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مقدمة•

تحقيق االستفادة القصوى من برنامج TCMSV2

مرحباا بك في برنامج TCMSV2
قبل أن تبدأ تعلم كيفية إعداد برنامجك واستخدامه ،من المهم أن تأخذ فكر اة عن ماهية وكيفية عمل برنامج .TCMSV2
يُعد  TCMSV2برنامجا ا مخص ا
خاص للتحكم مركزياا في جميع البيانات المستخلصة من أجهزة FingerTec
صا تم تصميمه بشك ٍل
ٍ
الطرفية المتصلة وتخزينها وإدارتها؛ إلنشاء ح ٍل سهل اإلدارة ومتص ٍل بالشبكة لتسجيل الحضور ،مما يعمل على تسهيل مهام الموارد
ا
وصوال إلى
جهاز طرفيٍ ،ويمنحك
البشرية ،ومن َثم الحد من تكاليف العمالة بالمؤسسة .ويأتي هذا البرنامج مزو ادا بالمجان بكل
ٍ
كبير يش به استخدامك ألحد البرامج الستخراج الصور الفوتوغرافية وتحريرها
البيانات من جهاز  FingerTecالطرفي لديك .وإلى ح ٍد
ٍ
من كاميرا رقمية ،يتيح لك برنامج  TCMSاإلصدار  2إمكانية تنزيل سجالت الحضور ومعالجتها من جهاز  FingerTecالطرفي
لديك.
نظام
ُي َع د إعداد وتثبيت ساعة التوقيت من  FingerTecأو الجهاز الطرفي للتحكم في الدخول في مبنى مكتبك مجرد البداية لتطبيق
ٍ
كلي ٍ لتسجيل الحضور والتحكم في الدخول في مؤسستك .في هذا الدليل ،سنرشدك فيما يتعلق بكيفية تثبيت برنامج  TCMSاإلصدار 2
جهاز طرفي ٍ من البرنامج ،وإضافة/حذف/إدارة المستخدمين من البرنامج مباشر اة ،وإدارة وظائف التحكم في الدخول،
لديك ،وتنشيط كل
ٍ
وفي النهاية كيفية تنزيل ،ومعالجة ،وتخصيص التقارير ،وتفسير البيانات من برنامج  TCMSاإلصدار .2
في حالة عدم قيامك باستخدام برنامج  TCMSاإلصدار  2من قبل ،فإننا ننصحك باتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل عن قرب؛
ُ
دعم
لتعلم طرق البرنامج بسرع ٍة وفعالي ٍة ولتجنب حذف البيانات المهمة من جهازك الطرفي .تشتمل شركة  FingerTecعلى خطوط ٍ
ا
ساعة ُتتاح عن طريق المراسلة اإللكترونية إلى العنوان  support@fingertec.comوالمحادثة الحية عبر وسائل
على مدار 42
ت تواجهها أو تعليقا ٍ
مختلفة (يُرجى زيارة  www.fingertec.comلمعرفة كيفية ذلك) ،وذلك تحسباا ألية صعوبا ٍ
ت تطرأ لديك.
نأمل أن تجد هذا البرنامج ووظائفه مفيدةٌ لمؤسستك .شكرا ا لك على اختيار شركة !FingerTec

مالحظة :تجدر اإلشارة إلى أن هذا الدليل ال ينطبق سوى على برنامج  TCMS V2إصدار  2.2.021واألحدث .وعلى الرغم من أن االختالفات بين
ت قليلةٍ ،إال أن شركة  FingerTecتوصيك بشد ٍة بأن تقوم بتحديث إصدار برنامج TCMS
اإلصدارات السابقة واإلصدار  V2.2.021ليست سوى اختالفا ٍ
ا
ا
إلكترونية إلى العنوان  support@fingertec.comلمزي ٍد من االستفسارات.
رسالة
إصدار .أرسل
 V2لديك بشك ٍل منتظمٍ إلى أحدث
ٍ
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الفصل •1

التثبيت واإلعداد األساسي

واللذين يلزمك القيام بهما
يرشدك هذا الفصل فيما يتعلق بعملية التثبيت األولية واإلعداد األساسي لبرنامج ،TCMS V2
ِ
إلعداد برنامج  TCMS V2الخاص بك وتشغيله.
ا
جاهزا في القرص المضغوط الخاص بالتثبيت والذي يتم توفيره خالل عملية شرائك من شركة FingerTec
احصل على هذا البرنامج
إصدار للبرنامج عبر اإلنترنت من رابط user.fingertec.com/software-updates.html
أو يمكنك تنزيل أحدث
ٍ

الشروع في البدء
لتثبيت برنامج  TCMS V2من قرص الفيديو الرقمي الخاص بـ FingerTec Going Green
• أدخل قرص الفيديو الرقمي في جهاز الحاسب اآللي لديك .تجدُر اإلشارة إلى أنه ال يمكن تثبيت نسخة واحدة من برنامج TCMS
 V2سوى على جهاز حاسب آلي واحدٍ .فال تحاول تثبيت نفس النسخة على جهاز حاسب آلي آخر.
• بمجرد إدخال قرص الفيديو الرقمي ،فسيتم تشغيله تلقائياا .اضغط على "( "Run Start.exeتشغيل  )Start.exeلعرض مقدمة
الفالش.
• انقر فوق البرنامج واختر ( Software Installationتثبيت البرنامج)
• اتبع الخطوات لتثبيت برنامج  .TCMS V2حدِّد مجلد وجهتك المفضلة لتثبيت البرنامج ومتابعة تثبيت البرنامج .سيبقى الموقع
موجو اد ا في موقعه االفتراضي ،في حالة عدم إجراء أي تغييرا ٍ
ت C:\Program Files\FingerTec Worldwide\TCMS
\V2
• عند اكتمال عملية التث بيت ،ستجد رمز اختصار برنامج  TCMS V2على سطح مكتب الحاسب اآللي لديك.
• انقر فوق هذا الرمز في المرة التالية التي ترغب خاللها في تشغيل برنامج .TCMS V2

لتثبيت برنامج  TCMSV2من رابطٍ على اإلنترنت
• في حالة فقدان قرص الفيديو الرقمي الخاص بتثبيت برنامج  ، TCMS V2يمكنك الحصول على النسخة األحدث لبرنامج TCMS
 V2من رابط على اإلنترنت على user.fingertec.com/software-updates.html
• انقر فوق رمز ( downloadالتنزيل) الموجود على الجانب األيمن للجدول
• سيتم تنزيل الملف المضغوط بتنسيق  zipعلى جهاز الحاسب اآللي لديك.
• قم بفك ضغط الملف وابدأ عملية التثبيت
• عند اكتمال عملية التثبيت ،ستجد رمز اختصار برنامج  TCMS V2على سطح مكتب الحاسب اآللي لديك
• انقر فوق رمز  TCMS V2هذا في المرة التالية التي ترغب خاللها في تشغيل هذا البرنامج.
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الحد األدنى لمتطلبات النظام لتثبيت برنامج TCMS V2
بنتيوم  450 3ميجاهرتز أو أعلى
• نظام تشغيل  ، Microsoft Windows 2000أو  ،Windows XPأو  ،Windows Server 2003أ و Windows
 ،Vistaأو Windows 7
• ذاكرة وصول عشوائي سعة  452ميجابايت أو أكثر
• مساحة شاغرة على القرص الصلب تبلغ  422ميجابايت على األقل
• طابعة ليزر/طابعة Dot Matrix
• مشغل  CD-ROMأو DVD-ROM
• فيديو سوبر  VGA 1024x768أو أعلى مع  452لو انا
مالحظة :ال يتوافق برنامج  TCMS V2مع أي أجهزة حاسب آلي تعمل بنظام التشغيل  Appleونظام تشغيلها .MAC

استخدام برنامج  TCMS V2ألول مرةٍ
• انقر نقرا ا مزدوجا ا فوق رمز  TCMS V2على جهاز الحاسب اآللي لتشغيل هذا البرنامج
• اختر لغتك المفضلة
• سيطالبك النظام بإدخال "( "Product Keyمفتاح المُن َت ج)؛ لترخيص استخدام البرنامج .وتتوفر جميع المعلومات ،بما في ذلك:
( Product Keyمفتاح المُن َت ج) ،و( Activation Keyمفتاح التنشيط) ,و( Terminal Serial Numberالرقم المسلسل
للجهاز الطرفي) على ظهر غالف القرص المضغوط.
أمان؛ لتجنب حدوث حاالت اإلزعاج المستقبلية .وفي
مالحظة :من المهم أن تحتفظ بقرص الفيديو الرقمي وغالفه اللذينِ وفرتهما شركة  FingerTecفي
ٍ
حالة فقدانك للمعلومات ،فيُرجى االتصال بنا على العنوان  support@fingertec.comالستردادها.

إعداد تنسيق التاريخ والوقت
اختر تنسيق عرض التاريخ والوقت لبرنامج  . TCMS V2وسيتم تطبيق التنسيقات في جميع البيانات والتقارير الواردة في برنامج
الحق  ،إذا ما غيرت رأيك .راجع الفصل  :3إعدادات النظام لبرنامج TCMS V2
 .TCMS V2ويمكن تغيير التنسيق في وق ٍ
ت
ٍ
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تعيين نوع اليوم
•
•
•
•

حدد أنواع أو وصف األيام التي تفضل استخدامها في بيئة عملك.
األوصاف االفتراضية هي يوم عمل ،وإجازة ،ويوم راحة ،ويوم عطلة  -قم بتغييرها حسب اختياراتك المفضلة
حدد اليوم األول في األسبوع فيما يتعلق بشركتك .فقد يختلف اليوم األول في األسبوع من بل ٍد إلى آخر .تعتبر بعض البلدان االثنين
اليوم األول في األسبوع ،بينما يبدأ بعضها اآلخر األسبوع بيوم األحد.
حدد دورة الرواتب .االختيارات المتوفرة هي :أسبوعي  -نصف أسبوعي ،نصف شهري ،شهري

إعداد جدول الحضور واالنصراف
حدد أنواع األيام في شركتك ،مثل :يوم عمل ،ويوم راحة ،ويوم عطلة ،ووقت عمل ،مثل :الحضور ،واالنصراف ،والغداء ،واستئناف
العمل ،إلخ.

إعداد حقوق الوصول
• أنشئ كلمة المرور للوصول إلى برنامج .TCMS V2
• امأل معلومات الشركة .ستظهر المعلومات التي أدخلتها هنا في جدول الحضور وتقاريره.

تهانينا!
لقد نجحت في تثبيت وتهيئة اإلعداد األولي لبرنامج  TCMS V2الخاص بك .اكتشف مزيدا ا من الوظائف لتحقيق االستفادة القصوى من برنامج .TCMS V2
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الفصل• 2

توصيل األجهزة الطرفية ببرنامج TCMS V2

يرشدك هذا الفصل فيما يتعلق بالتوصيل والتنشيط األساسيين ألجهزة  FingerTecالطرفية في برنامج TCMS V2
استعد بتوفير عنوان  IPالخاص بجهاز طرفي ساعة التوقيت ،والرقم المسلسل ،ومفتاح التنشيط قبل متابعة هذا الفصل .وسيظهر مفتاح
المُن َت ج الذي أدخلته أثناء عملية التثبيت في نافذة أجهزة  FingerTecالطرفية .هناك عدة ُ
رق للتوصيل بأجهزة FingerTec
ط ٍ
الطرفية ،بما في ذلك :منفذ  ،TCP/IPومنفذ  ، USBوالمنفذ المسلسل ( RS485أو  .) RS232اختر طريقة التوصيل ودعنا نبدأ.

تنشيط الجهاز الطرفي في برنامج TCMS V2
تنشيط جهاز طرفي في برنامج  TCMSV2ألول مرةٍ من خالل منفذ TCP/IP
 .1اختيار طراز الجهاز الطرفي
سيظهر الجهاز الطرفي ،الذي يُستخ َد م "مفتاح المُن َت ج" الخاص به لتثبيت برنامج  ، TCMS V2في السطر األول في نافذة "أجهزة
 FingerTecالطرفية".
اختر طراز الجهاز الطرفي .يُرجى االنتقال إلى موقع  product.fingertec.com؛ الكتشاف المزيد عن منتجات .FingerTec

 .2اختيار نوع التوصيل
لتوصيل جهاز طرفي ساعة التوقيت الخاصة بك من خالل منفذ  TCP/IP؛ تأكد من قيامك بتوصيل الجهاز الطرفي بجهاز الحاسب
اآللي المُثبَت عليه برنامج  TCMS V2باستخدام كابل  . CAT5وبمجرد توصيل الكابل ،يمكنك بدء تنشيط جهازك الطرفي.

 .3تحديد عنوان  IPفي الجهاز الطرفي
انقر فوق ( IP Addressعنوان  ،)IPوحدد عنوان  IPلجهاز طرفي ساعة التوقيت الخاصة بك .عنوان  IPاالفتراضي هو
.192.168.1.201

 .4إلغاء تحديد الزر مُع َطل
هناك خانة اختيار ُتسمى ( Disabledمُع َطل) في أقصى يمين نافذة أجهزة  FingerTecالطرفية .قم بإلغاء تحديد الزر
( Disabledمُع َطل)؛ حتى يبدأ النظام االتصال بالجهاز الطرفي.
بمجرد تعطيل خانة االختيار ،يقرأ النظام عنوان  IPويعرض الرقم المسلسل الصحيح للجهاز الطرفي.

 .5إدخال مفتاح التنشيط
ستتم مطالبتك اآلن من خالل نافذ ٍة منبثق ٍة تتطلب مفتاح تنشيطٍ  .أدخل المفتاح الصحيح ،وسيتم تمكين الزر ( Applyتطبيق) عند
قيامك بإدخال مفتاح التنشيط.
انقر فوق الزر ( Applyتطبيق) ،وسيوجه النظام رسالة ( Congratulationsتهانينا) ،فانقر فوق ( OKموافق) للمتابعة.
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من المهم أن تحفظ المعلومات؛ لتجنب فقدان االتصال بين برنامج  TCMS V2والجهاز الطرفي.
بمجرد تنشيط الجهاز الطرفي في برنامج  ، TCMS V2سيتم تنشيط جميع الرموز الموجودة في البرنامج ،وتكون أنت اآلن على
استعدا ٍد لتهيئة برنامج  TCMS V2واستخدامه.

