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 عملکرد الگو

 لغو تاييد مقداري روزانه )يك سند( الگو:  اسم

 WFمرحله اجرا : 

ح الگو:   شر

ي كه مقدار مجوز روزانه بيشتر از تعداد روز مشخص شده بود , تاييد آن مجوز لغو گردد . توسط اين الگو, در 
 صورتر

   دقت شود در اين الگو تنها تعداد روز هاي يك سند بررسي ميگردد.  

 این قانون باید اولویت آخر باشد. 

   مثال: 

 روزانه بعد از یک سطح باید تایید گردد ویل اگر   .1
ر
روز بود تا سطح معاونت باید پیش    3بیشتر از  مجوز  استحقاق

 برود . 

 

 

 

 



 لغو تاييد مقداري روزانه )يك سند(  

 پارامتر 

 

 آن اعمال گردد.  ی قانون برا نی ا د یخواهی که م  تي نوع سند ها :  نوع سند  .1

 آن اعمال گردد.  ی قانون برا نی ا د یخواهی که م  تي کدها :  كدهاي مجوز  .2

باشد.   کننده چ    د ییکه حداکتر نوع سمت فرد تا  کند ی پارامتر مشخص م ن ی در ا:  کننده   د ییحداکتر نوع سمت تا .3

قانون   ن ی شامل ا ر ی باالتر از مد  ی سمتها یتما  د یرا وارد کن  ر ی پارامتر نوع سمت مد  ن ی دقت شود اگر در ا

 , معاون و...  رعامل ی . مانند مد شوند ینم

 مجوز لغو گردد.  د ییاز آن شد تا   شتر یاگر ب   میخواهیکه م  تي تعداد روزها:  )عدد( روز تعداد  .4

 

 

 شروط 

ط میپذیرد   بله  ؟  آیا این قانون شر

 ندارد   شابلون این مرحله: 

Gnr.getlistvalue(DocValues,'code','$') in (CodeNumbers)         ل وجود یک کد    نحوه کنتر

 

 

 

 

 

 

 

 



 لغو تاييد مقداري روزانه )يك سند(  

 حل مسئله 

 

روز بود تا سطح معاونت باید پیش    3مجوز استحقاقر روزانه بعد از یک سطح باید تایید گردد ویل اگر بیشتر از   .1

 برود . 

 مرحله داریم :   3نیاز به  در این مثال  

یک    روزاه  میگذاریم تا  مجوز استحقاقر "  تاييد ) تعداد سطح يا نوع سمت(  ": ابتدا یک قانون با الگوی  1مرحله  

 . سطح یط کند 

 را باید بگذارید   لغو   "  قانون )نردبان( ارجاع به سطح باال طبق چارت  بعد از الگو قانون "   : 2مرحله 

 روز  3روزانه باالی لغو استحقاقر نام قانون:  

 

 

تایید  جهت  "  نوع سمت(  و تاييد ) تعداد سطح    "یک قانون با الگو قانون     ,اولویت بعدی قانون لغو    :   3مرحله  

ط زیر باید بگذارید.   تا معاونت با شر

 

Gnr.getlistvalue(DocValues,'code','$') in (11002) 

 and EffectiveScripts like N'% روز  3لغو استحقاقر روزانه باالی     %' 

 

 

 

 

 

 



 لغو تاييد مقداري روزانه )يك سند(  

 شرط گذاری پیشرفته 

 

 

 

 maintblاسم مستعار این جدول در این قانون :  

 میباشد.   Wfo.NWFdocاین جدول دقیقا مشابه جدول 

 


