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 مقدمه

 معرفی شرکت و محصوالت
 

افتخاس داسد دس ساستای تاهیي ًیاص تاصاس داخلی ٍ خَد کفایی  «شرکت نوین پرداز»

هلی ، تا کادسی هجشب ٍ هتعْذ الذام تِ تَلیذ سیستوْای اتَهاسیَى هالی ٍ اداسی 
 ًائل گشدیذُ است. ًیض تِ پیطشفتْای حائض اّویتی اهش  ایي دس ٍ ًوَدُ 

آیی جوعی اص هتخصصیي تا گشد ّن  5831ًَیي پشداص دس سال اتَهاسیَى هالی ٍ اداسی 
ٍ  ُسضتِ کاهپیَتش ٍ صاحة ًظشاى سضتِ حساتذاسی الذام تِ تَلیذ سیستوْای اتَهاسیَى هالی ٍ اداسی ًوَد

 تا کٌَى لادس تِ تَلیذ هجوَعِ ًشم افضاس ّای هتعذدی تَدُ است .
صصیي تطشح ریل هی تاضذ، کِ تِ ّوت دست پشتَاى هتخ« ًَیي پشداص»هحصَالت ضشکت ًشم افضاسی 

 صتذُ طشاحی ًشم افضاس ایي ضشکت دس حال افضایص هی تاضذ.
 
 تَلیـذیی دس سِ ًسخـِ فشٍضگاّی، ضشکـتی ٍ ًـشم افضاس حساتذاس 

 «ًسخِ اًـذسٍیذ ًـشم افضاسحـساتذاسی ٍیـژُ تاصاسیاتاى« حساب یاس 
 )سـاهـاًـِ اسسـال ٍ دسیافـت پـیـاهـک ایٌتـشًتـی )پٌل ایٌـتـشًتی 

  هَدم اسسال ًٍشم افضاس(دسیافت پیاهک اصطشیك سیـن کاستGSM) 

 )سیستن حضـَس ٍ غیـاب )کاستی، اثـشاًگـطــتی ٍ پشداصش تصَیش 
 تا لاتلیت ّوگام ساصی اتَهاتیک تا ًشم افضاس حساتذاسی گاُ ایٌتشًتیشٍضف 
 ِتـشاصٍی دیـجـیـتالاًَاع  اتصــال تِ  صیشتست 

 صیش تستـِ تَلـیـذ ٍ چـــاپ تــاسکـــذ 

 لاتل اتصـال تِ دستـگاُ تاسکـذخــَاى 
 ًـشم افـضاس هذیــشیـت ٍ چـاپ چــک 
 ( 3ٍ 4،2صیشتـسـتـِ کالـشآی دی )خط 
 ُصیشتسـتِ تَلیـذ ٍ تـْای تـوـام ضـذ 
 صیــشتسـتـِ حــمـَق ٍ دســتـوــضد 
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 فصل اول

    NPدستگاه و و یژگی های امکانات آشنایی تا 
 تطزز 100،000 : قاتلیت ثثت تطزز 

  عسز   1000اثط اًگطت :ظطفیت 

  ایٌچی  8/1: صفحِ ًوایص 

  تیتی  32پطزاظضگط    

 ًَضی  سٌسَض 

  ثاًیِ  0.1کوتط اظ :ظهاى تطریص 

 زضجِ ساًتی گطاز 45تا  0 : زضجِ حطاضت هٌاسة  

 ٍلتاغ ٍ جطیاى ٍضٍزی :   V:DC      mA 

 : ُاًگلیسی  ظتاى زستگا 

 زضصَضت)الیي تِ ًطم افعاض حضَض ٍ غیاب هکاى اتصال آفا  Off line  اعالعات زض      

 گطزز(اعالعات تِ فلص هٌتقل هی  تا زستَض زضیافت گطزز، زستگاُ شذیطُ هی

 

 اٍل اًتراب تعٌَاى پاییي قیوت ٍ قغعات کیفیت تِ تَجِ تا    NP هسل غیاب حضَض زستگاُ

ًفط ًیطٍی کاض  15حساکثط  تا  کَچک ّای کاض کسة تطای تطزز کٌتطل سیستن تطیي پطکاضتطز ٍ

 .هیطَز پیطٌْاز

آیس ٍلی اظ هی تِ ًظط  زلیل ًساضتي اضتثاط آًالیي )زضٍى ذغی( ضعیفِ ایي زستگاُ ّط چٌس ت

  .قغعات هستحکن ٍ قَی تطذَضزاض است
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 نصة دستگاه        
ضا     NP غیاب تِ زٍ ضٍش هی تَاًیس زستگاُ حضَض ٍ

 ًصة ًواییس.    