تنشيط جهاز طرفي في برنامج  TCMSV2ألول مرةٍ من خالل منفذ USB
 .1اختيار طراز الجهاز الطرفي
سيظهر الجهاز الطرفي ،الذي يُستخ َد م "مفتاح المُن َت ج" الخاص به لتثبيت برنامج  ، TCMS V2في السطر األول في نافذة "أجهزة
 FingerTecالطرفية".
اختر طراز الجهاز الطرفي .يُرجى االنتقال إلى موقع product.fingertec.com؛ الكتشاف المزيد عن منتجات .FingerTec

 .2اختيار نوع التوصيل
ممتلئ بمعلومات الجهاز الطرفي الذي ترغب
لتوصيل جهازك الطرفي من خالل منفذ  ، USBتأكد من توفر قرص  USBمحمو ٍل
ٍ
في توصيله ببرنامج .TCMS V2

 .3إلغاء تحديد الزر مُع َطل
هناك خانة اختيار ٌتسمى ( Disabledمُع َطل) في أقصى يمين نافذة ( FingerTec Terminalأجهزة  FingerTecالطرفية).
قم بإلغاء تحديد الزر ( Disabledمُع َطل)؛ حتى يبدأ النظام االتصال بالجهاز الطرفي

 .4إدخال الرقم المسلسل للجهاز الطرفي
سيطالبك النظام بإدخال رقم مسلسل جهازك الطرفي .أدخل الرقم المسلسل ،الذي يمكن العثور عليه على نفس ملصق الصورة ثالثية
صق على ظهر غالف قرص الفيديو الرقمي الخاص بـ .FingerTec Going Green
األبعاد المُل َ

 .5إدخال مفتاح التنشيط وحفظ المعلومات
ستتم مطالبتك اآل ن بإدخال مفتاح تنشيط الجهاز الطرفي .أدخل المعلومات ،ثم انقر فوق ( OKموافق) > ( Saveحفظ) > Close
(إغالق).
يُنشئ هذا االتصال بين برنامج  TCMS V2والجهاز الطرفي من خالل منفذ  ، USBويمكنك بدء تنزيل البيانات من الجهاز
الطرفي إلى برنامج .TCMS V2

تنشيط جهاز طرفي في برنامج  TCMS V2ألول مرةٍ من خالل منفذ  COMلالتصال المسلسل
 RS485أو RS232
 .1اختيار طراز الجهاز الطرفي
سيظهر الجهاز الطرفي ،الذي يُستخ َد م "مفتاح المُن َت ج" الخاص به لتثبيت برنامج  ، TCMS V2في السطر األول في نافذة "أجهزة
 FingerTecالطرفية".
اختر طراز الجهاز الطرفي .يُرجى االنتقال إلى موقع  product.fingertec.com؛ الكتشاف المزيد عن منتجات .FingerTec

- 12 -

 .2اختيار نوع التوصيل
لتوصيل جهازك الطرفي من خالل منفذ COM؛ تأكد من قيامك بتوصيل الجهاز الطرفي بجهاز الحاسب اآللي المُثبَت عليه برنامج
متر واحدٍ؛ لتجنب فقدان البيانات لمنفذ
 TCMS V2باستخدام كابل مسلسل .ويُوصى باالحتفاظ بطول كابل  RS232بمعدل ٍ
 ، RS485ويبلغ الحد األقصى للمسافة  1كم ،ولكن يجب تثبيت أدوات تكرار بيانا ٍ
ت ممتاز ٍة باإلضافة إلى ذلك .وبمجرد توصيل
الكابل ،يمكنك بدء تنشيط جهازك الطرفي.

 .3تحديد معدل الباود
معدل الباود هو سرعة نقل البيانات عبر اتصا ٍل مسلس ٍل ،وال يُتاح هذا الحقل إال لالتصال المسلسل  RS485و .RS23ويجب أن
تكون القيمة الواردة في الجهاز الطرفي هي نفسها القيمة المعروضة في برنامج .TCMS V2
لتحديد قيمة معدل الباود للجهاز الطرفي؛ اضغط على ( Menuالقائمة) > ( االتصاالت) > Comm > RS232/485
( Baudrateمعدل الباود)

 .4إلغاء تحديد الزر مُع َطل
هناك خانة اختيار ٌتسمى ( Disabledمُع َطل) في أقصى يمين نافذة ( FingerTec Terminalأجهزة  FingerTecالطرفية).
قم بإلغاء تحديد الزر ( Disabledمُع َطل)؛ حتى يبدأ النظام االتصال بالجهاز الطرفي.

 .5إدخال الرقم المسلسل للجهاز الطرفي
عند إنشاء اتصال ،سيطالبك النظام بإدخال رقم مسلسل جهازك الطرفي .أدخل الرقم المسلسل ،الذي يمكن العثور عليه على نفس
صق على ظهر غالف قرص الفيديو الرقمي الخاص بـ .FingerTec Going Green
ملصق الصورة ثالثية األبعاد المُل َ

 .6إدخال مفتاح التنشيط وحفظ المعلومات
ستتم مطالبتك اآلن بإدخال مفتاح تنشيط الجهاز الطرفي .أدخل المعلومات ،ثم انقر فوق ( OKموافق) > ( Saveحفظ) > Close
(إغالق).
يُنشئ هذا االتصال بين برنامج  TCMS V2والجهاز ا لطرفي من خالل منفذ  ، USBويمكنك اآلن بدء تنزيل البيانات من الجهاز
الطرفي إلى هذا البرنامج.

تحرير معلومات الجهاز الطرفي في برنامج TCMS V2
في االتصال األولي ،قد تكون هناك بعض المعلومات التي لم تستكملها في تفاصيل أجهزة  FingerTecالطرفية .يتيح لك النظام
إمكانية تحرير معلومات أجهزتك الطرفية في نافذة أجهزة  FingerTecالطرفية.

 .1تحديد الزر مُع َطل
فقدان للمعلومات أثناء التحرير؛ يُوصى بشد ٍة أن تعطل الجهاز الطرفي الذي ترغب في تحريره عن طريق تحديد خانة
لتجنب أي
ٍ
االختيار ( Disabledمُع َطل) .وسيتم إنهاء االتصال بين الجهاز الطرفي والبرنامج بمجرد تحديد هذه الخانة.

 .2تحديد مُع ِّر ف الجهاز الطرفي ووصفه
بأرقام فريدةٍ .ويُوصى بأن تقوم بتسمية الجهاز
جهاز طرفي ٍ من بين بقية األجهزة بسهولةٍ؛ قم بتعيين األجهزة الطرفية
لتحديد
ٍ
ٍ
الطرفي بنفس الرقم الذي تحدده في النظام؛ لتجنب حدوث أية حالة ارتباكٍ  .تتوفر أرقام المُع ِّر ف من  1حتى.999
أدخل وصف الجهاز الطرفي ،على سبيل المثال :المدخل الرئيسي للمُع ِّر ف  ، 1ومدخل قسم المبيعات للمُع ِّرف  ،4إلخ.
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 .3اختيار مجموعة أجهز ٍة طرفي ٍة
تعني وظيفة التجميع تسهيل المهمة أثناء تنزيل المعلومات وتحميلها من عدة أجهز ٍة طرفيةٍ .وفي بيئ ٍة يتوفر لديك فيها عد ٌد كبي ٌر من
األجهزة الطرفية ،قم بتجميعها حسب ما تفضله ويحقق راحتك .فعلى سبيل المثال ،يمكنك تسمية "المجموعة  "1لجميع القراء في
الطابق األول من المبنى ،و"المجموعة  " 4لجميع القراء في الطابق الثاني ،وما إلى ذلك.
الحد األقصى لعدد "المجموعات" المتوفرة لبرنامج  TCMS V2هو  ،1222بدءاا من  2حتى 999

 .4تحديد قيمة المنفذ
ا
قيمة أخرى ،فيُرجى تحديدها
المنفذ مخصصٌ لمنفذ إعادة توجيه االتصال .القيمة االفتراضية للمنفذ هي  .2332وإذا كنت تستخدم
هنا.

 .5تحديد قيمة المفتاح
ألغراض أمنيةٍ ،حيث يتطابق الرقم المحدد في الجهاز الطرفي مع الرقم/كلمة المرور المُح َد دة في برنامج
ُت ستخ َد م وظيفة المفتاح
ٍ
 TCMS V2؛ للحصول على االتصال.
في الج هاز الطرفي ،انتقل إلى ( Menuالقائمة) > ( Commاتصاالت) ( > Securityاألمان) > Determine the
( passwordتحديد كلمة المرور)

استيعاب أنواع االتصال في برنامج TCMS V2
ا
واسع في بنيات الشبكات.
نطاق
جهازا طرفياا واح ادا وعدة أجهز ٍة طرفيةٍ ،ويُستخ َدم على
منفذ  - TCP/IPيدعم اتصال TCP/IP
ٍ
ٍ
ب آلي واح ٍد
• منفذ  TCP/IPلالتصال الفردي :ستحتاج إلى كابل  Ethernet 10/100Base-T Crossoverلتوصيل الجهاز الطرفي بجهاز حاس ٍ
موزع .إنه
يستخدم اتصال  .TCP/IPيمكن استخدام الكابل لترتيب الموزعات بالتتالي أو لتوصيل محطات  Ethernetمن الخلف إلى الخلف دون استخدام
ٍ
يعمل مع ك ٍل من  10Base-Tو.100Base-TX
• منفذ  TCP/IPالتصال الشبكة :ستحتاج إلى كابل  Ethernet 10/100Base-T Straight Thruأو "أسالك" لتوصيل عدة أجهز ٍة طرفي ٍة بأجهزة
بموزع أو
الحاسب اآللي التي تستخدم اتصال  .TCP/IPيعمل الكابل مع ك ٍل من  Base-T 10و ،100Base-TXويقوم بتوصيل بطاقة واجهة الشبكة
ٍ
منفذ شبكةٍ.

منفذ  - USBيقوم بتوصيل الجهاز الطرفي بالبرنامج عن طريق استخدام قرص  USBمحمو ٍل  .وال يتطلب هذا االتصال أي أسالكٍ ،
مرور .
ويتم تأمين البيانات بكلمة
ٍ
مباشر عن طريق استخدام كابل طابعة
 - USB/Clientيقوم هذا االتصال بتوصيل الجهاز الطرفي بجهاز الحاسب اآللي بشك ٍل
ٍ
 . USB 2.0يُستخ َدم هذا االتصال لـ  TA300فقط.

منفذ / COMالمنفذ المسلسل
•  :RS232هذا ٌ
ب لبنيات الشبكات.
منفذ مسلس ٌل عاديٌ مكونٌ من  9أسنانٍ للتوصيل على مساف ٍة قصيرةٍ .إنه غي ُر مناس ٍ
•  :RS485هناك نوعان من التوصيل :هما التوصيل الفردي وتوصيل الشبكة .يقول التوصيل الفردي بتوصيل جهاز حاسب آلي واح ٍد باستخدام سلك
 .RS485يقوم توصيل الشبكة بتوصيل العديد من أجهزة الحاسب اآللي باستخدام توصيل  .Daisy Chainوعلى عكس اتصال  ،RS232يدعم هذا
االتصال التوصيل على مساف ٍة طويل ٍة (حتى  1كم).
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كنظام للتحقق من البصمات .ويمكن
 - FRISيقوم خادم  FRISبتخزين قوالب بصمات الموظفين وبيانات معامالتهم .كما يعمل
ٍ
لجهاز الحاسب اآللي المُثبَت عليه برنامج  TCMS V2الوصول إلى خادم  FRISالسترداد بيانات المعامالت .سيقوم برنامج
 TCMS V2بعد ذلك بمعالجة جميع بيانات المعامالت المُن َّزلة ،ويمكن عرضها في تقارير.
ا
مبسطا من برنامج  TCMS V2و BioBridge SDKالمُدمَج.
ُ - FTDPي َعد معالج بيانات ) )FingerTec (FTDPإصدارا ا
وباستخدام  ، FTDPيمكنك أداء وظائف أساسية ،مثل :إضافة/حذف الموظفين ،باإلضافة إلى تصدير البيانات الخام من الجهاز الطرفي
برنامج لطر ٍ
ف ثالثٍ.
لكي يتم استخدامها مع أي
ٍ
 - Webيمكنك توصيل الجهاز الطرفي ببرنامج  TCMS V2باستخدام منفذ إعادة توجيه االتصال .ويتيح منفذ إعادة التوجيه ألجهزة
الحاسب اآللي البعيدة إمكانية االتصال بجهاز حاس ٍ
َن أو خدم ٍة محدد ٍة موجود ٍة في نطاق شبك ٍة محلي ٍة خاص ٍة ( .)LANوعند
ب آلي مُعي ٍ
تهيئة منفذ إعادة التوجيه ،يحدد مسؤول الشبكة رقم منف ٍذ واح ٍد على حدة في البوابة لالستخدام الحصري لالتصال بخدمة في الشبكة
الخاصة الموجودة على مضي ٍ
ف محددٍ .يجب أن تعرف المضيفات الخارجية رقم المنفذ هذا وعنوان البوابة؛ لالتصال بخدمة الشبكة
الداخلية.
ُ - Websterي َع د  Websterنظاماا على اإلنترنت مستن اد ا إلى الويب ويُستخ َد م لدم ج ومركزة قاعدة البيانات ألغراض تسجيل وقت
الحضور .ومن خالل استخدام نظام  ،Websterيمكنك تنزيل البيانات من الجهاز الطرفي بطريق ٍة في الزمن الحقيقي وتوصيلها
ف ثال ٍ
ببرنامج  TCMS V2أو برنامج طر ٍ
آخر .
ث ٍ

آخر إلى برنامج TCMS V2
إضافة
جهاز (أجهزةٍ) طرفيٍ ٍ
ٍ
انقر فوق ( Devicesاألجهزة) > ( Setup FingerTec Terminalsإعداد أجهزة  FingerTecالطرفية) > Add
(إضافة) > أدخل مفتاح المُن َت ج المُكوَ ن من  12رقماا والخاص بجهازك الطرفي اإلضافي ،وسيُضيف النظام تلقائياا الجهاز الطرفي إلى
صحيح.
القائمة عند إدخال مفتاح المُن َت ج بشك ٍل
ٍ
كرر هذه الخطوات لتوصيل هذا الجهاز الطرفي ببرنامج .TCMS V2

جهاز (أجهزةٍ) طرفيٍ من برنامج TCMS V2
حذف
ٍ
ف للجهاز الطرفي من برنامج  ،TCMS V2يُرجى التأكد من اختيارك ومن وضع مؤشرك بشك ٍل صحيحٍ؛ ألنه
مالحظة :قبل أن تحاول إجراء أية عملية حذ ٍ
بمجرد أن تنقر فوق ( Deleteحذف) ،سيقوم النظام بحذف الصف الموجود فيه مؤشرك.

