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 عملکرد الگو

 شناوري مجوزالگو:  اسم

 (BRC#)موقت    یمحاسبات ساعت  ج ینتا  مرحله اجرا :

 شرح الگو: 

 قبلبه صورتي كه  ثبت نکرده باشند    خود  مازادحضوريا    منطبق بر كسرحضور  در صورتي كه پرسنل مجوز خود را  ،توسط اين الگوی قانون  

مازاد كمتری يا    داشته باشد،مي توان تا سقف مشخصي بازه مجوز را بزرگتر كرد تا كسر  وجود  حضورمجوز همچنان كسر يا مازاد    از  بعديا  

 نیاز به ثبت مجوز دوباره نباشد.  ايجاد شود و

تبديل را به آن نوع مجوز  مجوز های دارای شناوری چسبیده به حضورادكدهای كسر يا مازدر واقع عملکرد اين قانون به صورتي است كه 

 . مي كند 

 

   مثال:

 .  شود تبديل  به استحقاقي نیز   استحقاقي مجوز  هب  چسبیده دقیقه كسر كار   15حد اكثر  شركتي مي خواهد 

 



 شناوري مجوز  

 پارامتر 

 

 .  دیشود  را وارد كن ی در نظر گرفته مجوز شما شناورابتدا يا انتهای  برای دیخواهیكه م یحداكثر مقدار :(قهیمقدار سقف )دق .1

 

 

 ني. توجه شود در ا دی وارد كن ديكه قبل و بعد از مجوز وجود دارد را با یمازاد كار  ايكسركار   یكدها :كسر يا مازاد یكدها .2

كسركار قبل و بعد مجوز در هر  دیخواهیو اگر شما م باشدیوقت از هم مجزا م نیو كسركار ب لیو تعج ریتاخ  یمرحله كدها

 (10102,10150,10151) دیكد را وارد كن  3هر  د يشود با دهیبخش طيشرا

 شود.اعمال  یآنها شناور یبرا دیخواهیكه م يي مجوزهاكد   :مجوز یكدها .3

 : (1/2/3نحوه اعمال شناوری) .4

 = اعمال شناوری بر روی ابتدای مجوز 1

 شناوری بر روی انتهای مجوز =اعمال 2

 اعمال شناوری بر روی ابتدا وانتهای مجوز = 3

 

 شروط

 بله  آيا اين قانون شرط میپذيرد ؟ 

 { 2}  شابلون اين مرحله:

 برای توضیحات بیشتر به پايین صفحه مراجعه كنید.    برای كنترل يکسری كدهای خاص میتوان استفاده كرد  {4}  شابلوناز  در اين مرحله  

 نمونه شرط :

 اگر بخواهیم اجرای اين قانون را به  شرط وجود يک كد خاص ، منوط كنیم مي توان از شرط زير استفاده كرد: 

:در اين مرحله 59:23تا ساعت   00:00كنترل وجود يک كد از ساعت نحوه       

^{2} exists$ CodeNumber $<270$-1$1440$^   
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 حل مسئله

 

با استفاده از اين  .  شود تبديل  به استحقاقي نیز   استحقاقي مجوز  هب  چسبیده دقیقه كسر كار   15حد اكثر  شركتي مي خواهد 

 ود:ها به صورت زير مقدار دهي میشالگو مي توان اين خواسته را انجام داد و پارامتر 

 

 

 

 

 

 



 شناوري مجوز  

 

 شرط گذاري پیشرفته 

 جدول اصلي اين مرحله : 

 

 maintblاسم مستعار اين جدول در اين قانون : 

 نیز استفاده كنید ولي دقت كنید تنها كدهای زير را میتوانید در اين شابلون كنترل كنید.  4در اين قانون میتوانید از شابلون نکته : 

 ايام هفته  كدهای 

   پرسنليكدهای گروه 

 كدهای ساختار  

  (11251)كد كل حضور  

 ( 10051كد موظفي )

 

 

 