 حالت اول : نصة تر روی دیوار      
تطای ًصة   صة ایي زستگاُ تط ضٍی زیَاض آساى تَزًُ

 هقاتل تصَیط هطاتِ ای تطگِ اتتسازستگاُ تط ضٍی زیَاض تایس 

 ضا است ضسُ زازُ قطاض جعثِ زض زستگاُ اًساظُ تا هتٌاسة کِ

 ضسُ هطرص ّای هحل سپس ٍ. ًواییس ًصة زیَاض ضٍی تط

 ًْایت ٍزض ًواییسپیچ ٍ ضٍپالک  ، سَضاخ زضیل تَسظ ضا

 تط پاییٌی  پیچ اظ سپس ٍ تاال ّای پیچ اظ اتتسا ضا زستگاُ

 .ًواییس جایگصاضی زیَاض ضٍی

 ومیسی ر حالت دوم : نصة

 .ًواییس ًصة کاض هیع ضٍی ضا زستگاُ ٍ ًصةظیط  تصَیط هغاتق پایِ تایس کِ ضٍهیعی ًصة
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 فصل دوم   

 منوی تنظیمات        
تطای ٍضٍز تِ ترص هٌَی زستگاُ حضَض ٍ 

کِ تا تحال  یاًگطت، اتتسا     NPغیاب 

 تطای ثثت تطزز تِ زستگاُ هعطفی ًطسُ است،

ٍسظ سٌسَض ( تا یک  زستگاُ) ضا ضٍی سٌسَض

 ثاًیِ ًگِ زاضیس تا ٍاضز 5هست هکث کَتاُ 
 .هٌَی زستگاُ ضَیس

هعطفی هسیط یا هسیط اضضس تطای زستگاُ تطای ٍضٍز تِ هٌَ زستگاُ ًیاظ تِ اثط زض صَضت :تذکز

 اًگطت هسیط زاضیس اعالعات تکویلی هَضَع زض فصل زٍم تَضیح زازُ ضسُ است.

 
اگط عولیاتی اًجام ًسّیس زستگاُ تغَض اتَهات اظ هٌَ  تعس اظ هستی کِ ٍاضز هٌَ ضسیس :تذکز

 .ذاضج هیطَز

 

  : ضاهل    NPهٌَ اصلی زستگاُ 

  Report:  تْیِ گعاضضات تطزز 

 User:  تعطیف کاضتط 

 settings : تٌظیوات زستگاُ     

Shift settings :   تٌظیوات ضیفت 

Management Log: یگعاضضات هسیطیت  
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،  قثل اظ ضطٍع استفازُ ٍ هعطفی پطسٌل تِ زستگاُ تِ ایي ًکتِ تَجِ زاضتِ تاضیس توجه :

(، ↓اظ گَضِ سوت چپ سٌسَض تطای حطکت تِ سوت پاییي)گعیٌِ ّا جْت جاتجا ضسى تیي 

 قسوت  یا اًصطاف  ٍ تطای تاظگطت تِ صفحِ قثل (OKگَضِ سوت ضاست سٌسَض تطای تاییس)

 .(ESC)فَقاًی سٌسَض ضا فطاضزّیس.
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 فصل دوم 

 ثثت کارتر

تطای ثثت کاضتط زض زستگاُ حضَض ٍ غیاب 

تا لوس  ًَیـي پــطزاظ ، پس اظ ٍضٍز تِ هٌــَ

 ًواییس. ضا اًتراب (User) سٌسَض گعیٌِ
 

ٍ ضا اًتراب  (Enroll)هطحلِ تعس  گعیٌِ زض 

 تاییس ًواییس.

 

 
 

زستگاُ کاضتط زض )کس ID زض پٌجطُ تعسی   

جْت پطسٌل( ضا یاززاضت ٍ  حضَض ٍ غیاب

 ًواییس.  تاییس

 کِ اکسل فایل عطیق اظ (Name)کاضتط ًام

 هیطَز زازُ تَضیحاذتصاض زضترص تعسی  ِت

 .تاضس هی ثثت قاتل

 يقَاًی اظ تطذیDept )  (ترص یا زپاضتواى

 ترص یک تطای ، هی تَاًین ضا ضیفت هاًٌس

کوک تسیاض ظیازی  هی تَاًس ّا زپاضتواى تٌسی زستِ اعوالتِ  کِ، کٌین لحاػ کلی تصَضت

 پطسٌلهی تَاًین  هی تاضٌس ، هرتلف ضیفتزاضای زٍ  کِ کاضگاّی ٍ ازاضی ٍاحس اگط هثال ًوایس.