انقر فوق ( Devicesاألجهزة) > ( Setup FingerTec Terminalsإعداد أجهزة  FingerTecالطرفية) > ضع مؤشرك
صحيح على صف الجهاز الطرفي الذي ترغب في حذفه > ( Deleteحذف)
بشك ٍل
ٍ

الميزات اإلضافية لمنفذ  TCP/IPوالمنفذ المسلسل االتصال
يتيح لك برنامج  TCMS V2إمكانية تهيئة إعدادات جهازك (أجهزتك) الطرفي من البرنامج مباشر اة .و ُت َعد هذه الميزة مفيد اة إلدارة
العديد من األجهزة الطرفية في إحدى البيئات .وبمجرد إنشاء االتصال من خالل اتصال  TCP/IPأو  ،COMسيتم تمكين الزر
( Advanced Settingsإعدادات متقدمة) في نافذة أجهزة  FingerTecالطرفية  .انقر إلعداد جهازك (أجهزتك) الطرفي.
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استيعاب اإلعدادات المتقدمة لألجهزة الطرفية

جهاز
انقر فوق ( Get Settingsالحصول على اإلعدادات) لبرنامج TCMS V2؛ للحصول على المعلومات ذوات الصلة من
ٍ
طرفي ٍ مُح َد ٍد لساعة التوقيت.
حقل في الجدول التالي:
اعرف وصف كل
ٍ
مُع ِّر ف الجهاز الطرفي  -رقم تعريف الجهاز الطرفي
الطراز  -رقم طراز الجهاز الطرفي
الوصف  -تفاصيل الجهاز الطرفي للرجوع إليها بسهولةٍ ،مثل :المستوى  ،1المبيعات أو المستوى  ،4التسويق
استخراج عنوان  IPالخاص بالمُضيف  -استرداد عنوان  ، IPلن يتم توصيل سوى جهاز الحاسب اآللي ذي عنوان  IPالمذكور
ببرنامج TCMS V2
سجالت الغياب  -سيزودك تحديد هذا المربع بسجل غياب ،و ُت َعد هذه الوظيفة مناسب َة ألجهزة  FingerTecالطرفي ة التي تعمل كجهاز
وصو ٍل إلى الباب فقط.
اللغة  -هذا هو اختيار اللغة للجهاز الطرفي .حدد لغتك المفضلة.
تنسيق التاريخ  -اختر تنسيق التاريخ للجهاز الطرفي.
الصوت  -تمكين أو تعطيل صوت الجهاز الطرفي
حد  - N:1حدد القيمة لحد مطابقة واح ٍد إلى العديد ،حيث ال تحتاج إلى إدخال مُع ِّرفك قبل مسح إصبعك ضوئياا.
تتم قراءة القيمة المُعادلة لكمية نقاط تفصيالت البصمات أثناء التحقق .معدل القيمة ،52-2 :القيمة االفتراضية35 :
حد  - 1:1حدد القيمة لحد مطابقة واح ٍد إلى واحدٍ ،حيث يجب إدخال مُع ِّر فك قبل مسح إصبعك ضوئياا.
تتم قراءة القيمة المُعادلة لكمية نقاط تفصيالت البصمات أثناء التحقق .معدل القيمة ،52-2 :القيمة االفتراضية15 :
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 1:1فقط  -حدد طريقة مطابقة التحقيق المفضلة للجهاز االفتراضي .وسيتطلب اختيار ( Yesنعم) من الموظفين إدخال رقم مُع ِّرفاتهم
قبل مسح بصماتهم ضوئياا .أما عند اختيار ( Noال) ،فسينتهج الجهاز الطرفي طريقة المطابقة .N:1
دقيقة الخمول  -حدد قيمة الدقيقة قبل تحول الجهاز الطرفي إلى وضع الخمول .عند ترك الجهاز الطرفي دون انقطاع لهذا القدر من
الوقت ،فإما سيتوقف الجهاز الطرفي عن التشغيل أو سينتقل إلى وضع السكون .اختر  ) 2( 0إذا كنت ترغب في تعطيل هذه الوظيفة.
إجراء الخمول  -اختر من بين ( Sleep Modeوضع السكون)( Power off/إيقاف التشغيل) التخاذ القرار بشأن عمل الجهاز
الطرفي بعد تجاوزه لفترة دقيقة الخمول الخاصة به.
تحقق ناجح ٍة وقبل قفل الباب مر اة أخرى .الحد األقصى للقيمة ،452 :القيمة
تأخر القفل  -حدد مؤقت قفل الباب بعد إجراء أية عملية
ٍ
االفتراضية152 :

تنسيق  - Wiegandحدد وحدات البت للجهاز الطرفي .حدد من بين  42أو 32
منع المرور إلى الخلف  -اختر قيمة منع المرور إلى الخلف .يقتصر منع المرور إلى الخلف على وظيفة الوصول إلى الباب ،حيث
سيُر َف ض خروج المُستخدِم ما لم يكن هناك سجل دخو ٍل  .القيمة االفتراضية :ال شيء ،خيارات أخرى :خروج ،دخول ،دخول خروج ،ال وحفظ
معدل الباود  -اختر سرعة نقل البيانات التصال  COMالتصال  .RS232/RS485القيمة االفتراضية115422 :
عنوان  - IPحدد عنوان  IPللجهاز الطرفي .ال يُتاح إال التصال  .TCP/IPالقيمة االفتراضية192.168.1.201 :

االتصال  -اختر من بين أنواع االتصال المتاحة.
مفتاح االتصال  -حدد مفتاح االتصال للجهاز الطرفي ،ويجب أن تتطابق القيمة مع القيمة الواردة في الجهاز الطرفي.
القيمة االفتراضية2 :
وقت السكون  -حدد الوقت الذي يُراد أن ينتقل خالله الجهاز الطرفي إلى وضع الخمول.
وقت إيقاف التشغيل  -حدد وقت إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي تلقائياا.
وقت التشغيل  -حدد وقت تشغيل الجهاز الطرفي تلقائياا.
إصدار  - SDKيعرض إصدار  SDKالخاص بالجهاز الطرفي
إصدار البرنامج الثابت  -يعرض إصدار البرنامج الثابت الخاص بالجهاز الطرفي
المسؤول  -يعرض إجمالي عدد المسؤولين المُسجلَين في الجهاز الطرفي
المُو َ
ظ ف  -يعرض إجمالي عدد الموظفين المُسجلَين في الجهاز الطرفي
البصمة  -يعرض إجمالي عدد قوالب البصمات المُسجَ لة في الجهاز الطرفي
كلمة المرور  -يعرض إجمالي عدد كلمات المرور الم َ
ُخزنة في الجهاز الطرفي
سجل الموظفين  -يعرض إجمالي عدد المعامالت ال ُم َ
خزنة في الجهاز الطرفي
كود العمل  -كود العمل عبارة عن كود يتم تحديده لالعتذار عن الحضور.
على سبيل المثال ،كود العمل  1مخصصٌ لالجتماع بالعمالء ،وكود العمل  4مخصصٌ لحضور التدريب ،وكود العمل  3مخصصٌ للمؤتمر ،وكود العمل 2
مخصصٌ للزيارة السريرية ،وما إلى ذلك .الكود المتوفر99-1 :

إذا تم تحديد أكواد العمل في الجهاز الطرفي ،فانقر فوق ( Get Settingsالحصول على اإلعدادات)؛ للحصول على المعلومات أو
يمكنك تحديد كود العمل في هذه النافذة والنقر فوق ( Set Settingsتعيين اإلعدادات)؛ الستخدام كود العمل في الجهاز الطرفي.
انقر فوق خانة االختيار ( In Useقيد االستخدام) ،إذا كنت ترغب في استخدام كود العمل في الجهاز الطرفي.
( Saveاحفظ) المعلومات و ( Closeأغلق) النافذة بمجرد االنتهاء.
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وظائف أخرى في اإلعدادات المتقدمة للجهاز الطرفي
العودة إلى اإلعدادات االفتراضية
ُتعيد نقرةٌ فوق هذا الزر جميع اإلعدادات المُعيَّنة مُسب اقا إلى إعداداتها االفتراضية.
مالحظة :يُوصى بتوخي الحذر قبل أن تحاول العودة إلى اإلعدادات االفتراضية.

حفظ المعلومات من خالل تعيين اإلعدادات
بمجرد قيامك باستكمال ملء المعلومات في صفحة ( Terminal Advanced Settingsاإلعدادات المتقدمة لألجهزة الطرفية)،
انقر فوق ( Set Settingsتعيين اإلعدادات) لحفظ المعلومات في جهازك الطرفي.

طباعة اإلعدادات للرجوع إليها
انقر فوق ( Print Settingsطباعة اإلعدادات)؛ لطباعة اإلعداد الحالي للرجوع إليه.

تحديث البرنامج الثابت في اإلعدادات المتقدمة لألجهزة الطرفية
ُتوصي شركة  FingerTecدائماا موظفيها بالحصول على البرنامج الثابت المُح َّد ث للجهاز الطرفي .ومع ذلك ،يلزم توخي الحذر قبل
محاولة استخدام هذه الوظيفة؛ ألنها قد ُتلحِق ضررا ا بالجهاز الطرفي .يُوصى بشد ٍة أن تستشير البائع لديك قبل محاولة استخدام هذه
الوظيفة .ويمكنك ا
بدال من ذلك االتصال بنا على العنوان support@fingertec.com؛ للحصول على مزي ٍد من المعلومات عن
"تحديث البرنامج الثابت".

اإلعدادات المتقدمة الحالية لألجهزة الطرفية
انقر فوق ( Closeإغالق) عند استكمالك إعدادات جهازك الطرفي ،وتابع هذا اإلجراء مع األجهزة الطرفية األخرى المتصلة ببرنامج
.TCMS V2
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الفصل • 3

إعدادات النظام لبرنامج TCMS V2

يرشدك هذا الفصل لتهيئة إعدادات نظام برنامج  TCMS V2للحصول على البيانات الدقيقة لتسجيل الحضور والتحكم في
الدخول ،والتي تناسب متطلبات عملك.
تم تصميم برنامج  TCMS V2لتوفير بيانات تسجيل وقت الحضور والتحكم في الدخول لنظام إدارة القوة العاملة .ويُرجى التأكد من
صحيح؛ للحصول على بيانا ٍ
ت وتقارير دقيقةٍ .انقر فوق ( System Settingsإعدادات
قيامك بتهيئة جميع إعدادات النظام بشك ٍل
ٍ
النظام) >

تنسيق التاريخ/الساعة
إعداد تنسيق ا لتاريخ والساعة
سيتم استخدام تنسيق التاريخ والساعة هذا في برنامج  . TCMS V2اختر تنسيق التاريخ والوقت الذي تفضله لشركتك
ا
ا
ساعة ص/م
ساعة و14
تنسيقا الوقت المتوفران هما 42
استعرض مثال تنسيق التاريخ والوقت الذي تختاره قبل حفظ المعلومات الستخدامها في المستقبل.

اختيار نوع التقويم
أنواع من التقاويم .والتقويم االفتراضي هو التقويم الميالدي .أما بالنسبة إلى بلدان الشرق األوسط
يوفر برنامج  TCMS V2ثالثة
ٍ
والبلدان اإلسالمية ،فإن برنامج  TCMS V2يوفر تقويم أم القرى والتقويم الفارسي.
انقر فوق ( System Settingsإعدادات النظام) > ( Date/Hour formatتنسيق التاريخ/الساعة) > اختر التقويم.
مالحظة :ال يتم توفير التقويم القمري/تقويم أم القرى إال عندما تختار العربية كلغ ٍة للبرنامج ،وال يتوفر التقويم الفارسي إال عندما تحدد الفارسية كلغ ٍة لبرنامج
.TCMS V2

نوع اليوم
إعداد نوع اليوم
من المهم أن تصف أنواع األيام التي تستخدمها شركتك؛ للحصول على بيانات تسجيل وقت الحضور التي تستوعبها شركتك.
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استيعاب نوع اليوم
ٌ
مبينة في الصورة أعاله .يُوصى بأن تحتفظ باألوصاف االفتراضية .التغييرات ممكنة ،ولكن يجب أن تتأكد من أن األوصاف
مالحظة :األوصاف االفتراضية
ٌ
متسقة بالكامل في برنامج TCMS V2؛ لتجنب االرتباك في المستقبل.
التي توفرها
يوم العمل العادي  -حدد أيام عم ٍل عادي ٍة لشركتك .اإلعداد االفتراضي :يوم العمل
إجازة لغير العمل  -حدد إجاز اة لغير العمل لشركتك .اإلعداد االفتراضي :اإلجازة
أيام أخرى لغير العمل  -حدد أياماا أخرى لغير العمل وال تكون إجازة لشركتك .اإلعداد االفتراضي :عطلة نهاية األسبوع ويوم العطلة
يوم في األسبوع لشركتك/بلدك .اإلعداد االفتراضي :األحد
أول يوم في األسبوع  -حدد أول ٍ

دورة الرواتب  -حدد دورة رواتب شركتك .هناك  2خيارا ٍ
ت متوفرةٍ ,تشمل النظام :األسبوعي ،ونصف األسبوعي ،ونصف الشهري،
والشهري .اإلعداد االفتراضي :شهري
تاريخ بداية دورة الرواتب  -حدد تاريخ بداية دورة الرواتب لشركتك عن طريق النقر فوق التقويم واختيار التاريخ.
رمز العملة  -حدد رمز العملة التي ُتستخ َدم في رواتب شركتك.
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فهم حساب األجور
مالحظة :يختلف قانون العمل من بل ٍد إلى أخرى .كما يختلف حساب الرواتب استنادا ا إلى قانون العمل المعمول به في البلد.

في كل نوع من أنواع األيام ،يتوفر لديك خيار تحديد القيمة في أجور العمل .على سبيل المثال :تعادل أجور العمل  ،%122وتبلغ
أجور الوقت اإلضافي  ،% 152بينما تبلغ أجور الوقت اإلضافي المختلفة .%422
مالحظة :ال تنسَ أن "تحفظ" إعداداتك قبل أن تغلق النافذة.

نوع اإلجازة
تعيين نوع اإلجازة
حدِّد أنواع اإلجازة المتاحة لشركتك .حدِّد الكلمة الرئيسية التي ترغب في استخدامها لوصف "غائب في يوم عمل" .الكلمة الرئيسية
االفتراضية في برنامج  TCMS V2هي "غائب".
حدد أنواع اإلجازة األخرى المتاحة لشركتك .تشمل أنواع اإلجازة االفتراضية :سنوية ،ومرضية ،وإجازة ،وعطلة ،وإجازة غير
مدفوعة األجر ،وعطلة مدفوعة األجر ( .)PTOهناك  42عمو ادا كح ٍد أقصى لنوع اإلجازة يتم ملؤها.
( Saveاحفظ) الصفحة بمجرد قيامك بإجراء تعديال ٍ
ت عليها.

نوع إجازة الموظفين الممتدة
تعيين إجازة الموظفين الممتدة
استخدم هذه الوظيفة إلدخال إجاز ٍة تم اعتمادها من قِبل إدارة الموارد البشرية .ويجب إدخال كل إجاز ٍة مُق َّدمة في النظام؛ لإلشارة إلى
أن الموظف يأخذ يوم إجازة ا
بدال من الغياب.
امأل جميع المعلومات ذوات الصلة ،وانقر فوق ( Update Leaveتحديث اإلجازة)؛ لتحديث المعل ومات الواردة في صفحة تسجيل
حضور الفرد ذات الصلة.
للحذف ،اختر الصف ذا الصلة ،وانقر فوق ( Deleteحذف).
( Saveاحفظ) المعلومات بمجرد قيامك بإجراء أي تغييرا ٍ
ت في الوظيفة .انقر فوق ( Closeإغالق) للعودة إلى القائمة الرئيسية.

