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 الگوعملکرد 
 شمارش تعداد كدها در گزارشات )ماهانه(  الگو:  اسم

 مرحله گزارشات سيستم مرحله اجرا : 

 شرح الگو:

 و نتيجه آن را در یک فيلد نمایش داد.   شمارش  كد را    چندین،     ماهانهدر یکسری گزارشات    توان يالگو قانون م   نی توسط ا

 الگو های مجاز : 

الگوی   - گزارش جامع كاركرد ماهانه  - الگوی كدهای ماهانه ردیفي  - الگوی كدهای ماهانه دوره ای   - الگوی كدهای ماهانه  

 الگوی كدهای ماهانه چندسمته - كدهای ماهانه با امضاء 

  مثال:

به صورت   "  ماهانهكدهای    "با الگو    "اضافه كار پرداختي   "مشتری ميخواهد اضافه كارهای ماه بهمن  را در گزارش   .1

 مشاهده كند و باتوجه به قطعي شدن دوره امکان محاسبه نيز برروی دوره بهمن ماه وجود ندارد .      شمارش كند  
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 پارامتر 
 

.توجه گردد این فيلد تنها ميخواهيد در آن شمارش كدها را نمایش دهد انتخاب شودنام گزارشي كه  :  ام گزارشن .1

 ميباشد.    ماهانهگزارشاتي را نمایش ميدهد كه الگو آنها  

توجه شود این .  فيلدی كه ميخواهيد نتيجه حاصل تقسيم در آن نمایش داده شود را انتخاب كنيد  : فيلد ویرایشي   .2

 وجود داشته باشد . فيلد حتما باید در گزارش  

مقدار روز با   ميتوان مشخص كرد كه نتيجه حاصل ضرب به چه صورت در گزارش نمایش داده شود. : نحوه نمایش .3

 محاسبه ميشود   pkg.[Option]( در جدول  طول روز)   DayLengthآپشن    توجه به  

 كدهایي كه ميخواهيد شمارش شود  :  كدهای شمارشي .4

جهت نمایش درست اطالعات برای همان پرسنل مورد نظر نياز است كه فيلد پرسنلي    (:  كد پرسنليارتباطي )فيلد   .5

 توجه شود این فيلد حتما باید در گزارش وجود داشته باشد . با توجه به الگو گزارش مد نظر شما پر شود.  

با توجه به   دوره  لدياست كه ف  ازيمورد نظر ن  دورههمان    یدرست اطالعات برا   شیجهت نما)دوره (:    يفيلد ارتباط .6

 در گزارش وجود داشته باشد .  دی حتما با  لديف  ن یالگو گزارش مد نظر شما پر شود. توجه شود ا

 

 

 فیلد دوره فیلد كد پرسنلي   نام الگو گزارش   

 PersonCode WorkPeriodID الگوی كدهای ماهانه 

 PersonCode WorkPeriodID الگوی كدهای ماهانه دوره ای

 PCode WPID الگوی كدهای ماهانه رديفي 

 PCode WorkPeriodID گزارش جامع كاركرد ماهانه

 PersonCode WorkPeriodID ماهانه با امضاء الگوی كدهای 

 PersonCode WorkPeriodID الگوی كدهای ماهانه چندسمته
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 شروط 
 خیر آيا اين قانون شرط میپذيرد ؟ 

 

 

 مسئله حل  
 

به صورت    "  ماهانهكدهای    "با الگو    "اضافه كار پرداختي    "مشتری ميخواهد اضافه كارهای ماه بهمن  را در گزارش  

 شمارش كند    مشاهده كند و باتوجه به قطعي شدن دوره امکان محاسبه نيز برروی دوره بهمن ماه وجود ندارد . 

 

 

 

 


