
 

 گروه در عضویت تاریخ براساس مجوز تعداد كنترلنام الگو : 
 

 ثبت مجوز جدیدمرحله اجرا :  

 

 3تعداد پارامتر : 

 

 مجوز كدهای .1

 تعدادمجاز .2

 درج كنید.  " "عالمت  : حتما باید نام مخفف گروه را بین  گروه نام مخفف .3

 

 شرح قانون :

یک نوع مجوز خاص با توجه به تاریخ عضویت مشمولین این قانون در گروه مربوطه از برای كنترل سقف  مجاز  تعداد ثبت این الگو 

به كار می رود.در صورتی كه فرد ثبت كننده ی مجوز جزء اعضای گروه مربوطه كه مخفف نام آن در پارامتر سوم آمده است نباشد 

 به ازمج مجوز،شما این ثبت به مجاز گروه در عضویت عدم علت به "ان رسیده باش با پیغام یا تاریخ عضویت وی در آن گروه به پای

و در صورتی كه فرد موردنظر از تعداد سقف مجاز عبور كرده باشد یا با ثبت مواجه خواهد شد. "!نیستید  مجوز نوع این از استفاده

 مواجه خواهد شد. " مجوز نوع این  از شده تعداداستفاده مجاز سقف پایان "مجوز جاری از آن عبور كند ، با پیغام 

در واقع اعضای گروهی كه كد مخفف نام گروه آنها در پارامتر سوم درج شده است ، در صورتی كه به تعداد كمتر یا مساوی از 

حدودیت مواجه نمی شوند.ولی پارامتر دوم یعنی تعداد مجاز از  كد مجوز درج شده در پارامتر اول استفاده كرده باشند ، با این م

 سایر افراد غیرعضو در این گروه یا متجاوزین از سقف تعدادی ، با محدودیت در ثبت مجوز مربوطه مواجه خواهند بود.

 

 توجه : 

 نمی باشد. فعال الگو این روی شروط .1

در ثبت  مجوزهایی كه تاریخ خاتمه از تاریخ شروع بزرگتر است)مجوزهای چندروزه(، دقت شود زیرا مجوزهایی كه برای   .2

 روزهای تعطیل یا استراحت هم زده شود ، حتی اگر اشتباهاً درج شود، از سهمیه ی تعداد مجاز ثبت این نوع مجوز می كاهد.

 زء سهمیه تعداد مجاز لحاظ نخواهد شد.و تا زمانی كه حذف كامل  نگردد، آن روز ج

مالک شروع و پایان دوره زمانی مجاز برای ثبت مجوز در این الگو ،تاریخ شروع و خاتمه ی عضویت فرد در گروه نامبرده در  -3

 خواهد بود. و مدیر سیستم محترم باید به این تاریخ عضویت توجه نماید. 3پارامتر 

 نام مخفف گروه از صفحه تعریف گروه قابل دسترسی می باشد. -4

 

 

 تاریخ تنظیم :

11/90/1101 

 شركت مهندسی كسرا 

 راهنمای الگوی قوانین سیستم اتوماسیون تردد
 



 

 مثال :

 گروه عضو بعد ماه 9 تاتاریخ شروع مجوز  از ،  هستند  فرزند تولدكتبی  مجوزدارای  كه افرادیكه  دارد وجود قانونی سازمانی، در

 مجوز بتوانند روز 14 فقط ،هستند گروه این عضو پرسنل كه ای بازه در كه نیاز دارند  محدودیتی قانون   حال،  میکنند فرزند تولد

 :بزنند فرزند تولد

 

 

 14211 مجوز كدهای

 14 تعدادمجاز

 "childrens" گروه نام مخفف