إعادة جدولة جدول الموظفين
إعادة جدولة جدول الموظفين
ُت ستخ َد م هذه الوظيفة إلعادة جدولة جدول العمل المُح َدد بالفعل لموظ ٍ
تاريخ محددٍ .وستتجاوز هذه السجالت الجدول السابق،
ف واح ٍد في
ٍ
وستعكس صفحة تسجيل الحضور التغييرات التي يتم إجراؤها في هذه الوظيفة.
تغيير من التغييرات التي أجريتها في هذه الوظيفة ،فسيستعيد برنامج  TCMS V2جدول العمل
ومع ذلك ،في حالة قيامك بحذف أي
ٍ
االفتراضي من جدول مهام المجموعة.
فارغين ،إذا لم تكن ترغب في إجراء أي تغييراتٍ.
اترك "نوع اليوم" و"الجدول"
ِ
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جدول الحضور واالنصراف
استيع اب جداول الحضور واالنصراف
ُت َع د عمليات تهيئة الحضور واالنصراف أمرا ا مهماا لحساب بيانات الحضور بدقةٍ .وسيؤثر ك ُل إعدا ٍد وقاعد ٍة في جداول الحضور
يوم في األسبوع.
واالنصراف في نتيجة تسجيل وقت الحضور والتقارير المتعلقة به .يُستخ َد م هذا اإلعداد لتعيين الجدول اليومي لكل ٍ
ويُع َّر ف وقت الحضور واالنصراف بالوقت الذي يحضر شخصٌ خالله إلى المكتب أو ينصرف منه .إن برنامج  TCMS V2يوفر
ف مختل ٍ
حضور وانصرا ٍ
ف تتعين تهيئته.
 1222جدول
ٍ
أساس أسبوعيٍ .هذا هو جدول العمل األكثر شيو اعا على مستوى العالم ،حيث تقع أيام العمل
( Weeklyأسبوعي)  -جدول عمل على
ٍ
في أ يام األسبوع وتقع أيام العطالت في عطالت نهاية األسبوع.
أساس يومي ٍُ .ي َع د هذا الجدول مناسباا للمناوبات المتعددة ،والمناوبات الليلية ،والمناوبات المفتوحة،
( Dailyيومي)  -جدول عمل على
ٍ
والمناوبات الدورية ،وما إلى ذلك ،حيث تتغير جداول العمل يومياا.
خروج مبكر ٍة أو وق ٍ
ت إضافي ٍُ .ي َع د هذا الجدول مناسباا
( Flexiمرن)  -جدول عم ٍل ال يشتمل على أية حاالت دخو ٍل متأخر ٍة أو
ٍ
مرن.
لمجموعات العُمال ،الذين يعملون في وقت عم ٍل
ٍ

تهيئة جداول الحضور واالنصراف األسبوعية
حضور وانصرا ٍ
ف أسبوعي ٍ لك.
انقر فوق ( Editتحرير) ،وقم بتهيئة أول جدول
ٍ
• حدِّد رقم جدول الحضور واالنصراف عن طريق تحديد رقم واحد من |2إلى 999
• صِ ف جدول الحضور واالنصراف بنا اء على ذلك ،مثل :جدول أ.
• اختر نوع جدول العمل المتاح لجدول الحضور واالنصراف الخاص هذا ،وهو لهذا الجدول أسبوعيٌ.
• هناك  3عالمات تبوي ٍ
ب تحتاج إليها إلعداد القواعد لجداول الحضور واالنصراف األسبوعية الخاصة بك.
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 •1قواعد الحضور واالنصراف
يشير الحضور واالنصراف إلى الوقت الذي يحضر خالله شخصٌ وينصرف من األجهزة الطرفية لساعة التوقيت .ويوفر برنامج
أزواج .اعرف معلوما ٍ
ت عن زوج الحضور واالنصراف كما هو موض ٌح في
 TCMS V2عدد  2أعمد ٍة لتسجيل الحضور في 3
ٍ
الجدول التالي.
( In-Outالدخول  -الخروج)  -يشير زوج الدخول والخروج إلى األوقات التي يحضر خاللها أحد الموظفين للعمل ( )INوينصرف
حضور وانصرا ٍ
ف يتجاوز وقت الخروج ( )OUTوق اتا إضافياا (ُ .)OTي َع د زوج الدخول والخروج
بعد العمل ( .)OUTس ُي َع د أي وقت
ٍ
زوجا ا إلزامياا.
الراحة واالستئناف  -يشير زوج الراحة واالستئناف إلى األوقات التي تبدأ فيها فترة راحة ،مثل الغداء أو العشاء ()BREAK
واألوقات التي تنتهي فيها فترة راحة ( .) RESUMEويمكنك اختيار خصم وقت الراحة من وقت العمل اإلجمالي أو يمكنك تضمين
هذا الوقت في وقت العمل اإلجمالي .هذا الزوج اختيار ٌ
ي.
الوقت اإلضافي  -االنتهاء  -يشير ( OT-Doneالوقت اإلضافي  -االنتهاء) إلى الوقت الذي يبدأ خالله الوقت اإلضافي وينتهي.
يُوصى باستخدام هذ ا الزوج ،إذا كان الوقت اإلضافي ( )OTاختيارياا في الفترة الزمنية المشمولة في الجدول.
ا
مظللة باللون األسود،
يوم من أيام األسبوع .وبالنسبة إلى عطلة نهاية األسبوع ،ستكون جميع األعمدة
حدِّد األوقات لكل
زوج في كل ِ
ِ
ويتعذر عليك إضافة أي وق ٍ
ت في الحقول.
في كل عمو ٍد من أعمدة الحضور واالنصراف ،يمكنك تحديد ( Roundتقريب) إلى أقرب الدقائق ،مما يعني أنه سيتم تقريب وقت
الحضور المُسجَ ل إلى أقرب الدقائق ،كما هو محد ٌد في الحقل.

أمثلة للتقريب:
ا
دقيقة ،عندما يحضر أحد الموظفين في الساعة  9:06ص ،فسيتم تسجيل دخوله في الساعة  9:15ص
• إذا اخترت تقريب بالزائد إلى 15
ا
دقيقة ،عندما يحضر أحد الموظفين في الساعة  9:06ص ،فسيتم تسجيل دخوله في الساعة  9:00ص
• إذا اخترت تقريب بالناقص إلى 15
ا
دقيقة ،عندما يحضر أحد الموظفين في الساعة  9:06ص ،فسيتم تسجيل دخوله في الساعة  9:07ص
• إذا اخترت أخذ نقطة وسط لـ 15

 •2قواعد النطاق الزمني
يُستخ َد م النطاق الزمني لتحديد الحد األقصى للوقت الذي يمكن لموضع واحد تسجيله قبل أن ُي َع د الوقت الخاص بالموضع ذي الصلة.
فعلى سبيل المثال ،إذا كانت قيمة الدخول ( IN) 12:00وعند حضور أحد الموظفين كانت  ،12:01فسيتم تسجيل الوقت في عمود
الراحة ( )Breakا
بدال من عمود الدخول ( .) INوعندما تحدد النطاق الزمني للخروج ( )OUTعند الساعة  ،6:00سيتم تسجيل أي
وق ٍ
ت يقع بعد الساعة  6:00في العمود التالي وهو عمود الوقت اإلضافي (.)OT
يلزمك تعيين الوقت للنطاق الزمني للحضور واالنصراف في أعمدة الحضور واالنصراف.
االستبدال بالحضور واالنصراف األخير – عندما تنقر فوق خانة االختيار هذه ،سيقوم برنامج  TCMS V2باستبدال بيانات
االنصراف والدخول ببيانات الحضور واالنصراف األخيرة بعد انتهاء عملية التنزيل .يُوصى بأن تحدد خانة االختيار هذه لعمودي
خروج ( )OUTللمستخدمين،
الخروج ( )OUTوتم ( )DONEفقط؛ نظرا ا ألن برنامج  TCMS V2سيفحص دائماا آخر وقت
ٍ
وسينشره في جدول تسجيل الحضور.
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 • 3قواعد عامة
ُت ستخدم القواعد العامة لتحديد ما إذا كنت ترغب في اعتبار األوقات المسجلة في عمودي الوقت اإلضافي ( )OTوتم ( )DONEكوق ٍ
ت
عمل عاديٍ .انقر فوق الزر التبادلي المناسب لتحديد اختيارك .إذا اخترت الوقت كوق ٍ
ت إضافي ٍ ( ،)OTفسيتم احتساب
إضافي ٍ أو كوقت
ٍ
الوقت الزائد في الوقت اإلجمالي للموظف الذي يستخدم جدول الحضور واالنصراف هذا.
مفتاح لتحديد حالته/حالتها أثناء الحضور واالنصراف .انقر فوق
كما يمكنك تحديد ما إذا كان أحد الموظفين يحتاج إلى الضغط على زر
ٍ
( Yesنعم) إذا كنت ترغب في ذلك.

 • 4قواعد السماح
يعني السماح تحديد قواعد فترة السماح المسموح بها أثناء أنشطة الحضور واالنصراف.
اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه القواعد في الجدول التالي:
اخصم مقدار وقت الدخول المتأخر من "وقت
العمل" ،إذا حضر الموظف متأخرا ا بما يزيد على
_ دقيقة
اخصم مقدار وقت الخروج المبكر من "وقت
العمل" ،إذا ذهب الموظف لتناول الغداء مبكرا ا
بما يزيد على _ دقيقة
اخصم مقدار وقت الدخول المتأخر من "وقت
العمل" ،إذا استأنف الموظف العمل متأخرا ا بما
يزيد على _ دقيقة
اخصم مقدار وقت الخروج المبكر من "وقت
العمل" ،إذا غادر الموظف العمل مبكرا ا بما يزيد
على _ دقيقة
اخصم مقدار وقت الدخول المتأخر من "وقت
العمل" ،إذا حضر الموظف متأخرا ا بما يزيد على
_ دقيقة

ُ
دقيقة وكان وقت الدخول ( ) INهو الساعة  9:00ص ،إذا
مع العلم أنك تختار 15
ا
دقيقة من وقت
وصل أحد الموظفين في الساعة  9:20ص ،فسيخصم النظام 42
عمله.
ا
دقيقة وكان وقت الراحة ( ) BREAKهو الساعة 12:30
مع العلم أنك تختار 15
ا
دقيقة من
م ،إذا غادر أحد الموظفين في الساعة  12:10م ،فسيخصم النظام 42
وقت عمله.
ا
دقيقة وكان وقت استئناف العمل ( ) RESUMEهو
مع العلم أنك تختار 15
الساعة  12:30م ،إذا وصل أحد الموظفين في الساعة  12:50م ،فسيخصم النظام
ا
دقيقة من وقت عمله.
42
ا
دقيقة وكان وقت الخروج ( ) OUTهو الساعة  6:00م،
مع العلم أنك تختار 15
ا
دقيقة من
إذا غادر أحد الموظفين العمل في الساعة  5:40م ،فسيخصم النظام 42
وقت عمله.
ا
دقيقة وكان وقت الدخول ( ) INهو الساعة  9:00ص ،إذا
مع العلم أنك تختار 15
ا
دقيقة من وقت
وصل أحد الموظفين في الساعة  9:20ص ،فسيخصم النظام 42
عمله.

فارغة ،إذا لم تكن مُطب ا
ا
َقة في بيئتك.
حدد القواعد استنا ادا إلى سياسة شركتك .واترك هذه القواعد

 • 5قواعد التقريب
يعني التقريب تحديد قواعد "التقريب بالدقائق" المسموح بها في جدول الحضور واالنصراف ،وستحدد القواعد العرض التقديمي للوقت
في جدول تسجيل الحضور .اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه القواعد في الجدول التالي:

قم بتقريب وقت العمل إلى أقرب (دقائق)
التقريب بالزائد

التقريب بالناقص

يتم تقريب ساعة العمل بالزائد إلى أقرب دقيقة ،ويتم تعيين التقريب
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم تقريب جميع الدقائق بالزائد على النحو
على 15
التالي:

يتم تقريب ساعة العمل بالناقص إلى أقرب دقيقة ،ويتم تعيين التقريب على
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم تقريب جميع الدقائق بالناقص على النحو التالي:
15

ا
دقيقة = 15
1-15
 16-30دقيقة ا= 30
 31-45دقيقة ا= 45

ا
دقيقة = ساعة واحدة
46-59
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ا
دقيقة = 0
1-15
ا
دقيقة = 15
16-30
 31-45دق ا
يقة = 30
ا
دقيقة = 45
46-59

نقطة وسط التقريب
ا
دقيقة ،فستكون النقطة
بمجرد قيامك بإدخال قيمة هنا ،سيحسب البرنامج النقطة الوسط للقيمة .على سبيل المثال ،في حالة قيامك بتعيين القيمة على 15
الوسط  3دقائق .ويكون وقت الدخول ( )INفي جدول الحضور واالنصراف هو  9:00ص ،والنقطة الوسط هي  3دقائق.
في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول في أقل من  3دقائق بعد وقت الدخول ( ،)INعلى سبيل المثال 9:07 :ص ،فسيقوم البرنامج بتقريب بيانات
المعاملة بالناقص لكي ُتعرض  9:00ص .أما في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول بعد ما يزيد على  3دقائق من وقت الدخول ( ،)INفسيقوم البرنامج
بتقريب بيانات المعاملة بالزائد لكي ُتعرض  9:15ص.

قم بتقريب مدة الوقت اإلضافي ( ) OTبالزائد أو الناقص إلى أقرب (دقائق)
التقريب بالزائد

التقريب بالناقص

يتم تقريب الوقت اإلضافي ( )OTبالزائد إلى أقرب دقيقةٍ ،ويتم
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم تقريب جميع الدقائق
تعيين التقريب على 15
بالزائد على النحو التالي:

يتم تقريب الوقت اإلضافي ( )OTبالناقص إلى أقرب دقيقةٍ ،ويتم تعيين
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم تقريب جميع الدقائق بالناقص على
التقريب على 15
النحو التالي:

ا
دقيقة = 15
1-15

ا
دقيقة = 0
1-15

ا
دقيقة = 30
16-30

ا
دقيقة = 15
16-30

ا
دقيقة = 45
31-45

ا
دقيقة = 30
31-45

ا
دقيقة = ساعة واحدة
46-59

ا
دقيقة = 45
46-59

نقطة وسط التقريب
ا
دقيقة ،فستكون النقطة
بمجرد قيامك بإدخال قيمة هنا ،سيحسب البرنامج النقطة الوسط للقيمة .على سبيل المثال ،في حالة قيامك بتعيين القيمة على 32
ا
ا
دقيقة.
دقيقة .ويكون وقت الوقت اإلضافي ( )OTفي جدول الحضور واالنصراف هو  6:00م ،والنقطة الوسط هي 15
الوسط 15
ا
دقيقة بعد وقت الوقت اإلضافي ( ،)INعلى سبيل المثال  6:15م ،فسيقوم البرنامج بتقريب
في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول في أقل من 15
ا
دقيقة من وقت الدخول ( ،)INفسيقوم
بيانات المعاملة بالناقص لكي ُتعرض  6:00م .أما في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول بعد ما يزيد على 15
البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالزائد لكي ُتعرض  6:30م.

النطاق الزمني ألول تقري ٍ
ب
ٌ
مخولة لوقت الدخول ( ) INفقط .ويمكنك تقريب وقت الدخول ( ) INبالوقت المفضل لديك .على سبيل المثال :سيتم
هذه الوظيفة
تقريب أية معامل ٍة ما بين الساعة  9:01ص و 9:15ص إلى  9:00ص.

