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نرم افزار حضور و غیاب 

پرســنل  کارکــرد  محاســبات  و  خــروج  و  ورود  ثبــت 

ــانی  ــع انس ــش مناب ــای بخ ــن نیازه ــی تری ــاید از ابتدائ ش

ــردد  ــا ت ــه، ی ــردد وســائل نقلی اســت. داشــتن اطالعــات ت

در ســالن های کارخانــه و غذاخــوری نیــاز بســیاری از 

ــردد  ــد کنتــرل ت ــرم افــزاری کــه بتوان شــرکت ها اســت. ن

را بــه دســت گیــرد و بــا محاســبه ســهم کارکنــان در بهــای 

ــتم  ــه سیس ــات الزم را ب ــا، گزارش ــروژه ه ــده پ ــام ش تم

ــع  ــش مناب ــل بخ ــد راه ح ــل کن ــتمزد منتق ــوق و دس حق

انســانی اســت. نــرم افــزار حضــور و غیــاب آریــن سیســتم 

بــا کنتــرل تــردد پرســنل و پیــاده ســازی قوانیــن محاســبه 

ــرده و  ــت ک ــرد را مدیری ــل در کارک ــرد، عناصــر دخی کارک

امــکان مشــاهده و تصحیــح اطالعــات حضــور و غیــاب را 

ــه پرســنل مــی دهــد.  ب
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ویژگیهای نرم افزار حضور و غیاب
• امکان ثبت انواع مرخصی )استحقاقی، استعالجی، بدون حقوق( پرسنل به صورت ساعتی و روزانه

• مکان ثبت ماموریت روزانه و ساعتی برای پرسنل تعریف شده
• مکان تعریف اطالعات پرسنلی کارمندان به همراه عکس

• امکان نمایش ورود و خروج به صورت روزانه - فردی
• امکان اضافه، ویرایش، حذف ورود و خروج پرســنل، مجوز اضافه کاری روزانه و ماهانه و برگه های مرخصی و ماموریت

• امکان تعریف ضریب جریمه برای تاخیر مجاز روزانه و تعجیل غیر مجاز
• امکان تولید فایل خروجی کارکرد جهت ارسال اطالعات کارکرد به برنامه حقوق دستمزد

• امکان تعریف ساعات ناهار و نماز جهت کسر از ساعات کارکرد خالص
• امکان محاسبه کارکرد به صورت فردی و گروهی و بر اساس گروههای کاری
• تعریف انواع شیفت های روزانه، شبانه، 42 ساعته و چرخشی به تعداد نامحدود

• تعریف انواع مرخصی و ماموریت با تعداد، مدت و ضریب تعیین شده از سوی سازمان
• تعریف انواع پارامترهای مرتبط با شیفت ها نظیر شناوری، بازه مجاز قبل و بعد زمان استراحت

• مدیریت درخواست های مرتبط با حضور و غیاب
• قابلیت محاسبه حق بیمه بصورت درصدی و مبلغ ثابت

• گزارش از اطالعات نامعتبر و تردد های ناقص به تفکیک پرسنل
• تنظیمات محاسبه حقوق بر اساس بازه زمانی و یا تعداد روز کارکرد

• دسترسی به اطالعات خالصه کارکرد و تایم شیت ماهانه برای پرسنل
• ارتباط با انواع دستگاه های حضور و غیاب بصورت آنالین و آفالین

• محاسبه مانده مرخصی بصورت ماهیانه و سالیانه و درج آن در پرونده پرسنل و ...
• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای Office و قابلیت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت

Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab-Separated text

مشخصات فنی نرم افزار 
حضور و غیاب

C#.NET زبان برنامه نویسی •
Object Oriented روش برنامه نویسی •

SQL Server 2017 پایگاه داده •
Windows Server 2019 محیط اجرایی سرور •

win7 / win10 محیط اجرایی کاربران •
Microsoft IIS 10  وب سرور •

https , api پروتکل •
  CRYSTAL REPORT اســتفاده از نــرم افزارهــای •
Stimulsoft ، Fast report جهت تهیه گزارشــات
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مزایای مجموعه نرم افزارهای 
آریـن سیستم

• قابلیــت اســتفاده بــه صــورت ســینگل و شــبکه بــدون 
ــداد کاربران ــت تع محدودی

ــه صــورت  • قابلیــت پشــتیبانی از طریــق مــودم ب
برخــط )آنالیــن(

ــزار  ــرم اف ــات ن ــه امکان ــی ب ــطوح دسترس ــن س • تعیی
ــتم ــر سیس ــط مدی ــران توس ــرای کارب ب

ــت و  ــط ســاده جهــت تســریع در ثب • اســتفاده از محی
ــات ــگیری از اطالع گزارش

• امکان استفاده نرم افزارها از راه دور
• امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان

)HOLDING  BASE( امکان استفاده به صورت •
• Convert اطالعات از سایر نرم افزارها

• یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها
• پشــتیبانی رایــگان تــا 6 مــاه پــس از فــروش و نصــب
• نصــب و آمــورش نــرم افزارهــای آریــن سیســتم بــه 

صــورت رایــگان

• خدمات و پشتیبانی تا 10 سال پس از فروش و نصب

سازمان فروش آرین سیستم
 43027-021

چارت مجموعه نرم افزارهای یکپارچه
آرین سیستم

خزانه داری
)دریافت و پرداخت(

ردیابی کاال 
و محصول

فروش و
حسابداری فروش

برنامه ریزی
تولید و مواد

بودجه و
گزارشات

بهای تمام شده

حسابداری مالی

حقوق و دستمزد

انبار و
حسابداری انبار

امـوال و
دارایی ثابت

خرید و تدارکات

اطالعات خرید کاال
جهت تسویه بدهی

ارسال اسناد حسابداری انبار 
و اطالعات مصرف مواد

ارسال اسناد
حسابداری فروش

اطالعات نرخ 
استاندارد مواد، 
دستمزد و سرباز

اطالعات پرداخت های 
ماهیانه حقوق پرسنل

ارسال اسناد حسابداری 
حقوق و دستمزد

اطالعات هزینه های 
سربار، دستمزد و مواد

اسناد حسابداری 
بهای تمام شده

ارسال اسناد استهالک و 
هزینه استهالک دارایی ها

اطالعات ردیابی و مشخصه های 
شناسایی محصول

ارسال اطالعات دستور 
تحویل و حواله فروش

Bom اطالعات
و تولید و تحویل 

ایستگاه های کاری

اطالعات خرید کاال

درخواست خرید کاال

اطالعات قراردادهای پیمانکاران

ارسال اسناد حسابداری

اطالعات واقعی
نرخ و مصرف مواد
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تهـــران، خیابـان خرمشهـــر )آپادانـا( 
ــم  ــان شش ــی، خیاب ــان عربعل خیاب
پــالک 66 ، ســاختمان آرین سیســتم
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