدرس . برای مشاهده آبوجود نیاوردی دیگر موجود در شبکه، ها با سیست باشمد تا مشمکلی در ارتباط دسمتگاه با سیست  و یا ارتباط     ها سمیسمت   

را  Network and Sharing Centerی موجود گزینه هاشمموید و از ابزار Control panelسممیسممت  فعلی بدین وممورت عمل کنید. وارد  

 انتخاب کنید.
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باید از لیسممت  کنیداهده میشممرا انتخاب کنید تا کادر زیر باز شممود. همانطور که م Propertiesکلیک راسممت کرده و گزینه  LANبر روی کانکشممن 

 را بزنید. Propertiesرا انتخاب کرده و  Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) گزینه
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 ی حضور و غیاب:ها در محدوده آدرس دستگاه وارد کنید. مشخصات شبکه دستگاه IPدر این مرحله باید یک 

IP Address Device:112.168.1.221  Subnet mask:255.255.255.2 

 مشخصات شبکه سیست :

IP Address Computer:112.168.1.222  Subnet mask:255.255.255.2 

ی ها مقدار قسمت دوم باید با دستگاه و سایر سیست ثابت هستند.  Subnet maskو مقدار  آدرس 2همانطور که می بینید قسممت زیر خط دار در هر  

 داخل شبکه متفاوت باشد.  

و آی پی های موجود در شبکه وارد  221داشته باشید باید عدد دیگری به غیر از  112.168.1.222توجه کنید در ومورتی که در شمبکه سمازمان آی پی    

 باشد نیازی به تغییر نیست. 112.168.1.2اگر آی پی در این محدوده  کنید.

سمتگاه از این آدرس استفاده  دسمتگاه را عوض کردید حتما آن را نگه دارید تا در زمان نصمب مجدد برنامه و تعریف د   IPتوجه کنید در ومورتی که  ** 

 کنید.



35 

 

 

 پس از اعما  تغییرات برای تست مراحل زیر را دنبا  کنید. .4

 را بزنید. Enterو دکمه )کادر زرد رنگ  کی رنگی را ببینید . دستور زیر را در آن تایپ کنید شرا بزنید تا کادر م cmdویندوز   Runاز 

Ping 112.168.1.221 

پیغام همانند چیزی که در داخل کادر قرمز رنگ  4اگر ارتباط با دسمتگاه برقرار باشمد و هی  مشمکل شبکه وجود نداشته باشد،     Enterبا فشمردن دکمه  

 اطمینان پیدا کنید. تنظیمات شبکه و ها پورت، هککنید دریافت خواهید کرد. در غیر اینصورت از وحت کابل شبمشاهده می

 