النطاق الزمني آلخر تقري ٍ
ب
ٌ
مخولة لوقت الخروج ( ) OUTفقط .ويمكنك تقريب وقت الخروج ( ) OUTبالوقت المفضل لديك .على سبيل المثال:
هذه الوظيفة
سيتم تقريب أية معامل ٍة ما بين الساعة  5:01م و 5:15م إلى  5:00م.
ا
فارغة ،إذا لم تكن مُطب اَقة على بيئتك.
مالحظة :حدد القواعد استنادا ا إلى سياسة شركتك .واترك هذه القواعد

- 25 -

 • 6قواعد الراحة
تعني الراحة تحديد قواعد وقت الراحة المسموح بها في جدول الحضور واالنصراف ،وس ُتحدِد القواعد العرض التقديمي للوقت في
جدول تسجيل الحضور.
اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه القواعد في الجدول التالي:

خصم وقت الغداء الفعلي (االستئناف  -الراحة)
من وقت العمل

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد خصم وقت الغداء ،وهي
الفترة الزمنية التي تنصرف خاللها (الراحة) حتى تحضر مر اة
أخرى (االستئناف) من وقت العمل اإلجمالي.

خصم وقت العشاء الفعلي (الوقت اإلضافي -
الخروج) من وقت العمل

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد خصم وقت العشاء ،وهو
الفترة الزمنية التي تنصرف خاللها لتناول العشاء (الخروج)
حتى تحضر مرة أخرى (الوقت اإلضافي) من وقت العمل
اإلجمالي.

ال تخصم أي وقت غدا ٍء إذا كان الموظف يعمل
نصف يوم فقط

إذا كانت هذه هي القاعدة المُتبَعة في شركتك ،فيُرجى النقر فوق
ا
فارغة  ،إذا لم تكن هذه
خانة االختيار .واترك خانة االختيار
ا
ُطبقة على شركتك.
القاعدة م

مدة وقت الراحة لنطاق الغداء المرن بالدقائق

حدِّد الدقائق التي تسمح بها شركتك للموظف لقضاء وقت غدا ٍء
مرن  .وإذا تجاوز الموظف الوقت المسموح به ،فسيتم خصم
ٍ
الدقائق اإلضافية من وقت العمل اإلجمالي.

مدة وقت العشاء لنطاق العشاء المرن بالدقائق

حدِّد الدقائق التي تسمح بها شركتك للموظف لقضاء وقت عشا ٍء
مرن .وإذا تجاوز الموظف الوقت المسموح به ،فسيتم خصم
ا لدقائق اإلضافية من وقت العمل اإلجمالي.

هل ترغب في استخدام اإلضافة التلقائية لقاعدة
الراحة عندما تقوم بتضمين راحة غداء/عشاء؟

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت ترغب في استخدام القاعدة.
ويعني هذا أنه ستتم إضافة إجمالي وقت الغداء/العشاء إلى وقت
العمل .يعني هذا إضافة وقت العمل للمستخدمين الذين يعملون
أثناء راحة الغداء/العشاء الخاصة بهم.

هل ترغب في خصم وقت الغداء/العشاء اإلضافي
من ساعة العمل؟

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد قصر وقت الراحة على
الساعة المسموح بها من قِبل الشركة فقط ،أي أنه سيتم خصم أية
دقائق إضافي ٍة يتم قضاؤها من ساعات العمل اإلجمالية.

الخصم التلقائي لوقت الراحة (بعدد الساعات) من
ساعة الوقت اإلضافي

إذا كنت تريد خصم وقت الراحة من الوقت اإلضافي ،فحدِّد عدد
الساعات التي يجب خصمها ،في حالة تجاوز ساعات الوقت
اإلضافي المنقضية لقيم ٍة معينةٍ.

ا
فارغة ،إذا لم تكن مُطب اَقة على بيئتك
مالحظة :حدِّد القواعد استنادا ا إلى سياسة شركتك .واترك هذه القواعد
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 • 7قواعد الوقت اإلضافي
يعني الوقت اإلضافي تحديد قواعد الوقت اإلضافي في جدول الحضور واالنصراف األسبوعي الذي تحدده هنا .اعرف معلوما ٍ
ت عن
هذه القواعد في الجدول التالي:

تسجيل الدخول المبكر كوق ٍ
ت إضافي ٍ

يحضر الموظفون في بعض األحيان مبكرا ا إلى الوقت اإلضافي ،على سبيل
المثال :يبدأ الوقت اإلضافي الساعة  8م ،ويحضر الموظفون في الساعة
 3م .في حالة قيامهم بتسجيل الدخول في الساعة  3م ،فهل ترغب في
ت إضافي ٍ؟ انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا
احتساب هذه الساعة الزائدة كوق ٍ
كانت شركتك تسمح بهذه القاعدة.

ت
تحديد وقت الدخول والخروج لمعاملته كوق ٍ
خاص
ٍ
إضافي ٍ

هناك بعض جلسات الوقت اإلضافي تتطلبها إحدى الشركات حسب القاعدة.
حدِّد وقت الدخول والخروج لجلسات الوقت اإلضافي الخاصة هذه.

الحد األدنى لدقائق العمل لطلب وق ٍ
ت إضافي ٍ

يرغب أحد الموظفين أحيا ان ا في العمل لبضع دقائق فقط ويُعدها وق ات ا إضافياا،
فحدِّد الحد األد نى للدقائق الذي تتطلب الشركة من هذا الموظف العمل
ت إضافي ٍ.
خاللها حتى يتأهل لطلب وق ٍ

ت
الحد األقصى لعدد الساعات للسماح بطلب وق ٍ
إضافي ٍ

ضع ح اد ا لعدد الساعات الذي يستطيع أحد الموظفين به طلب وقت إضافي،
ا
ساعة .
والحد األقصى االفتراضي هو 42

خصم الوقت القصير من الوقت اإلضافي

ٌ
وقت قصي ٌر في عدد ساعات عمله/عملها
هناك حاالت يتوفر فيها للموظف
اإلجمالية ويأخذ وق ات ا إضافياا .وإذا كانت الشركة ترغب في استبدال الوقت
القصير في ساعات عمله/عملها اإلجمالية بالوقت اإلضافي المأخوذ ،فانقر
فوق ( Yesنعم).

مالحظة :سيتم تطبيق قواعد الوقت اإلضافي المحددة في الجدول على أية مجموع ٍة ضمن هذا الجدول .وستنعكس جميع القواعد والعمليات الحسابية في جدول
تسجيل حضور الموظفين المشاركين في جدول الحضور واالنصراف هذا.

حفظ جدول الحضور واالنصراف
ا
جدوال وقم بالتحرير مر اة أخرى
عند تعيين كل شي ٍء وتحديده ،انقر فوق ( Saveحفظ) للتأكد من حفظ التفاصيل في النظام .وأضِ ف
حضور وانصرا ٍ
آخر.
للحصول على جدول
ف ٍ
ٍ
دعنا اآلن ننتقل إلى تهيئة "جدول الحضور واالنصراف اليومي".

تهيئة جداول الحضور واالنصراف اليومية
ا
جدوال جدي اد ا وتحدد "( "Dailyيومي) من Work Schedule
ال يتوفر "جدول الحضور واالنصراف اليومي" إال عندما ُتضيف
أساس يومي ٍ .ويُعد هذا الجدول مناسباا
( typeنوع جدول العمل) .يُتاح جدول الحضور واالنصراف اليومي للجدول الذي على
ٍ
للمناوبات المتعددة ،والمناوبات الليلية ،والمناوبات المفتوحة ،والمناوبات الدورية ،وما إلى ذلك ،حيث يتغير جدول العمل يومياا.
هناك  2عالمات تبوي ٍ
ب تحدد ها لجداول الحضور واالنصراف األسبوعية.
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 •1قواعد الحضور واالنصراف
يشير الحضور واالنصراف إلى الوقت الذي يحضر خالله شخصٌ إلى وينصرف من األجهزة الطرفية لساعة التوقيت .ويوفر برنامج
أزواج .اعرف معلوما ٍ
ت عن زوج الحضور واالنصراف كما هو موض ٌح في
 TCMS V2عدد  2أعمد ٍة لتسجيل الحضور في 3
ٍ
الصفحة .XX
هناك  2أعمد ٍة للحضور واالنصراف يتعين تحديدها في "جدول الحضور واالنصراف اليومي" .وعندما تحدد وقت (أوقات) الحضور
واالنصراف في مواضع الحضور واالنصراف ،سيقبل برنامج  TCMS V2الوقت وسيضعه ا في أعمدة الحضور واالنصراف
المناسبة .على سبيل المثال ،إذا أدخلت  9:00ص كوقت دخو ٍل ( ،)INفأياا كان مَن يحضر في الساعة  9:00ص ،سيتم تسجيل وقت
الحضور واالنصراف في عمود الدخول (.)IN
قم بتقريب "وقت الحضور واالنصراف" إلى أقرب دقائق ،كما هو محد ٌد في العمود ،ويم كنك اختيار التقريب بالزائد أو الناقص أو
اختيار النقطة الوسط للوقت.
ٍ
َن للحضور واالنصراف قبل تسجيله بوصفه وقت
ي
ُع
م
ت
كوق
اعتباره
يتعين
الذي
الوقت
ِّد
د
ح
واالنصراف:
النطاق الزمني للحضور
ٍ
الحضور واالنصراف المناسب .على سبيل المثال ،إذا حددت نطاق الحضور للدخول ( )INبالساعة  12:00م ،فسيتم تسجيل أي
حضور قبل  12:00م كأنشطة دخول ( ،) INوسيتم تسجيل الحضور بعد الساعة  12:00على أنه "راحة".
أنشطة
ٍ

حضور وانصرا ٍ
ف ضمن نطاق الحضور واالنصراف.
الحضور واالنصراف األخير سيؤدي اختيار هذه الوظيفة إلى استبدال أحدث
ٍ
على سبيل المثال ،إذا سجلت الدخول في الساعة  9:00ص ،ثم سجلت الخروج في الساعة  9:05ص ،وسجلت الدخول مر اة أخرى في
الساعة  9:10ص ،فطالما أن الوقت يقع ضمن نطاق الحضور واالنصراف الخاص بموضع الوقت هذا ،فسيأخذ النظام أحدث وقت
للحضور واالنصراف كي يتم تسجيله في سجل الحضور الخاص بك.
مالحظة : :يُوصى بأال تستخدم هذه القاعدة إال مع عمودي الوقت اإلضافي ( )OTوتم ( )DONEفقط؛ وذلك نظرا ا ألن عمودي الحضور واالنصراف هذين
ت سجلته في أنشطة الحضور واالنصراف.
يجب أن يسجال أحدث وق ٍ
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 • 2قواعد عامة
ُت ستخدم القواعد العامة لتحديد ما إذا كنت ترغب في اعتبار األوقات المسجلة في عمودي الوقت اإلضافي ( )OTوتم ( )DONEكوق ٍ
ت
إضافي ٍ أو كوقت عم ٍل عادي ٍ.
انقر فوق الزر المناسب .إذا نقرت فوق ( OTالوقت اإلضافي) ،فسيتم احتساب هذا الوقت في الوقت اإلجمالي للموظف الذي يستخدم
جدول الحضور واالنصراف هذا .أما إذا نقرت فوق ( Normal work timeوقت العمل العادي) ،فلن يتم احتساب ( OTالوقت
اإلضافي) على الرغم من تجاوز عمل الموظف لهذا الوقت.
كما يمكنك تحديد ما إذا كان أحد الموظفين يحتاج إلى الضغط على زر مفتاح لتحديد حالته/حالتها أثناء الحضور واالنصراف .انقر فوق
( Yesنعم) إذا كنت ترغب في ذلك.
يمكن استخدام جدول الحضور واالنصراف اليومي كجداول للمناوبات الدورية .ويمكنك تحديد الدقائق المؤهلة قبل بدء المناوبة .تعني
ت تتغير على فترا ٍ
المناوبة الدورية جدول عمل بساعا ٍ
أيام
ت زمني ٍة محددةٍ .على سبيل المثال ،يجوز ألحد األشخاص العمل لمدة أربعة ٍ
أيام
من الساعة  8:00ص حتى  4:00م ،مع استئناف العمل لمدة أربعة أي ٍام من الساعة  8:00م حتى منتصف الليل ،وتلي ذلك أربعة ٍ
من منتصف الليل حتى الساعة  8:00ص .وتتكرر الدورة بعد ذلك.

 • 3قواعد السماح
يعني السماح تحديد قواعد فترة السماح المسموح بها أثناء أنشطة الحضور واالنصراف .اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه القواعد في الجدول
التالي:

اخصم مقدار وقت الدخول المتأخر من "وقت العمل" ،إذا
حضر الموظف متأخرا ا بما يزيد على _ دقيقة

ا
دقيقة وكان وقت الدخول ( )INهو
مع العلم أنك تختار 15
الساعة  9:00ص ،إذا وصل أحد الموظفين في الساعة 9:20
ا
دقيقة من وقت عمله.
ص ،فسيخصم النظام 42

اخصم مقدار وقت الخروج المبكر من "وقت العمل" ،إذا ذهب
الموظف لتناول الغداء مبكرا ا بما يزيد على _ دقيقة

ا
دقيقة وكان وقت الراحة ()BREAK
مع العلم أنك تختار 15
هو الساعة  12:30م ،إذا غادر أحد الموظفين العمل في
ا
دقيقة من وقت عمله.
الساعة  12:10م ،فسيخصم النظام 42

اخصم مقدار وقت الدخول المتأخر من "وقت العمل" ،إذا
استأنف الموظف العمل متأخرا ا بما يزيد على _ دقيقة

ا
دقيقة وكان وقت االستئناف
مع العلم أنك تختار 15
( )RESUMEهو الساعة  12:30م ،إذا وصل أحد
الموظفين إلى العمل في الساعة  12:50م ،فسيخصم النظام
ا
دقيقة من وقت عمله.
42

اخصم مقدار وقت الخروج المبكر من "وقت العمل" ،إذا غادر
الموظف العمل مبكرا ا بما يزيد على _ دقيقة

ا
دقيقة وكان وقت الخروج ()OUT
مع العلم أنك تختار 15
هو الساعة  6:00م ،إذا غادر أحد الموظفين العمل في الساعة
ا
دقيقة من وقت عمله.
 5:40م ،فسيخصم النظام 42

ا
فارغة ،إذا لم تكن مُطب اَقة على بيئتك
مالحظة :حدِّد القواعد استنادا ا إلى سياسة شركتك .واترك هذه القواعد
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 • 4قواعد التقريب
يعني التقريب تحديد قواعد "التقريب بالدقائق" المسموح بها في جدول الحضور واالنصراف ،وستحدِد القواعد العرض التقديمي للوقت
في جدول تسجيل الحضور .اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه القواعد في الجدول التالي.

