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در اﯾﻦ ﺑخش نحوه اﺳتفاده از نرم افزار حضور و غیاب ﺑﻪ شما آموزش داده مﯽ شود .جهﺖ اﺳتفاده از اﭘلیکیشﻦ

اطلس موﺑاﯾل مﯽ ﺑاﯾسﺖ ﭘکیچ ﺑرنامﻪ را ﺑا توجﻪ ﺑﻪ ﺳیستم عامل گوشﯽ همراه ﺧود دانلود و جهﺖ نﺼب مراحل
زﯾر را طﯽ کﻨید .کارﺑران اندروﯾد مﯽ توانﻨد از ﺑازار ﯾا  google playو کارﺑران  iosاز ﺳیب اپ ﯾا انار دونﯽ اﭘلیکیشﻦ

را دانلود کﻨﻨد.

در مطلب زﯾر مﯽ توانید آموزش مرﺑوط ﺑﻪ اﭘلیکیشﻦ اطلس در ﺳطح مدﯾرﯾتﯽ را مطالعﻪ نما د ،فرم های

اﭘلیکیشﻦ در ﺳطح کارﺑری مانﻨد موارد زﯾر مﯽ ﺑاشد فقط ﺑﻪ ﺑرﺧﯽ از اﯾﻦ فرم ها دﺳترﺳﯽ ندارند.

ﭘس از اتمام ﭘروﺳﻪ نﺼب و اجرای ﺑرنامﻪ از ﺑخش تﻨظیمات ،آدرس آی ﭘﯽ ﺳرور و ﭘورت را وارد نما د و ﺳپس
دکمﻪ “تسﺖ ارتباط” را کلیک و از ﺑرقراری ارتباط اطمیﻨان حاصل نما د .همﭽﻨیﻦ مﯽ توانید در اﯾﻦ صفحﻪ زﺑان

مورد نظر و رنگ زمیﻨﻪ را تغ ر دهید.

ﺑرای ورود ﺑﻪ اﭘلیکیشﻦ اطلس موﺑاﯾل اﺑتدا ﺑاﯾد از طرﯾق وب ﺛبﺖ نام کﻨید.
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نحوه ورود ﺑﻪ نرم افزار
در صفحﻪ ﻻگیﻦ ﺑاﯾد نام کارﺑری و کلمﻪ عبور را وارد نما د.
نکات



زﺑان صفحﻪ کلید روی انگلیسﯽ تﻨظیم گردد.



نام کارﺑری و کلمﻪ عبور همان ﯾوزر و ﭘسورد شیرﭘونﺖ ﯾا اﯾمیل مﯽ ﺑاشد.



در صورت عدم اطﻼع از نام کارﺑری و کلمﻪ عبور در شعب ﺑا هماهﻨگﯽ ﺑا امور شعب و در دفتر مرکزی ﺑا
واحد ﭘشتیبانﯽ و ﺳاﯾﺖ تماس حاصل گردد.
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داشبورد

در صفحﻪ داشبورد مﯽ توانید انتخاب کﻨید کﻪ تردد ﺧود را ﺑا اﺳتفاده از لوکیشﻦ ﯾا ﺑلوتوث ﺛبﺖ کﻨید .در هر دو

صفحﻪ مﯽ توانید ورود و ﺧروج ﺧود را در اﯾﻦ ﺑخش ﺛبﺖ کﻨید .در صورت انتخاب ﺑلوتوث ﺑاﯾد انتخاب کﻨید ﺑا
کدام ﯾک از دﺳتگاه ها مﯽ ﺧواهید تردد ﺧود را ﺛبﺖ کﻨید.
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کارتاﺑل
ﺑا مراجعﻪ ﺑﻪ صفحﻪ کارتاﺑل مﯽ توانید درﺧواﺳﺖ های ارﺳالﯽ را مشاهده کﻨید .ﺑا کلیک ﺑر روی هر کدام ،در
حالﺖ انتخاب قرار مﯽ گیرند و مﯽ توانید درﺧواﺳﺖ ها را رد ﯾا تا د کﻨید .در صفحﻪ تارﯾخﭽﻪ هم مﯽ توانید
درﺧواﺳﺖ های رد ﯾا تا د شده ﯾک ﺑازه زمانﯽ را مشاهده کﻨید .در هر دو صفحﻪ مﯽ توانید ﺑا اﺳتفاده از تقوﯾم،
تارﯾخ مورد نظر ﺑرای مشاهده درﺧواﺳﺖ ها را انتخاب کﻨید.
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درﺧواﺳﺖ ها

