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 الحضور واالنصرافبرنامج  – ERP Solutions متكامل بالس برامجمعلومات تعريفية عن  1من  1الصفحة 

     مهام                        ملتغريات املتعلقة بأوقات و                                لرقابة اآللية على الدوام وإدارة ا ل

              ختلف أنواعها.                                ملنشأة والتعامل مع أجهزة البصمة مب ا                                 املوظف وفق سياسة املوارد البشرية يف 
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  ة.           لوائح املنشأ               راف املوظفني تحاب          تحضور وانص       تحتاا  ال               الفرتة الزمنية     حتديد   

 اب اللوائح الوظيفية. تح                                     تهيئة سياسات الدوام املختلفة للمنشأة                     

 ب قوانني البلد.                اخلاصة بكل فرع تحا        الرمسية         اإلجازات       تعريف               

 ط.                                              ربط أجهزة البصمة بالاريفر بكل نوع من أنواع الرب   
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     ددة.                 وفق آلية الاحب احمل         إلثباتها      بصمة  ال       أجهزة                   اتحداثيات املوظفني من        استرياد   1

           وام املوظف.                                              اتحتاا  عمليات تحضور وانصراف املوظفني وفق سياسة ود  2

       بشرية.                                      نتائج عمليات احلضور واالنصراف للموارد ال      ترتحيل   3

       ملنشأة.                                تحركة احلضور واالنصراف لكل موظف يف ا    عن         وتراكمية                          احلصول على تقارير تفصيلية   4
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           ات املوظفني.                                    مهام وخمالفات وعقوبات وإنذارات وإشعار و        إجازات                  املوارد البشرية يف          لتكامل مع  ا  1

  .            زمنية متعددة   ات                                        ً     الارعة يف اتحتاا  تحضور وانصراف املوظفني وفقًا لفرت  2

                        اليوم تحاب لوائح املنشأة. ب                  اإلجازة بالااعة أو            مكانية منح  إ و                          مع إجازات املوظفني بأنواعها         لتعامل ا  3

                   فرتة الدوام اليومي.            موظف أثناء  لل                 أو الراتحة اخلاصة        العامة              أوقات الراتحة                   إمكانية التعامل مع   4

  .                                  ج وفق إجراءات وقوانني سياسات الدوام    اخلرو         وتصرحيات                         يتعامل النظام مع أذونات  5

  .     ساعات  د                 بزمن ثابت أو بعد               ع فرتات الدوام         التعامل م                             ربط املوظف بأكثر من فرتة دوام و  6

                      ة( وفق سياسات املنشأة.              الدقائق الزائد   –      اإلضايف    –      لغيا   ا   –            اخلروج املبكر    –        )التأخري             التعامل مع  7

                      مكانية حتديد البديل ألي  إ       وتوفري   ،                   اءات وســــياســــات املنشــــأة       وفق إجر                                التعامل مع الورديات / املناوبات  8

                 يف الوردية احملددة.      موظف

 .          االستثنائية    أو              لظروف الطارئة  ا   يف                        إثبات احلضور أو االنصراف        إمكانية   9

                 ا برصيد اإلجازات.                                          التعامل مع اإلجازة مدفوعة األجر اليت ال عالقة هل   11

  .               على مدار الااعة    رض ع              املوظف يف شاشة      دوام                االطالع على تحركة   11

     آخر.                                          توقيعات املوظفني من جهاز بصمة إىل جهاز بصمة     نقل   12

                إىل جهاز البصمة.       لاريفر ا                        بيانات وبصمات املوظفني من      نقل        إمكانية    13
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