 .کٌیس تعطیف ( Dep) زض ضا ساذتواًی کاضگطاى ٍ( Dep)  زض ضا ازاضی
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    NPسطح دسترسی دستگاه حضور و غیاب  3آشنایی تا  

 (پطسٌل)زاضًس ضا زستگاُ زض تطزز ٍ اًگطت اثط ثثت حق فقظ کِ افطازی کلیِ:   (User)کاضتط

 ٍ کٌس تعطیف کاضی ضیف کٌس، ایجاز (user) هیتَاًس تٌْا  Manager : (Manager)هسیط

 .تگیطز گعاضش

 .تاضس ًطسُ ایجاز (Super Manager)  کِ ظهاًی تا: (S.Manager ) هسیطاضضس

(Manager)    حکن (S.Manager  ضا )زاضز. 

 .تاضین زاضتِ Manager ًفط S.Manager ٍ 5 ًفط 3 تَاًین هی کل زض

 دستشسی ، تاضذ(S.Manager) یا (Manager) فالذ دستگاُ کِ صهاًی تا دستگاُ هٌَی توجه :

 یا هذیش تشای فمط هٌَ تِ دستشسی هذیش یک تعشیف هحض تِ ؛ تَد خَاّذ تاص عوَم تشای دستگاُ هٌَی تِ
 .تَد خَاّذ اهکاًپزیش هذیشاى

هٌَ ٍ اعوال تغییطات هسیطیتی گعیٌِ ّای اهکاى زستطسی تِ کلیِ  اضضس الظم تصکط است کِ هسیط 

زستگاُ  ضا زاضز . لصا تَصیِ هی گطزز تٌْا یک یا زٍ ًفط اظ هسیطاى اضضس هجوَعِ زض ایي حالت 

  .ثثت ًام ضًَس

 

 زستطس زض ضرص ایي اگط ٍ طِیًو تاظ هٌَ اضضس هسیط یا هسیط اًگطت اثط ثثت صَضت زض تذکز :

 تِ زستگاُ ٍ ضَز حصف... ٍ هسیطاى ؛ ّا تطزز ضاهل زستگاُ اعالعات کلیِ تایس العاها،  ًثاضس

 پطزاظ ًَیي ضطکت تِ زستگاُ تحَیل تِ هٌَط عولیات ایي اًجام کِ ؛ تاظگطزز کاضذاًِ تٌظیوات

 ٍجَز ضطکت هحیظ اظ ذاضج زض عولیات ایي اًجام اهکاى ) هیثاضسیا ًوایٌسگی فطٍش ضطکت 

 (ًساضز
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 پرسنل شده ثثت های اثرانگشت پشتیثان گیری از
ّای ثثت  اًگطتْیِ پطتیثاى اظ اثطجْت ت

تطای ثثت کاضتط زض زستگاُ ضسُ زض زستگاُ 

حضَض ٍ غیاب ًَیـي پــطزاظ ، پس اظ ٍضٍز تِ 

 ضا اًتراب  Userتا لوس سٌسَض گعیٌِ هٌــَ
  ًواییس.

 

 

 

 

 ٍ تاییس ًواییس.ضا اًتراب  Synchronize user info  تعس  گعیٌِ هطحلِ زض  
  عولیات اًجام ضساظ ضٌیسى پیغام پس 

(Action Success)  ، ضا حافظِ جاًثی

 جسا ًواییس.

اعالعات زاًلَز ضسُ زض ایي هطحلِ زض حافظِ 

تٌام  تا فطهت اکسل فایلی ، جاًثی

(EmployeeInfo.xls) .شذیطُ هی گطزز 
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ًام ٍ هطرصات پطسٌل  Nameزض فایل استرطاج ضسُ اظ زستگاُ هی تَاًیس تا تکویل ستَى 

ذَز ضا ٍاضز کطزُ)هغاتق تصاٍیط ضاٌّوا(  ٍ فایل هَضز ًظط ضا شذیط ًواییس ٍ زٍتاضُ تِ فلص ذَز 

کِ زض هطحلِ قثل تَضیح  (Synchronizeuser info)عولیات  هجسز اًجاماًتقال زّیس.تا 

قاتل اظ ّویي هسل توام اعالعات ًام پطسٌل زض زستگاُ قثلی یا حتی زستگاُ جسیس  زازُ ضس،

 تاظگطزاًی است.