در ﺑخش درﺧواﺳﺖ ها مﯽ توانید درﺧواﺳﺖ های ارﺳالﯽ ﺧود را مشاهده کﻨید .ﺑا زدن آﯾکون  +مﯽ توانید

درﺧواﺳﺖ جدﯾد ﺛبﺖ کﻨید ،همﭽﻨیﻦ از مﻨوی کﻨار هم مﯽ توانید اﺳتفاده کﻨید .هر کدام از درﺧواﺳﺖ ها را کﻪ
ﺑﻪ ﺳمﺖ ﭼﭗ ﺑکشید گزﯾﻨﻪ های جزئیات و مراحل را مﯽ ﺑیﻨید و ﺑا کشیدن ﺑﻪ ﺳمﺖ راﺳﺖ گزﯾﻨﻪ های انﺼراف

و حذف را مشاهده مﯽ کﻨید.

در ﺑخش جزئیات ،جزئیاتﯽ مانﻨد تارﯾخ ،عﻨوان ،ﺳاعﺖ ،صادر کﻨﻨده ،توضیحات مدﯾر و  ...قاﺑل مشاهده هستﻨد.
در ﺑخش مراحل مﯽ توانید مشاهده کﻨید کﻪ در هر لحظﻪ درﺧواﺳتتان در ﭼﻪ وضعیتﯽ مﯽ ﺑاشد.

فرق انﺼراف و حذف :اگر درﺧواﺳﺖ در جرﯾان کاری قرار نگرفتﻪ ﺑاشد ﺑاﯾد آن را حذف کرد اما اگر درﺧواﺳﺖ در
جرﯾان کاری و روال اداری قرار ﺑگیرد ﺑاﯾد از گزﯾﻨﻪ انﺼراف اﺳتفاده کرد.
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گزارش کارکرد
اﯾﻦ صفحﻪ گزارش ترددهای همان روز در ماه جاری را نماﯾش مﯽ دهد .صفحﻪ ی ﺑاز شده دارای دو عﻨوان مﯽ
ﺑاشد .در ﺑخش روزانﻪ گزارش تردد روزانﻪ در ﯾک ماه نماﯾش داده مﯽ شود .ﺑا انتخاب هر روز جزئیات مرﺑوط ﺑﻪ

آن را نشان مﯽ دهد .ﺑا اﺳتفاده از تقوﯾم مﯽ توان ماه و ﺳال مورد نظر را انتخاب کرد .در ﺑخش ﺧﻼصﻪ ،ﺧﻼصﻪ
ای از کارکرد در ماه مشخص شده را مﯽ توانید ﺑبیﻨید.

همﭽﻨیﻦ از طرﯾق وب مﯽ توانید نمای ﺑهتری از گزارشات را مشاهده و ﺧروجﯽ از آنها درﯾافﺖ کﻨید.
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آشﻨاﯾﯽ ﺑا جزئیات مﻨوی اصلﯽ


درﺧواﺳﺖ جدﯾد :جهﺖ ﺛبﺖ درﺧواﺳﺖ جدﯾد



ﺛبﺖ تردد :جهﺖ ﺛبﺖ ورود و ﺧروج ﺑا لوکیشﻦ ﯾا ﺑلوتوث



کارکرد ﭘرﺳﻨل :مشاهده ﺧﻼصﻪ کاکرد شامل غیبﺖ ،مرﺧﺼﯽ ،مامورﯾﺖ و اضافﻪ کاری



تردد ﭘرﺳﻨل :نماﯾش ورود و ﺧروج ﭘرﺳﻨل در همان روز



مانده مرﺧﺼﯽ :نماﯾش گزارشﯽ از مانده مرﺧﺼﯽ مرﺑوط ﺑﻪ شما



ﭘروفاﯾل مﻦ :امکان تعوﯾض عکس ﭘروفاﯾل و رمز عبور



ﺛبﺖ دﺳتگاه :ﺛبﺖ اطﻼعات دﺳتگاه متﺼل ﺑﻪ نرم افزار



تﻨظیمات :نماﯾش فرم تﻨظیمات نرم افزار



ﺧروج :جهﺖ ﺧروج از اﭘلیکیشﻦ
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کارکرد ﭘرﺳﻨل