قم بتقريب وقت العمل إلى أقرب (دقائق)
التقريب بالزائد

التقريب بالناقص

يتم تقريب ساعة العمل بالزائد إلى أقرب دقيقةٍ ،ويتم
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم تقريب جميع
تعيين التقريب على 15
الدقائق بالزائد على النحو التالي:

يتم تقريب ساعة العمل بالناقص إلى أقرب دقيقة ،ويتم
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم تقريب جميع
تعيين التقريب على 15
الدقائق بالناقص على النحو التالي:

ا
دقيقة = 15
1-15

ا
دقيقة = 0
1-15

ا
دقيقة = 30
16-30

ا
دقيقة = 15
16-30

ا
دقيقة = 45
31-45

ا
دقيقة = 30
31-45

ا
دقيقة = ساعة واحدة
46-59

ا
دقيقة = 45
46-59

نقطة وسط التقريب
بمجرد قيامك بإدخال قيمة هنا ،سيحسب البرنامج النقطة الوسط للقيمة .على سبيل المثال ،في حالة قيامك بتعيين
ا
دقيقة ،فستكون النقطة الوسط  3دقائق .ويكون وقت الدخول ( )INفي جدول الحضور واالنصراف
القيمة على 15
هو  9:00ص ،والنقطة الوسط هي  3دقائق.
في حالة قيام ال ُمستخدِم بتأكيد الدخول في أقل من  3دقائق بعد وقت الوقت اإلضافي ( ،)INعلى سبيل المثال 9:07
ص ،فسيقوم البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالناقص لكي ُتعرض كـ  9:00ص .أما في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد
الدخول بعد ما يزيد على  3دقائق من وقت الدخول ( ،)INفسيقوم البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالزائد لكي
ُتعرض كـ  9:15ص.

قم بتقريب الوقت اإلضافي ( ) OTإلى أقرب (دقائق)
التقريب بالزائد

التقريب بالناقص

يتم تقريب الوقت اإلضافي ( )OTبالزائد إلى أقرب
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم
دقيقةٍ ،ويتم تعيين التقريب على 15
تقريب جميع الدقائق بالزائد على النحو التالي:

يتم تقريب الوقت اإلضافي ( )OTبالناقص إلى أقرب
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم
دقيقةٍ ،ويتم تعيين التقريب على 15
تقريب جميع الدقائق بالناقص على النحو التالي:

ا
دقيقة = 15
1-15

ا
دقيقة = 0
1-15

ا
دقيقة = 30
16-30

ا
دقيقة = 15
16-30

ا
دقيقة = 45
31-45

ا
دقيقة = 30
31-45

ا
دقيقة = ساعة واحدة
46-59

ا
دقيقة = 45
46-59

نقطة وسط التقريب
بمجرد قيامك بإدخال قيمة هنا ،سيحسب البرنامج النقطة الوسط للقيمة .على سبيل المثال ،في حالة قيامك بتعيين
ا
ا
دقيقة .ويكون وقت الوقت اإلضافي ( )OTفي جدول الحضور
دقيقة ،فستكون النقطة الوسط 15
القيمة على 32
ا
دقيقة.
واالنصراف هو  6:00م ،والنقطة الوسط هي 15
ا
دقيقة بعد وقت الوقت اإلضافي ( ،)INعلى سبيل المثال 6:15
في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول في أقل من 15
م ،فسيقوم البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالناقص لكي ُتعرض  6:00م .أما في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول
ا
دقيقة من وقت الدخول ( ،)INفسيقوم البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالزائد لكي ُتعرض
بعد ما يزيد على 15
 6:30م.
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النطاق الزمني ألول تقري ٍ
ب
ٌ
مخولة لوقت الدخول ( ) INفقط .ويمكنك تقريب وقت الدخول ( )INبالوقت المفضل .على سبيل المثال :س ُتعرض أية
هذه الوظيفة
معامال ٍ
ت ما بين الساعة  9:01ص و 9:15ص في الساعة  9:00ص.

النطاق الزمني آلخر تقري ٍ
ب
ٌ
مخولة لوقت الخروج ( ) OUTفقط .ويمكنك تقريب وقت الخروج ( )OUTبالوقت المفضل .على سبيل المثال :س ُتعرض
هذه الوظيفة
أية معامل ٍة ما بين الساعة  5:01م و 5:15م في الساعة  5:00م.
فارغة ،إذا لم تكن مُطب ا
ا
َقة على بيئتك.
حدِّد القواعد استنا ادا إلى سياسة شركتك .واترك هذه القواعد

 • 5قواعد الراحة
تعني الراحة تحديد قواعد وقت الراحة المسموح بها في جدول الحضور واالنصراف ،وس ُتحدِد القواعد العرض التقديمي للوقت في
جدول تسجيل الحضور .اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه القواعد في الجدول التالي.

خصم وقت الغداء الفعلي (االستئناف  -الراحة)
من وقت العمل

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد خصم وقت الراحة ،وهي الفترة الزمنية التي
تنصرف خاللها (الراحة) حتى تحضر مر اة أخرى (االستئناف) من وقت العمل
اإلجمالي.

خصم وقت العشاء الفعلي (الوقت اإلضافي -
الخروج) من وقت العمل

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد خصم وقت العشاء ،وهو الفترة الزمنية التي
تنصرف خاللها لتناول العشاء (الخروج) حتى تحضر مر اة أخرى (الوقت اإلضافي)
من وقت العمل اإلجمالي.

ال تخصم أي وقت غدا ٍء إذا كان الموظف يعمل
يوم فقط
نصف ٍ

إذا كانت هذه هي القاعدة المُتبَعة في شركتك ،فيُرجى النقر فوق خانة االختيار.
فارغة  ،إذا لم تكن هذه القاعدة مُطب ا
ا
َقة على شركتك.
واترك خانة االختيار

مدة وقت الغداء لنطاق الغداء المرن بالدقائق

مرن  .وإذا تجاوز
حدِّد الدقائق التي تسمح بها الشركة للموظف لقضاء وقت غدا ٍء
ٍ
الموظف الوقت المسموح به ،فسيتم خصم الدقائق اإلضافية من وقت العمل
اإلجمالي.

مدة وقت العشاء لنطاق العشاء المرن بالدقائق

مرن  .وإذا تجاوز
حدِّد الدقائق التي تسمح بها الشركة للموظف لقضاء وقت عشا ٍء
ٍ
الموظف الوقت المسموح به ،فسيتم خصم الدقائق اإلضافية من وقت العمل
اإلجمالي.

هل ترغب في استخدام اإلضافة التلقائية لوقت
الراحة عند تضمين راحة غداء/عشاء؟

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد استخدام القاعدة ،التي تعني أنه ستتم إضافة
إجمالي وقت الغداء/العشاء إلى وقت العمل .يعني هذا إضافة وقت العمل للمستخدمين
الذين يعملون أثناء راحة الغداء/العشاء الخاصة بهم.

هل ترغب في خصم وقت الغداء/العشاء اإلضافي
من ساعة العمل؟

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد قصر وقت الراحة على الساعة المسموح بها
من قِبل الشركة فقط ،أي أنه سيتم خصم أية دقائق إضافي ٍة يتم قضاؤها من ساعات
العمل اإلجمالية.

هل ترغب في تضمين وقت الغداء/العشاء في
ساعة الوقت اإلضافي؟

نظرا ا ألن العشاء يتجاوز غالباا وقت الخروج ( ،)OUTانقر فوق ( Yesنعم) ،إذا
كنت ترغب في تضمين وقت العشاء في ساعة الوقت اإلضافي .اترك ذلك ،إذا كانت
سياسة الشركة ال تسمح بذلك.

خصم عدد ساعات وقت الراحة من ساعة الوقت
اإلضافي

إذا كنت تريد خصم وقت الراحة من الوقت اإلضافي ،فحدِّد عدد الساعات التي يجب
خصمها ،في حالة تجاوز ساعات الوقت اإلضافي المنقضية لقيم ٍة معينةٍ.
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ا
فارغة ،إذا لم تكن مُطب اَقة على بيئتك.
مالحظة:حدِّد القواعد استنادا ا إلى سياسة شركتك .واترك هذه القواعد

 • 6قواعد الوقت اإلضافي
يعني الوقت اإلضافي تحديد قواعد الوقت اإلضافي في جدول الحضور واالنصراف األسبوعي الذي تحدده هنا .اعرف معلوما ٍ
ت عن
هذه القواعد في الجدول التالي.

ت إضافي
تسجيل الدخول المبكر كوق ٍ

يحضر الموظفون في بعض األحيان مبكرا ا إلى الوقت اإلضافي ،على سبيل المثال:
يبدأ الوقت اإلضافي الساعة  8م ،ويحضر الموظفون في الساعة  3م .في حالة قيامهم
ت
بتسجيل الدخول في الساعة  3م ،فهل ترغب في احتساب هذه الساعة الزائدة كوق ٍ
إضافي ٍ؟ انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كان ت شركتك تسمح بهذه القاعدة.

تحديد وقت الدخول والخروج لمعاملته
خاص
كوق ٍ
ٍ
ت إضافي ٍ

هناك بعض جلسات الوقت اإلضافي تتطلبها إحدى الشركات حسب القاعدة .ح ِّد د وقت
الدخول والخروج لجلسات الوقت اإلضافي الخاصة هذه.

ت
الحد األدنى لدقائق العمل لطلب وق ٍ
إضافي ٍ

يرغب أحد الموظفين أحيا ان ا في العمل لبضع دقائق فقط ويُعدها وق ات ا إضافياا ،فح ِّد د
الحد األدنى للدقائق الذي تتطلب الشركة من هذا الموظف العمل خاللها حتى يتأهل
لطلب وقت إضافي.

الحد األقصى لعدد الساعات للسماح
بطلب وق ٍ
ت إضافي ٍ

ضع ح اد ا لعدد الساعات الذي يستطيع أ حد الموظفين به طلب وقت إضافي ،والحد
األقصى االفتراضي هو  24ساعة.

خصم الوقت القصير من الوقت اإلضافي

هناك حاالت يتوفر فيها للموظف وق ٌ
ت قصي ٌر في عدد ساعات عمله اإلجمالية ويأخذ
وق ات ا إضافياا .وإذا كانت الشركة ترغب في استبدال الوقت القصير في ساعات عمله
اإلجمالية بالوقت اإلضافي المأخوذ ،فانقر فوق ( Yesنعم).

سيتم تطبيق قواعد الوقت اإلضافي المحددة في الجدول على أية مجموع ٍة ضمن هذا الجدول .وستنعكس جميع القواعد والعمليات
الحسابية في جدول تسجيل حضور الموظفين المشاركين في جدول الحضور واالنصراف هذا.

حفظ جدول الحضور واالنصراف
ا
جدوال وقم بالتحرير مر اة أخرى؛
عند تعيين كل شي ٍء وتحديده ،انقر فوق ( Saveحفظ)؛ للتأكد من حفظ التفاصيل في النظام .وأضف
حضور وانصرا ٍ
آخر.
للحصول على جدول
ف ٍ
ٍ
دعنا اآلن ننتقل إلى تكوين "جدول الحضور واالنصراف المرن".

تهيئة جداول الحضور واالنصراف المرنة
خروج مبكر ٍة أو وق ٍ
ت إضافيٍُ .ي َعد
يعني "جدول الحضور واالنصراف المرن" جدول عم ٍل ال يشتمل على أية حاالت دخو ٍل متأخر ٍة أو
ٍ
هذا الجدول مناسباا لمجموعات العُمال ،حيث يكون وقت العمل غير ثابتٍ.
مرن جديدٍ؛ انقر فوق ( Add Scheduleإضافة جدول) > اختر ( Flexiمرن) في ( Work Scheduleجدول
• إلضافة جدو ٍل
ٍ
العمل).
• هناك  5عالمات تبوي ٍ
ب يلزمك تحديدها لجداول الحضور واالنصراف األسبوعية.
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 •1قواعد الحضور واالنصراف
جهاز طرفيٍ .ويوفر برنامج  TCMS V2عدد 2
يشير الحضور واالنصراف إلى الوقت الذي يحضر خالله شخصٌ إلى وينصرف من
ٍ
أزواج  .اعرف معلوما ٍ
ت عن زوج الحضور واالنصراف كما هو موض ٌح في الجدول التالي:
أعمد ٍة لتسجيل الحضور في 3
ٍ
الدخول والخروج

يشير زوج الدخول والخروج ( ) In-Outإلى األوقات التي يحضر خاللها أحد الموظفين
ف يتجاوز وقت
حضور وانصرا ٍ
للعمل ( ) INوينصرف بعد العمل ( .)OUTسيُ َع د أي وقت
ٍ
الخروج ( )OUTوق ات ا إضافياا ( .)OTيُ َع د زوج الدخول والخروج زوجا ا إلزامياا.

الراحة  -االستئناف

يشير زوج الراحة واالستئناف ( ) Break-Resumeإلى األوقات التي تبدأ فيها فترة
راحةٍ ،مثل :الغداء أو العشاء ( ) BREAKواألوقات التي تنتهي فيها فترة راح ٍة
( .) RESUMEويمكنك اختيار خصم وقت الراحة من وقت العمل اإلجمالي ,أو يمكنك
تضمين هذا الوقت في وقت العمل اإلجمالي .هذا الزوج اختيار ٌ
ي.

الوقت اإلضافي  -االنتهاء

يشير الوقت اإلضافي  -االنتهاء ( ) OT-Doneإلى الوقت الذي يبدأ خالله الوقت اإلضافي
وينتهي .يُوصى باستخدام هذا الزوج ،إذا كان الوقت اإلضافي ( )OTاختيارياا في الفترة
الزمنية المشمولة في الجدول.

ا
مظللة باللون األسود،
يوم من أيام األسبوع .وبالنسبة إلى عطالت نهاية األسبوع ،ستكون جميع األعمدة
حدِّد الوقت لكل
زوج في كل ٍ
ٍ
ويتعذر عليك إضافة أي وق ٍ
ت في الحقول.
في كل عمو ٍد من أعمدة الحضور واالنصراف ،يمكنك تحديد ( Round to nearest minuteتقريب إلى أقرب دقيقةٍ) ،مما يعني
أنه سيتم تقريب وقت الحضور المسجل إلى أقرب الدقائق ،كما هو مُح َد ٌد في الحقل.

مثال للتقريب:
ا
دقيقة ،فعندما يحضر أحد الموظفين في الساعة  9:06ص ،فسيتم تسجيل دخوله في الساعة  9:15ص
• إذا اخترت تقريب بالزائد إلى 15
ا
دقيقة ،فعندما يحضر أحد الموظفين في الساعة  9:06ص ،فسيتم تسجيل دخوله ( )INفي الساعة  09:00ص.
• إذا اخترت تقريب بالناقص إلى 15
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ا
دقيقة ،فعندما يحضر أحد الموظفين في الساعة  9:06ص ،فسيتم تسجيل دخوله في الساعة  9:07ص
• إذا اخترت أخذ نقطة وسط لـ 15

خروج لغرض تحديد تكلفة الوظيفة .اترك ذلك فار اغا،
هناك ِزر يمكنك اختياره الستخدام التقريب ( )Roundingألول دخو ٍل وآخر
ٍ
إذا لم تكن ترغب في استخدام هذه القاعدة في بيانات الحضور لديك.

 • 2قواعد عامة
ٌ
عامة يلزمك تحديدها لجداول الحضور واالنصراف المرنة؛ ألن الموظف الذي سيستخدم هذا الجدول لن يلتزم بجدول
هناك قواعد
العمل العادي ،مثل :األسبوعي واليومي .اعرف معلوما ٍ
ت عن قواعد الجدول المرن في الجدول التالي:
يُرجى تحديد الحد األقصى
لعدد أزواج الحضور
واالنصراف (الدخول
والخروج) لجدول الساعات
المرن هذا

الحد األقصى ألزواج وقت الحضور واالنصراف في برنامج  TCMS V2هو ( 3الدخول
الخروج ( ،)IN-OUTالراحة  -االستئناف ( ،) Break-Resumeالوقت اإلضافي  -انتهاء
( .))OT-DONEونظرا ا ألن الحضور واالنصراف مرنٌ كما يوحي االسم بذلك ،يمكنك اختيار
استخدام زوج واحد فقط أو عدد قليل من األزواج .حدِّد اختيارك المفضل بنا اء على ذلك.