 

ّواًغَض کِ زض تصَیط هطاّسُ هی کٌیس تعس 

 (Synchronize user info)اظ عولیات 

زستگاُ اعالعات هطتَط تِ ًام پطسٌل  تط ضٍی

تعطیف حضَض غیاب تطای کس ّای  زض زستگاُ

 هی تاضس. ُل هطاّسقاتضسُ زض فایل 

 

 

 فایل خام اولیه 
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 مراحل تنظیم ساعت دستگاه
ضا فطاض زّیس.  okٍ کلیس  Settingکلیس پیوایص ضٍی گعیٌِ  اتتسا ٍاضز هٌَی زستگاُ ضَیس تا

ضا تعًیس تا  OKقطاض تگیطیس.    Date & Timeیک تاض کلیس پیوایص ضا تعًیس تا ضٍی گعیٌِ 

 .پٌجطُ تعسی ظاّط ضَز

اى تعٌَ تِ .ضا تعًیس OKضٍی آى گعیٌِ تطٍیس ٍ زکوِ  پیوایص کلیس تا ، تغییطات اعوال جْت 

قطاض  Timeتاض کِ کلیس پیوایص ضا تعًیس ضٍی گعیٌِ  2هثال تطای ٍیطایص ساعت زستگاُ ، 

اگط ترَاّیس ساعت ضا  .تا هکاى ًوا ضٍی عسز ساعت ضواض قطاض تگیطز ،ضا تطًیس OKهیگیطیس ٍ 

ضٍی زقیقِ تطٍز  یک تاض پیوایص ضا تعًیس تا هکاى ًوا گطًِضا تعًیس ٍ OK ٍیطایص کٌیس تایس

تا کلیس ٍ ، آى هَضز تِ حالت ٍیطایص تثطیس ، هیتَاًیس OKضٍی ّط هَضزی کِ تاضیس تا ظزى 

آى ضا اظ حالت ٍیطایص ذاضج هی ًوایس. تعس اظ  Okپیوایص هقساض آى تغییط هیکٌس ٍ ظزى زٍتاضُ 

ضا تعًیس. ٍ سپس  OKٍیطایص ساعت، زقیقِ ٍ ثاًیِ تَسیلِ کلیس پیوایص تطٍی زکوِ  تطٍیس 

  .اظ هٌَ ذاضج ضَیس Escتا 
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 تعریف اثر انگشت 
س اظ تعطیف کس ٍ ًَع پطسٌل ٍاضز صفحِ پ

تطای ثثت آى ذَاّیس ضس. اثط اًگطت ثثت 

پطسٌل زض ایي زستگاُ ضٍش ضٌاسایی  تطزز 

 اًگطت اثط سٌسَض اثط اًگطتی هی تاضس.

زضیچِ ٍضٍز اعالعات فطز تِ سیستن هی 

تایس اثط اًگطت توام پطسٌل تا یک  تاضس.

ضواضُ کاضتطی هٌحصط تِ فطز تِ زستگاُ 

 هعطفی ضَز.

  

 

 3سکاهل یک اثطاًگطت تایی تطای .تایس اثط اًگطت کاضتط ضا ثثت ٍ هعطفی ًواییسزض پٌجطُ تعسی 

 ،ضٌیسُ ضَز ثثت اًجام ضس تا پیغام،اًگطت پطسٌل ضا ضٍی سٌسَض قطاض زازُ ضَز هطتثِ تایس

  کٌین. هیهعطفی پطسٌل ضا  ( ضا هیعًین ٍ تِ ّویي تطتیة تا زقت تواهیEscتاظگطت ) سپس
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ثثت اثرانگشتراهنمای   

