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 عملکرد الگو

 

 ايجاد تلورانس شناور اسم الگو: 

 زوج کردن کارتها*مرحله اجرا : 

 الگو:شرح 

يا   ست شروعياصال مهم نو  اعمال مي گردد  موظفي افراد بازه  به ميزان مشخصي بر روی    تلورانس  ، قانونالگوی    توسط اين 

از تاخير در ورود يا تعجيل در خروج توسط اين قانون بخشيده   مشخصي   مقدار بلكه به    ، باشد  چه ساعتيموظفي ساختار    پايان 

 مي شود.  

مثال بخشي  پيوسته نباشدساختار در يک روز بيشتر از يک بازه موظفي داشته باشد يعني موظفي ساختار به صورت يک اگر 

بخشش تعجيل در   واولين بازه موظفي    شروع  از آن صبح باشد يا بخشي عصر، توسط اين قانون بخشش تاخير فقط روی 

 در آن روز صورت مي پذيرد. آخرين بازه موظفي  موظفيپايان خروج نيز فقط روی 
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و  اگر ساختاری در يک روز بيشتر از يک بازه موظفي داشته باشد يعني موظفي ساختار به صورت پيوسته نباشد    :1نکته  

را يک    " نحوه اعمال تلورانس  " بايد پارامتر آخر يعني    اعمال گردد جداجدا      موظفي   همه بازه های تلورانس برروی    بخواهيم

 تنظيم نماييم. 

 

   مثال:

به نحوی    لحاظ شوددقيقه تلورانس در ورود     25  برای ايشان  ،  باشد  شماره فردبا  های    کارتخوان  از شبكار   پرسنل ورود اگر .1

برای آنها نه تاخير حساب شود نه اضافه  دقيقه بعد از ساعت شروع شيفت    10دقيقه قبل از ساعت شروع شيفت  تا    15که از  

 کار. 

 

از طريق صفحه تعريف در سيستم تعريف شده است ،  صبح  فردا  7  تا  20  و   14  تا  8  موظفي با  شب  -صبح  ترکيبي  ساختاريک   .2

شيفت  اين برای  اما ايم کرده  تعريف ها  شيفت کليه برای )برای ورود وخروج(  دقيقه 15شناوری به ميزان  تلورانس، تلورانس

(  شيفت  انتهای  و   ابتدا   خروج   و  ورود)فردا  صبح  7  و   امروز  8  ساعت   برای  فقط  يعني   ،   شود   نمي  اعمال  دارد  موظفي   دو   که   خاص

نحوه "،بايد از طريق تنظيم پارامتر    شود  نمي  اعمال(    شيفت  وسط  ورود  و  خروج)  20  و  14   ساعت  برای  و  شود  مي  اعمال

 اين مورد را مديريت کنيم.  "اعمال تلورانس

 

 پارامتر 

 

 شماره کارتخوان هايي  که مي خواهيم تلورانس بر روی ترددهای ثبت شده از آن ، اعمال گردد.   :شماره کارتخوان ها .1

 باشد، که به معنای انتخاب کليه کارتخوان های موجود ميباشد. مي     -1مقدار پيش فرض اين پارامتر عدد   •

مدت زمان قبل از شروع )يا  پايان( موظفي  که مي خواهيم اگر تردد در اين بازه زماني ثبت شده بود تلورانس بر روی آن    :  حد قبل )دقيقه( .2

 اعمال گردد. 

از شروع )يا  پايان( موظفي  که مي خواهيم اگر تردد در اين بازه زماني ثبت شده بود تلورانس بر روی آن    مدت زمان بعد  :  حد بعد )دقيقه( .3

 اعمال گردد. 

 ( هردو  3  ،انتها:  2،ابتدا  :  1نوع ترددی که مي خواهيم تلورانس بر روی آن اعمال شود.)    :(1/2/3نوع تردد) .4

   P02 ، از    (P01)کارت های ثبت شده از کارتخوانهای ثبت شده در پارامتر  :  را انتخاب کرده باشيم    1اگر در پارامتر چهارم عدد   •

 تبديل مي شود. )تلورانس شناور در تردد  ورود( شروع شيفت  ، به  شروع شيفت  دقيقه بعد از    P03، تا   شروع شيفت  دقيقه قبل از  
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   P02 ، از    (P01)کارت های ثبت شده از کارتخوانهای ثبت شده در پارامتر  را انتخاب کرده باشيم :    2اگر در پارامتر چهارم عدد   •

 تبديل مي شود. )تلورانس شناور در تردد  خروج( پايان شيفت  ، به  پايان شيفت  دقيقه بعد از    P03، تا   پايان شيفت  دقيقه قبل از  

 

   P02 ، از    (P01)کارت های ثبت شده از کارتخوانهای ثبت شده در پارامتر  را انتخاب کرده باشيم :    3م عدد  اگر در پارامتر چهار •

همان شروع شيفت  يا پايان شيفت    ، به  شروع شيفت  يا پايان شيفت  دقيقه بعد از    P03، تا   شروع شيفت  يا پايان شيفت  دقيقه قبل از

 ورود وخروج(    تبديل مي شود. )تلورانس شناور در تردد

 

در صورتي که بخواهيم تلورانس بر روی  تمام بازه های موظفي در يک روز اعمال شود اين پارامتر را يک تنظيم    :(0/1نحوه اعمال تلورانس) .5

يعني عدم    0پارامتر  مي کنيم ، در غير اينصورت تلورانس فقط بر روی اولين ورود و آخرين خروج  آن روز فرد اعمال مي شود. پيش فرض اين  

 اعمال تلورانس بر روی همه موظفي هاست. 

 

 

 

 

 شروط 

 بله  ؟   آیا این قانون شرط میپذیرد

 

 حل مسئله 

 :دقيقه تلورانس در ورود اعمال گردد 15 فقط ويزيتور گروه  برای پرسنلاگر بخواهيم  
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 شرط گذاری پیشرفته 

 

Att.PairedAttendnce= #Tmpatt 

   

ز استفاده کنید ویل تنها کدهای زیر با شابلون   4از شابلون  میتوانید : در این مرحله شما نکته  در این مرحله قابل   4نی 

 شناسایی میباشند : 

 و تعطیل رسم ایام هفته  •

 کد گروه های هر فرد   •

 کد ساختارهای روز   •

 

 

 

 

 