17

در اﯾﻦ صفحﻪ مﯽ توان ﺧﻼصﻪ کارکرد ﭘرﺳﻨل تحﺖ مدﯾرﯾﺖ را ﺑﻪ صورت جداگانﻪ و ماهیانﻪ مشاهده نمود.
کارکردها شامل غیبﺖ ،مرﺧﺼﯽ ،مامورﯾﺖ و اضافﻪ کاری مﯽ ﺑاشد .در مقاﺑل هر کدام مدت زمان ﺑﻪ ﺳاعﺖ و

تارﯾخ را نشان مﯽ دهد.

همﭽﻨیﻦ در ﭘا ﻦ اﺳم و شماره ﭘرﺳﻨلﯽ افراد مﯽ توان ﺑخش مرﺑوط ﺑﻪ فعالیﺖ او را روﯾﺖ نمود.
ﺑا اﺳتفاده از تقوﯾم مﯽ توان ماه مورد نظر جهﺖ مشاهده ﺧﻼصﻪ کارکرد را انتخاب نمود.
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تردد ﭘرﺳﻨل
در اﯾﻦ صفحﻪ مﯽ توان تردد ﭘرﺳﻨل را ﺑﻪ صورت روزانﻪ و ﺑا جزئیات مرﺑوط ﺑﻪ تردد هر کارﺑر مشاهده نمود.
همﭽﻨیﻦ ﺑا انتخاب تقوﯾم ،مﯽ توان روز مورد نظر را ﺑرای دﯾدن جزئیات مشخص کرد.
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مانده مرﺧﺼﯽ
در صفحﻪ مانده مرﺧﺼﯽ گزارشﯽ از جزئیات مانده مرﺧﺼﯽ ﺧود را مﯽ توانید مشاهده کﻨید.
ﺑﻪ طور مثال مﯽ توان مانده مرﺧﺼﯽ انتقال ﯾافتﻪ از ﺳال قبل ،مانده مرﺧﺼﯽ تا انتهای ماه انتخاﺑﯽ و ﺳال جاری،
جمع مرﺧﺼﯽ های مﺼرف شده و مقدار مرﺧﺼﯽ غیر قاﺑل انتقال ﺑﻪ ﺳال ﺑعد و… را مشاهده کرد.
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ﭘروفاﯾل مﻦ
در اﯾﻦ صفحﻪ مﯽ توانید در ﺑخش ﭘروفاﯾل عکس ﺧودتان را تعوﯾض کﻨید .همیﻨطور مﯽ توانید ﺑخش مرﺑوطﻪ،
تارﯾخ اﺳتخدام ،ﺳمﺖ شغلﯽ در شرکﺖ ﯾا ﺳازمان و ...را مشاهده کﻨید.

در صفحﻪ تغ ر رمز عبور هم مﯽ توانید رمز عبور ﺧود را تغ ر دهید .ﺑهتر اﺳﺖ ﺑرای امﻨیﺖ ﺑیشتر ﭼﻨد وقﺖ
ﯾکبار رمز ﺧود را عوض کﻨید.
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ﺛبﺖ دﺳتگاه
همانطور کﻪ مﯽ دانید اﭘلیکیشﻦ حضور و غیاب اطلس ﺑﻪ دو صورت کار مﯽ کﻨد ،ﺑدون نیاز ﺑﻪ دﺳتگاه و ﺑا اﺳتفاده
از دﺳتگاه ﺑلوتوث .اگر از دﺳتگاه اﺳتفاده شود در اﯾﻦ ﺑخش ﺑاﯾد مشخﺼات دﺳتگاه مورد اﺳتفاده از جملﻪ ﺳرﯾال

دﺳتگاه ،نام و کد دﺳتگاه و اﯾستگاه کﻨترل ﺛبﺖ نمود.

همﭽﻨیﻦ دﺳتگاه ها دارای کد های  QRهستﻨد کﻪ ﺑاﯾد آن را اﺳکﻦ کﻨید.
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