 زّیس. ٍ کاهال هواس تا صفحِ سٌسَض قطاض، اًگطت ذَز ضا ٍسظ  تطای ثثت اثطاًگطت( 1

  .اًگطت ضا ٌّگام ثثت حطکت ًسّیس( 2

 .تاضس چطتی تا تطجستگی ؛ آلَزگی فاقس کِ تصَضتی تکٌیس تویع کاهال ضٍ اًگطت( 3

 ًواییس.اگطاًگطت ذطک ، ذیس ، هثْن ، ٍصسهِ زیسُ تاضس اظ یک اًگطت زیگطاستفازُ ( 4

 .یسآى ضا هطعَب ًوای تراضزّاى ذَز کویزضصَضت ذطک تَزى اًگطت تا ( 5

 .ثثت ًواییس ضا زٍ یا سِ تاض اثطاًگطت است تْتط ،تاضس ٍاضح ًوی اًگطت اثط اگط: توجه

زٍ اثط ثثت  یاًگطزض تصَیط ظیط ت .ضَزاًگطت ثثت  اثطتیص اظزٍ پیطٌْاز هیطَز تطای ّطًفط

 هی تاضس. اًگطت تطای یکی اظ پطسٌل
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 فصل سوم 
 از دستگاهگسارشات دریافت 

هتصل زستگاُ  تِضا  (Flash)جاًثی حافظِاتتسا  تطای زضیافت تطززّای پطسٌل اظ زستگاُ

ضَیس ٍ تَسیلِ زکوِ پیوایص  )  (Reportهٌَی زستگاُ ظاّط هیطَز ٍاضز گعیٌِ کٌیس. 

 .ضا اًتراب ًوائیس (Attendance Report)گعیٌِ 

 

تاضید ضا هطرص ًوائیس. تطای تغییط تاظُ تاضید اتتسا تا زکوِ  تعسی تایس تاظُ سپس زض پٌجطُ

زض حالت حالت ٍیطایص فعال ضَز اتتسا سال  تاضا تعًیس،  Okپیوایص ضٍی تاضید ضطٍع تطٍیس 

ٍ تا زکوِ پیوایص هیتَاى سال تِ حالت ٍیطایص هیطٍز  OKاًتراب قطاض زاضز ٍ تا ظزى زکوِ 

تا اظ حالت ٍیطایص ذاضج ضَز. سپس زکوِ پیوایص ضا یک تاض  ،ضا تعًیس OKضا تغییط زاز زکوِ 

تعًیس تا عسز هاُ تِ حالت اًتراب تطٍز ٍ ّواًغَض 

کِ تطای سال اًجام زازیس هاُ ٍ ضٍظ ضا هیتَاًیس 

ضا اًتراب ًوائیس تا  OKتغییط زّیس. زکوِ 

اصالحات اًجام ضَز ٍ ّویٌغَض هیتَاًیس تاضید 

  OK. زکوِ پایاى گعاضش ضا هطرص ًوائیس

 شذیطُ هیحافظِ جاًثی گعاضش تطزز ّا ضا ضٍی 

 ًوایس.
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 ضا جسا ًواییس.حافظِ جاًثی ،  (Action Success)  عولیات اًجام ضساظ ضٌیسى پیغام پس 

ضا اظ  آىًثایس  تِ ّیچ عٌَاى (فلصحافظِ جاًثی )تسیْی است کِ زض حیي ثثت اعالعات ضٍی 

 جْت ٍ ًوَزُ جسا زستگاُ اظ ضا فلص  تَاًیس هی تاییس پیام هطاّسُ اظ پس .ًواییسزستگاُ جسا 

 .ًواییس هتصل ذَز ضایاًِ تِ ضا آى پطسٌل تِ تطزز اعالعات ٍضٍز

 

زض  هاِّ یک تاظُ یک زض پطسٌل تطززّای زضیافتتِ ایي ًکتِ تَجِ زاضتِ تاضیس کِ  توجه :

 تْیِ تاضید تغییط تِ ًیاظ کِ صَضتی زض هی تاضس. ًپصیط اهکا    NPزستگاُ حضَض ٍ غیاب 

 .زّیس تغییط عثق ضاٌّوایی اًجام ضسُ ضا تاضید تَاًیس هی تاضیس زاضتِ گعاضش

 

زض فلص تِ ایي ًکتِ تَجِ زاضتِ تاضیس کِ اهکاى زاضز گاّی اٍقات تْیِ گعاضضات  توجه :

صَضت تطٍظ چٌیي هطکلی لغفا اظ یک فلص تا ّایی تا حجن تاال تِ هطکل تطذَضز کٌیس ، زض 

( گیگ 8 یا 4 ، 2 تطجیحا ظطفیت پاییي تط استفازُ ًواییس.)
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