قم بتمكين/تعطيل سجالت
الدخول/الخروج المُح َد دة من
قِبل المُستخدِم

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد أن يضغط المستخدم على زر المفتاح ذي الصلة لتحديد
الحالة أثناء اإلبالغ عن الحضور .وسيؤدي ترك خانة االختيار هذه دون تحدي ٍد إلى مطالبة النظام
بقبول أوقات الحضور واالنصراف الخاصة بالمستخدم ووضعها في مواضع الحضور
واالنصراف المناسبة.

قم بتمكين/تعطيل كود العمل
المُحدَد من قِبل المستخدم
لسجالت تكاليف الوظائف.

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد أن يُدخِل المُستخ ِد م كود عمله لتحديد مهامه/مهامها في
تقرير الحضور.

الحد األقصى لساعات العمل
التي يتعين اعتبارها كنفس يوم
العمل

هناك حاالت يقوم فيها أحد الموظفين باإلبالغ للعمل متأخرا ا في الليل ،ويتم تمديد ساعات العمل
إلى اليوم التالي .لتجنب حدوث حالة االرتباك هذه؛ يلزمك تحديد الحد األقصى لعدد ساعات
العمل ألحد الموظفين حتى يُ َع د وقت عمله كنفس يوم العمل .على سبيل المثال ،إذا بدأت العمل
ت فقط حتى يُ َع د وقت العمل في نفس اليوم.
في الساعة  10:00م ،يمكنك العمل  8ساعا ٍ
وبالتالي ،ستضطر إلى االنصراف في الساعة  6ص.

ساعات الفصل بين االنصراف
والحضور الالحق للتأهيل لليوم
التالي

بعد اتباع القاعدة السابقة ،يلزمك تحديد المدة بين االنصراف والحضور لتأهيل أحد الموظفين
لدفع اليوم التالي .على سبيل المثال ،يجب على الموظف الذي يسجل الخروج في الساعة  2ص
أال يسجل الدخول مرة أخرى على الفور وأن يعتبر ذلك الوقت وقت العمل في اليوم التالي.
وستحدد الساعة المحددة هنا مدة وقت "الراحة" المطلوبة قبل أن يتمكن نفس الموظف من تسجيل
الحضور للعمل والتأهل لوقت العمل في اليوم التالي.

آخر وقت لتسجيل الخروج
يتعين اعتباره من نفس يوم
العمل

كما ُذ كر في العمود السابق ،إذا سجل أحد الموظفين الدخول متأخرا ا بالليل وامتدت ساعة العمل
إلى اليوم التالي ،ولكن الوقت ال يزال يُعد من نفس يوم العمل ،يلزمك تحديد وقت آخر تسجيل
خروج تسمح الشركة باعتباره من نفس يوم العمل .على سبيل المثال ،إذا أدخلت الساعة  9ص
ت لتسجيل الخروج ،فلن يُعد الحضور بعد الساعة  9:00حضورا ا في نفس
على أنها آخر وق ٍ
اليوم.

ا
ضغطا مزدوجا ا لتسجيل
اضغط
الحضور التالي في موضع
حضور إذا كان ذلك في
غضون دقائق

ت واح ٍد
ستُ عد جميع أنشطة الحضور واالنصراف خالل هذه الفترة الزمنية المُح َد دة مسب اق ا لوق ٍ
فقط .على سبيل المثال ،إذا كان وقت الدخول ( ) INهو  9:00ص وكانت الفترة الزمنية 15
ا
ا
دقيقة وق ات ا للدخول ( ،) INمع
دقيقة  ،فسيُعد أي تحقيق يتم بواسطة نفس المُع ِّر ف في غضون 15
أخذ أول وقت َس جَ ل الحضور فيه.
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 • 3قواعد التقريب
يعني التقريب تحديد قواعد التقريب بالدقائق المسموح بها في جدول الحضور واالنصراف ،وس ُتحدِد القواعد العرض التقديمي للوقت في
جدول تسجيل الحضور .اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه القواعد في الجدول التالي.

تقريب وقت العمل إلى أقرب (دقائق)
التقريب بالزائد
يتم تقريب ساعة العمل بالزائد إلى أقرب دقيقةٍ ،ويتم
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم تقريب جميع
تعيين التقريب على 15
الدقائق بالزائد على النحو التالي:
ا
دقيقة = 15
1-15
ا
دقيقة = 30
16-30
ا
دقيقة = 45
31-45
ا
دقيقة = ساعة واحدة
46-59

التقريب بالناقص
يتم تقريب ساعة العمل بالناقص إلى أقرب دقيقةٍ ،ويتم
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم تقريب جميع
تعيين التقريب على 15
الدقائق بالناقص على النحو التالي:
ا
دقيقة = 0
1-15
ا
دقيقة = 15
16-30
ا
دقيقة = 30
31-45
ا
دقيقة = 45
46-59

نقطة وسط التقريب
بمجرد قيامك بإدخال قيمة هنا ،سيحسب البرنامج النقطة الوسط للقيمة .على سبيل المثال ،في حالة قيامك بتعيين
ا
دقيقة ،فستكون النقطة الوسط  3دقائق .ويكون وقت الدخول ( )INفي جدول الحضور واالنصراف
القيمة على 15
هو  9:00ص ،والنقطة الوسط هي  3دقائق.
في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول في أقل من  3دقائق بعد وقت الوقت اإلضافي ( ،)INعلى سبيل المثال 9:07
ص ،فسيقوم البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالناقص لكي ُتعرض كـ  9:00ص .أما في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد
الدخول بعد ما يزيد على  3دقائق من وقت الدخول ( ،)INفسيقوم البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالزائد لكي
ُتعرض كـ  9:15ص.
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قم بتقريب الوقت اإلضافي ( ) OTإلى أقرب (دقائق)
التقريب بالناقص

التقريب بالزائد

يتم تقريب الوقت اإلضافي ( )OTبالناقص إلى أقرب
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم
دقيقةٍ ،ويتم تعيين التقريب على 15
تقريب جميع الدقائق بالناقص على النحو التالي:

يتم تقريب الوقت اإلضافي ( )OTبالزائد إلى أقرب
ا
دقيقة؛ ولذلك سيتم
دقيقةٍ ،ويتم تعيين التقريب على 15
تقريب جميع الدقائق بالزائد على النحو التالي:

ا
دقيقة = 0
1-15

ا
دقيقة = 15
1-15

ا
دقيقة = 15
16-30

ا
دقيقة = 30
16-30

ا
دقيقة = 30
31-45

ا
دقيقة = 45
31-45

ا
دقيقة = 45
46-59

ا
دقيقة = ساعة واحدة
46-59

نقطة وسط التقريب
بمجرد قيامك بإدخال قيمة هنا ،سيحسب البرنامج النقطة الوسط للقيمة .على سبيل المثال ،في حالة قيامك بتعيين
ا
ا
دقيقة .ويكون وقت الوقت اإلضافي ( )OTفي جدول الحضور
دقيقة ،فستكون النقطة الوسط 15
القيمة على 32
ا
دقيقة.
واالنصراف هو  6:00م ،والنقطة الوسط هي 15
ا
دقيقة بعد وقت الوقت اإلضافي ( ،)INعلى سبيل المثال 6:15
في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول في أقل من 15
م ،فسيقوم البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالناقص لكي ُتعرض  6:00م .أما في حالة قيام المُستخدِم بتأكيد الدخول
ا
دقيقة من وقت الدخول ( ،)INفسيقوم البرنامج بتقريب بيانات المعاملة بالزائد لكي ُتعرض
بعد ما يزيد على 15
 6:30م.

النطاق الزمني ألول تقري ٍ
ب
ٌ
مصممة لوقت الدخول ( ) INفقط .ويمكنك تقريب وقت الدخول ( ) INبالوقت المرغوب فيه .على سبيل
هذه الوظيفة
المثال :يتم تقريب أية معامل ٍة ما بين الساعة  9:01ص و 9:15ص إلى  9:00ص.

النطاق الزمني آلخر تقري ٍ
ب
ٌ
مصممة لوقت الخروج ( ) OUTفقط .ويمكنك تقريب وقت الخروج ( ) OUTبالوقت المرغوب فيه .على
هذه الوظيفة
سبيل المثال :يتم تقريب أية معامل ٍة ما بين الساعة  5:01م و 5:15م إلى  5:00م.
فارغة ،إذا لم تكن م ا
ا
ُطبقة على بيئتك.
مالحظة :حدد القواعد استنادا ا إلى سياسة شركتك .واترك هذه القواعد
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 • 4قواعد الراحة
تعني الراحة تحديد قواعد وقت الراحة المسموح بها في جدول الحضور واالنصراف ،وستحدد القواعد العرض التقديمي للوقت في
جدول تسجيل الحضور .اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه القواعد في الجدول التالي.

اخصم وقت الراحة من وقت
العمل

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد خصم وقت الراحة من وقت العمل اإلجمالي .إذا لم تنقر
فوق خانة االختيار ،فسيتم حساب الوقت بهذه الصيغة ،الحضور األخير  -الحضور األول =
وقت العمل.

مدة وقت الغداء لنطاق الغداء
المرن بالدقائق

بالنسبة إلى الجدول المرن ،من المهم لك تحديد الوقت المسموح به للموظف بتناول الغداء؛
ألن جدوله يختلف عن الجدول المنتظم للموظفين اآلخرين.

مدة وقت العشاء لنطاق الغداء
المرن بالدقائق

حدِّد طول فترة العشاء المسموح بها لموظف الجدول المرن في هذا الجدول.

هل ترغ ب في استخدام اإلضافة
التلقائية لوقت الراحة عند
تضمين راحة غداء/عشاء؟

انقر فوق ( Yesنعم) ،إذا كنت تريد استخدام القاعدة ،التي تعني أنه ستتم إضافة إجمالي
وقت الغداء/العشاء إلى وقت العمل .يعني هذا إضافة وقت العمل للمستخدمين الذين يعملون
أثناء راحة الغداء/العشا ء الخاصة بهم.

هل ترغب في تضمين وقت
الغداء/العشاء في ساعة العمل؟

انقر فوق ( Yesنعم) لتضمين الوقت المأخوذ لتناول الغداء/العشاء في ساعات العمل
اإلجمالية .وسيؤدي ترك خانة االختيار دون تحديد إلى خصم وقت الراحة من ساعات العمل
اإلجمالية .ومع ذلك ،يلزمك تحديد ال حد األقصى لوقت الراحة الذي يستطيع أن يأخذه أحد
الموظفين لقضاء فترة راحته .إذا تجاوز هذا الموظف مدة وقت الراحة ،فسيتم خصم الدقائق
اإلضافية من ساعات العمل اإلجمالية.

هل ترغب في تضمين وقت
الغداء/العشاء في الوقت
اإلضافي؟

انقر فوق ( Yesنعم) لتضمين وقت الراحة في الوقت اإلضافي.

هل ترغب في استبعاد
الغداء/العشاء الكامل إذا كان
وقته أطول مما هو مسموح به؟

ا
راحة  ،أي غداء
إذا نقرت فوق  Yesللحصول على هذه الوظيفة ،عندما أخذ أحد الموظفين
أو عشاء ،لمد ٍة تزيد على الدقائق المسموح بها ،فسيتم خصم دقا ئق الراحة بالكامل من وقت
العمل اإلجمالي .على سبيل المثال ،إذا كان وقت العمل اإلجمالي  8ساعات ،وتناول أحد
الموظفين غدا اء لمدة ساعة واحدة و  32دقيقة ،أي بما يتجاوز وقت الراحة المسموح به المُق َد ر
ا
ا
ساعة واحدةا من ساعات العمل
دقيقة  ،بفعل ذلك سيخصم البرنامج
بساعةٍ واحدةٍ بمدة 32
اإلجمالية للموظف.

اخصم عدد ساعات وقت الراحة
من ساعات الوقت اإلضافي ...
إذا تجاوز الوقت اإلضافي...

حدِّد ساعة وقت الراحة من ساعة الوقت اإلضافي ،إذا تجاوزت ساعة الوقت اإلضافي القيمة
ا
ساعة واحد اة و 8ساعاتٍ ،فإن هذا يعني أنه إذا أخذ أحد
المُح َد دة في هذا العمود .إذا أدخلت
الموظفين وق ات ا إضافياا بمعدل  9ساعاتٍ ،فسيتم خصم الوقت اإلضافي بمعدل ساع ٍة واحد ٍة من
وقت الراحة .ولذلك؛ يكون الوقت اإلضافي اإلجمالي  8ساعات.

اخصم عدد ساعات وقت الراحة
من الساعات المرنة  ...إذا
تجاوزت الساعات المرنة ...

حدِّد ساعة وقت الراحة من الساعات المرنة ،إذا تجاوزت الساعات المرنة القيمة المُح َد دة في
ا
ساعة واحد اة و 8ساعات ،فإن هذا يعني أنه إذا أخذ أحد الموظفين
هذا العمود .إذا أدخلت
ساعات مرنة بمعدل  9ساعاتٍ ،فسيتم خصم الوقت اإل جمالي بمعدل ساع ٍة واحدة من وقت
الراحة .ولذلك ،تكون الساعات المرنة اإلجمالية  8ساعات.

أضف عدداا من الساعات إلى
ساعات العمل المرنة… .إذا
تجاوزت ساعات العمل المرنة…

حدِّد ساعة وقت الراحة من الساعات المرنة ،إذا تجاوزت الساعات المرنة القيمة المُحدَدة في هذا
ا
ا
مرنة
ت
ساعة واحد اة و 8ساعات ،فإن هذا يعني أنه إذا أخذ أحد الموظفين ساعا ٍ
العمود .إذا أدخلت
بمعدل  9ساعاتٍ ،فستتم إضافة الوقت اإلجمالي بمعدل ساع ٍة واحد ٍة من وقت الراحة .ولذلك؛ تكون
الساعات المرنة اإلجمالية  12ساعات.

ا
فارغة ،إذا لم تكن مُطب اَقة على بيئتك.
مالحظة :حدِّد القواعد استنادا ا إلى سياسة شركتك .واترك هذه القواعد
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 • 5قواعد الوقت اإلضافي
يعني الوقت اإلضافي تحديد قواعد الوقت اإلضافي في جدول الحضور واالنصراف المرن الذي تحدده هنا .اعرف معلوما ٍ
ت عن هذه
القواعد في الجدول التالي.

الوقت اإلضافي في حالة تجاوز
ساعات العمل المرن اإلجمالية
لساعة العمل

حدِّد عدد الساعات التي تُعد ساعات عم ٍل "عادية" للعمل المرن ،مثل  8ساعاتٍ .وإذا
ت هذه ،فستُ َع د الساعة التالية وما بعدها وق ات ا إضافياا.
تجاوز أحد الموظفين الـ  8ساعا ٍ

الوقت اإلضافي التفاضلي في حالة
تجاوز ساعات العمل المرن
اإلجمالية لساعة العمل

ت إضافي ٍ مختلفا ا بعد فترة عمل معينة .وحدِّد
في بعض الشركات ،يُم َن ح موظفوها معدل وق ٍ
ت
عدد الساعات التي يُتطلَب من الموظف أن يعملها قبل أن يستحق الحصول على وق ٍ
إضافي ٍ آخر.

