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 عملکرد الگو

 خرين ورود آايجاد مجوز از اولين خروج تا اسم الگو: 

 تعيين مجوزها مرحله اجرا : 

 شرح الگو:

 می شود.روز ايجاد   همان در وی يك مجوز از اولين خروج فرد تا آخرين ورود   ،قانون  یاين الگوتوسط 

 .ميکند که ترددهای پرسنل زوج شده باشد عمل یدرست به اين قانون تنها در صورتی   نکته:

   مثال:

سپس برای رفتن   ،تردد ورود خود را ثبت کنند  الزم است هر روز ابتداپرسنل ويزيتور ميباشد که    نفر  400دارای    شرکت  يك 

  حال ثبت کنند.    مجدد   و تردد ورود  بازگشته به سازمان    اًمجدد  ،بعد از اتمام ماموريت  .  کنند به ماموريت تردد خروج ثبت  

 .شودخرين ورود سيستم به طور اتوماتيك ماموريت ساعتی ثبت آميخواهد از اولين خروج تا  شرکتاين 

 08:00  از   بايد    اتوماتيك    صورت   به    سيستم  باشد    زده   تردد   20:00-19:00و    08:00-07:00  ساعت   فرد  اگر   برای مثال

بگيرد  در  ساعتی   ماموريت    19:00  الی در  کار   اضافه  نيز  19  ساعت تا  موظفی   ازانتهای   و    برود   بين  از   کسرکار  و   نظر 

 گيرد. تعلق به فرد  ماموريت 
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 پارامتر 

 .مجوزی که ميخواهيد ايجاد گردد را وارد کنيد کد  :کد مجوز .1

 

 شروط 

 بله    ؟   آیا این قانون شرط میپذیرد

 ندارد   شابلون این مرحله: 

 

 حل مسئله 

  الی  08:00  از   بايد   اتوماتيك   صورت   به    سيستم   باشد   زده  تردد   20:00-19:00و  08:00-07:00  ساعت    فرد   اگر

  در ماموريت  کار  اضافه   نيز  19  ساعت  تا  موظفی  ازانتهای  و   برود   بين   از  کسرکار  و   نظر بگيرد  در   ساعتی    ماموريت   19:00

 ميگيرد. تعلق به فرد 
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 رط گذاری پیشرفته ش

 

DetailCollection  #Att.Detailcollection= 

Att. PersonDateStructure= #Pds 

 

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

 قابل شناسایی میباشند : 

 و تعطیل رسم ایام هفته  •

 کد گروه های هر فرد   •

 کد ساختارهای روز   •

 


