
 

 سمت نوع و مجوز روزانه تعدادي تاييد لغو نام الگو :

 

 WF  مرحله اجرا :
 

  4 تعداد پارامتر :
 

 سند نوع .1

 مجوز كدهاي .2

                 اين از تر پايين هاي سمت نوع تمام: ) مشمول هاي سمت نوع .3

 (شوند مي قانون اين لمشمو پارامتر

 (روز تعداد)سقف .4

 
 

 شرح قانون :

 رسيد 4پارامتر تعداد بهدر يک دوره   2پارامتر كدهاي جمع الگواگر اين در

 3پارامتر  برابر يا کمتر از سمت درج شده در،فرد تاييدکننده  سمت نوع و

 یقبل ی شده تاييد مجوزهای  تعداد روز عوجمم اگر). شود مي لغو تاييد بود

 4درج شده در پارامترسقف  ازدر آن دوره ، تاييد حال دريا مجوزهای  و

 .ميشود لغو تاييد فراتر برود،

 

 

 توجه : 

 می باشد.   wfdoc#  آن اصلي جدول و بوده فعال الگو اين روي روطش .1

را در همان دوره می  2اين الگو تعداد روز مجوزهای درج شده در پارامتر  .2

 شمارد.

 

 

 مثال :

 

 چک را( جريان در يا شده تاييد)زده  مجوزهای ماه در خواهيم می در سازمانی

 عوضمجوز آن گردش ، روندشد بيشتر روز 5مقدار از که صورتی در و  کند

 در واقع خواسته به صورت زير مطرح می شود:.شود

 

 : روزانه استحقاقی مجوز برای -

  
 يا با پيمايش  کند تاييد سرپرست را (دوره)ماهآن  در روز 5 تا  -فال

 .سطح در چارت تاييد نهايی گردد 2

  کند تاييد رييس را  (دوره)ماهآن  در روز 11 تا  روز 5 بين  -ب . 

  کند تاييد مدير را   (دوره)ماهآن  در روز 11 باالی -ج. 
 

 
 

تاريخ 

 تنظيم :

31/31/3131 

 شرکت مهندسي کسرا 
راهنمای الگوی قوانين سيستم اتوماسيون 

  تردد



 پاسخ :

 

 يا مرحله تعداد) تاييد " يک قانون با الگوی ، الفمورد  انجام برای  -1

می گذاريم.در اين الگو پارامترها را طوری انتخاب می  "جديد( سمت نوع

به سمت  ياارت سازمانی را که پيمود و سطح از چ 2کنيم که مجوز 

برای انجام اين خواسته اين ، تاييد نهايی گردد.سرپرست که رسيد 

 قانون بايد کمترين اولويت را داشته باشد.
 

 تعدادي تاييد لغو از همين الگوی "سپس و در اولويت بعدی ،  -2

استفاده می کنيم. وپارامترهای اين الگو  " سمت نوع و مجوز روزانه

 1، تا تاييد انجام شده در مرحله را به صورت زير مقداردهی می کنيم

 :لغو گردد
 

 

 

 روزانه      2 سند نوع

 )استحقاقی روزانه(  11112 مجوز كدهاي

 (سرپرست)      5 مشمول هاي سمت نوع

 5 (روز تعداد)سقف

 

يک قانون  ، بدر اولويت بعدی  برای انجام خواسته ذکر شده در بند   -3

می  "جديد( سمت نوع يا مرحله تعداد) تاييد " با الگویديگر 

 3گذاريم.در اين الگو پارامترها را طوری انتخاب می کنيم که مجوز 

، تاييد که رسيد  رييسبه سمت  ياارت سازمانی را که پيمود و سطح از چ

 نهايی گردد.
 

 لغو "، يک بار ديگر از الگوی  2در اولويت بعدی ،  همانند مرحله  -4

، با استفاده می کنيم  " سمت نوع و مجوز روزانه تعدادي تاييد

های مشمول را رئيس ونوع سمت  11سقف تعداد روز را اين تفاوت که 

 ، لغو گردد. 3درنظر ميگيريم، تا تاييد انجام شده در مرحله 
 

 نهايتًا برای انجام خواسته ی ذکر شده در بند ج ، يک قانون تاييد  -5

، می گذاريم "جديد( سمت نوع يا مرحله تعداد) تاييد " با الگویديگر 

در چارت  و پارامترهای آن را طوری انتخاب می کنيم تا سند ، آنقدر

 باال برود تا به سمت مدير برسد وتاييد نهايی گردد.
 

 

 نوع يا مرحله تعداد) تاييد "در قانونهای نوشته شده با الگوی  توجه :

شرط آن ها را بايد به گونه ای بنويسيد که فقط برای مجوز ،  "جديد( سمت

 استحقاقی روزانه اجرا شود.يعنی :

(gnr.getlistvalue(docvalues,'code','$')   in(11002 

 