الحد األدنى لدقائق العمل لطلب
وق ٍ
ت إضافي ٍ

يرغب أحد الموظفين أحيا ان ا في العمل لبضع دقائق فقط ويُعدها وق ات ا إضافياا ،فحدِّد الحد
ت
األدنى للدقائق الذي تتطلب الشركة من هذا الموظف العمل خاللها حتى يتأهل لطلب وق ٍ
إضافي ٍ.

الحد األقصى لعدد الساعات
للسماح بطلب وق ٍ
ت إضافي ٍ

ضع ح اد ا لعدد الساعات الذي يستطيع أحد الموظفين به طلب وقت إضافي ٍ ،والحد األقصى
ا
ساعة .
االفتراضي هو 42

الوقت اإلضافي والوقت المزدوج
للعمل في يوم الراحة

مزدوج  ،إذا
ت
في بعض الشركات ،يستحق الموظفون الحصول على وقت إضافي ٍ ووق ٍ
ٍ
علموا في يوم راحةٍ .ضع عالمة في خانة االختيار؛ لتمكين الموظف من الحصول على
الوقت اإلضافي والوقت المزدوج.

مالحظة :سيتم تطبيق قواعد الوقت اإلضافي المُحدَدة في الجدول على أية مجموع ٍة ضمن هذا الجدول .وستنعكس جميع القواعد والعمليات الحسابية في جدول
تسجيل حضور الموظفين المشاركين في جدول الحضور واالنصراف هذا.

حفظ جدول الحضور واالنصراف
ا
جدوال وقم بالتحرير مر اة أخرى
عند تعيين كل شي ٍء وتحديده ،انقر فوق ( Saveحفظ)؛ للتأكد من حفظ التفاصيل في النظام .وأضف
حضور وانصرا ٍ
آخر.
للحصول على جدول
ف ٍ
ٍ
االثنين  -الجمعة

 9:00ص

السبت

 10:00ص

 12:30م

 1:30م

 6:00م
 1:30م

عينة لعمليات تهيئة جدول المهام
إعداد جدول عمل عادي مع فترة راحةٍ واحدةٍ فقط
جدول العمل العادي  -تستخدم معظم المكاتب والمصانع جدول العمل العادي ،الذي ُتعرَ ض فيه ساعات العمل على النحو المبين في
الجدول التالي:

- 38 -

• انقر فوق ( System Settingsإعدادات النظام) > ( Add Scheduleإضافة جدول)
• حدِّد كود جدول ،مثل "1" :وصِ فه كجدول "مكتب" ،وحدِّد "جدول العمل" كـ ( Weeklyأسبوعي).
• حدِّد جميع القواعد المطلوبة لجدول العمل العادي .ارجع إلى الفصل :3الصفحة .XX
• انقر فوق ( Saveحفظ) بمجرد االنتهاء ،وسيعيدك ذلك إلى الصفحة الرئيسية ،حيث يمكنك مشاهدة "الجدول  "1معرو ا
ضا على
الشاشة .انقر فوق ( Closeإغالق) لحفظ اإلعدادات.

إعداد جدول العمل العادي متضم انا فترتي راح ٍة ودون وق ٍ
ت إضافيٍ

االثنين
الجمعة
السبت

-

 9:00ص

 12:30م

 1:30م

 6:00م

 7:30م

 10:00ص

 10:30م
 1:30م

• انقر فوق ( System Settingsإعدادات النظام) > ( Add Scheduleإضافة جدول)
• حدِّد كود جدول ،مثل " "4وصِ فه كجدول "مكتب" ،وحدِّد "جدول العمل" كـ ( Weeklyأسبوعي)
• حدِّد جميع القواعد المطلوبة لجدول العمل العادي .ارجع إلى الفصلXX :3
مالحظة :بالنسبة إلى نوع الجدول هذا ،انتقل إلى ( Clocking Scheduleجدول الحضور واالنصراف) > ( Generalعام) > " ُيعَد سجل وقت العمل في
ت
عمودي ( OTالوقت اإلضافي ) و ( Doneاالنتهاء ) كـ ،"...ويُرجى النقر فوق "( Normal work timeوقت العمل اإلضافي) (ال يتم احتساب وق ٍ
إضافيٍ)"

• انقر فوق ( Saveحفظ) بمجرد االنتهاء ،وسيعيدك ذلك إلى الصفحة الرئيسية ،حيث يمكنك مشاهدة الجدول  4معرو ا
ضا على
الشاشة .انقر فوق ( Closeإغالق) لحفظ اإلعدادات.

إعداد جدول العمل المرن
بالنسبة إلى جدول العمل المرن ،ال توجد أي أوقا ٍ
ت ثابت ٍة لتسجيل الدخول والخروج ،وفي جدول العمل المرن يأتي الموظف إلى العمل
في أوقا ٍ
ت غير منتظمةٍ .هذه هي كيفية تهيئة جدول العمل المرن.
• انقر فوق ( System Settingsإعدادات النظام) > ( Add Scheduleإضافة جدول)
• حدِّد كود جدول ،مثل " "3وصِ فه كجدول "بحث وتطوير" ،وحدِّد "جدول العمل" كـ ( Flexiمرن)
• حدِّد جميع القواعد المطلوبة لجدول العمل المرن .ارجع إلى الفصلXX :3
• انقر فوق ( Saveحفظ) بمجرد االنتهاء ،وسيعيدك ذلك إلى الصفحة الرئيسية ،حيث يمكنك مشاهدة الجدول  3معرو ا
ضا على
الشاشة .انقر فوق ( Closeإغالق) لحفظ اإلعدادات.
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إعداد جدول العمل الليلي مع فترة راحةٍ واحدةٍ كوق ٍ
ت إضافي ٍ
االثنين  -السبت

 11:00م

 3:00ص

 4:00ص

 6:00ص

• انقر فوق ( System Settingsإعدادات النظام) > ( Add Scheduleإضافة جدول)
• حدِّد كود جدول ،مثل " "2وصِ فه كجدول "مكتب" ،وحدِّد "جدول العمل" كـ ( Weeklyأسبوعي)
• حدِّد جميع القواعد المطلوبة لجدول العمل العادي .ارجع إلى الفصلXX :3
مالحظة :بالنسبة إلى نوع الجدول هذا ،انتقل إلى ( Clocking Scheduleجدول الحضور واالنصراف) > ( Generalعام) > "يُعد سجل وقت
العمل في عمودي ( OTالوقت اإلضافي ) و ( Doneاالنتهاء ) كـ ،"...ويُرجى اختيار ( OTالوقت اإلضافي )

• انقر فوق ( Saveحفظ) بمجرد االنتهاء ،وسيعيدك ذلك إلى الصفحة الرئيسية ،حيث يمكنك مشاهدة الجدول  2معرو ا
ضا على
الشاشة .انقر فوق ( Closeإغالق) لحفظ اإلعدادات.

إعداد جدول العمل متعدد المناوبات مع فترة راحةٍ واحدةٍ فقط
بالنسبة إلى المصانع التي تعمل بنظام المناوبات ،عاد اة ما يستخدمون جدول العمل متعدد المناوبات لموظفيهم .ويُسمَح عاد اة للموظفين
بالعمل فيما يزيد على مناوب ٍة واحدةٍ .دعنا نأخذ هذا الجدول ونقوم بتهيئته في برنامج TCMS V2

المناوبة الصباحية

 8:00ص

 12:00ص

 1:00ص

 4:00ص

المناوبة المسائية

 4:00م

 8:00م

 9:00م

 12:00ص

المناوبة الليلية

 12:00ص

 4:00ص

 5:00ص

 8:00ص

• انقر فوق ( System Settingsإعدادات النظام) > ( Add Scheduleإضافة جدول)
• حدِّد كود جدول ،مثل " "5وصِ فه كجدول "مناوبة صباحية" ،وحدِّد "جدول العمل" كـ "يومي"
• حدِّد جميع القواعد المطلوبة لهذا الجدول .ارجع إلى الفصلXX :3
• انقر فوق ( Saveحفظ) بمجرد االنتهاء ،وسيعيدك ذلك إلى الصفحة الرئيسية ،حيث يمكنك مشاهدة الجدول  5معرو ا
ضا على
الشاشة .انقر فوق ( Closeإغالق) لحفظ اإلعدادات.
• كرر نفس الخطوات لـ "المناوبة المسائية" و"المناوبة الليلية".

أنواع من جداول الحضور واالنصراف في برنامج TCMS V2
واآلن لديك 2
ٍ
 .1جدول العمل العادي مع فترة راح ٍة واحد ٍة فقط
 .2جدول العمل العادي متضم ان ا فترتي راح ٍة ودون وقت إضافي
 .3جدول العمل المرن
 .4جدول العمل الليلي مع فترة راح ٍة واحد ٍة كوق ٍ
ت إضافي ٍ
 .5جدول العمل متعدد المناوبات مع فترة راح ٍة واحد ٍة فقط
• المناوبة الصباحية ( • )5المناوبة المسائية ( • )6المناوبة الليلية ()7
لقد عرفت اآلن معلوما ٍ
ت عن "إعدادات جداول المهام" ،فدعن ا نعرف كيفية تهيئة جداول مهام المجموعات.
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جدول مهام المجموعات
استيعاب جدول مهام المجموعات
يشير "جدول مهام المجموعات" إلى تقويم عمل سنوي لجميع مجموعات الموظفين في شركتك .وبرنامج  TCMS V2يوفر 999
نوعين من "جدول المهام" المتوفر.
مجموع ٍة يتعين تهيئتها باستخدام
ِ
ا
جدوال متاحا ا لساعات العمل المستندة إلى
( Weekly Duty Rosterجدول المهام األسبوعي) – ُي َعد "جدول المهام األسبوعي"
ٍ
أساس أسبوعي ٍ

( Rotational Daily Shift with a maximum of 3 shifts within a dayالمناوبة الدورية اليومية مع ح ٍد
مهام تتغير يومياا ،ويمكنها أن تكون عدة مناوباتٍ ،وجداول مفتوحةٍ،
ت في اليوم)  -تشير المناوبات إلى مجموعة
أقصى  3مناوبا ٍ
ٍ
ومناوبا ٍ
ت دوريةٍ.

إضافة مجموعة
• انقر فوق ( Add Groupإضافة مجموعة) > حدِّد المجموعة من قائمة القائمة المنسدلة.
• ُت َع د "المجموعات" المتوفرة في القائمة نفس المجموعة التي قمت بتهيئتها من قبل في "جدول الحضور واالنصراف" .وإذا لم تكن قد
قمت بتهيئة "جدول الحضور واالنصراف" ،فيلزمك القيام بذلك ا
أوال قبل أن تتمكن من محاولة إجراء هذه الخطوة.
• بمجرد قيامك بتحديد "( " Groupمجموعة) من القائمة ،سيتم عرض نوع "الجدول" لمطابقة تهيئتك السابقة.
• قدِّم وصف "المجموعة" > انقر فوق "( "Okayموافق)
• سيتم عرض نافذة "جدول مهام المجموعات" ،وهو جاهز لك لكي تقوم بتهيئته.

إعداد جدول مهام المجموعات
تقويم سنوي ٍ .هذه هي الكيفية التي يبدو عليها "جدول مهام المجموعات" للجداول األسبوعية
يتم تقديم "جدول مهام المجموعات" مثل
ٍ
وجداول المناوبات:
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الوقت اإلضافي فقط بعد  -يعامل برنامج  TCMS V2وقت العمل الزائد كوق ٍ
ت إضافي ٍ أو  ، OTعندما يتجاوز هذا الوقت القيمة
المُح َددة مُسب اقا .يمكنك اختيار تراكم الوقت الزائد إما بصف ٍة أسبوعي ٍة أو شهريةٍ .الخيارات :أسبوعي ،ونصف أسبوعي ،ونصف شهري ،وشهري
اختر الوقت اإلضافي اليومي ،والحساب التلقائي للوقت اإلضافي ،والوقت اإلضافي في اليوم السابع ،في ح الة سريان القاعدة.
ا
ا
ساعة في هذا األسبوع المُحدَد ،فإنه
ساعة ،وعمل أحد الموظفين إجمالي 25
على سبيل المثال :إذا بلغ عدد ساعات العمل الم ُحدَدة مسب اقا في األسبوع 22
ت إضافي ٍ (.)OT
ت كوق ٍ
سيحصل على  5ساعا ٍ

ا
عمل عادي ٍ.
ساعة ،فسيعامل برنامج  TCMS V2هذه الساعات كوقت
إذا لم تتجاوز ساعات العمل اإلجمالية 22
ٍ
قائمة اإلجازات  -لكل شرك ٍة قائمة اإلجازات الخاصة بها .انقر فوق ( Holiday Listقائمة اإلجازات) ،وقم بتهيئة اإلجازات المُطبَقة
في شركتك .وعند تنشيط اإلجازة ،سيتحول مربع التاريخ الخاص إلى اللون األرجواني كما هو مبينٌ في الصورة السابقة.
أسبوع
الجدولة التلقائية  -باستخدام "الجدولة التلقائية" ،يمكنك تعيين جدول حضور وانصراف واح ٍد أو أكثر الستخدامه لمجموعة كل
ٍ
شهر  .وبمجرد قيامك بتعيين هذه الجدولة ،سيقوم برنامج  TCMS V2تلقائياا بتطبيق الجدول (الجداول) المذكور على جدول مهام
أو
ٍ
المجموعات.

للتهيئة:

•
•
•
•

حدِّد نوع اليوم كعطلة نهاية أسبوع أو يوم عمل.
حدِّد جدول الحضور واالنصراف لليوم المحدد.
حدِّد نطاق التاريخ لتطبيق هذا الجدول.
انقر فوق ( Okayموافق) لحفظ اإلعدادات.

آخر  .انقر فوق Different Restday
يوم راح ٍة
آخر  -يمكنك تعيين مُستخدِم مُح َدد من إحدى المجموعات ليوم راح ٍة أو يوم عطل ٍة ٍ
ٍ
آخر) > ( Select User IDتحديد مُع ِّر ف مستخدِم) > حدِّد اليوم كـ ( Restdayيوم راحة) أو ( Offdayيوم عطلة) >
(يوم راح ٍة ٍ
انقر فوق ( OKموافق) لحفظ اإلعدادات.
 إذا كان لديك بالفعل جدول مهام مجموعات مُح َدد مُسب اق ا ،يمكنك اختيار استيراد المجموعة في برنامج TCMSاستيراد جدول
تنسيقين  EXCEL :أو  .ASCIIانقر فوق
 V2دون الحاجة إلى تكوين المجموعة مرة أخرى .ويمكنك اختيار االستيراد من بين
ِ
( View Sampleعرض عينة) لعرض التنسيق المناسب.
مهام من برنامج  TCMS V2عن طريق النقر فوق ( Erase Rosterمسح جدول) .حدِّد
مسح جدول  -يمكنك حذف أي جدول
ٍ
ا لسنة والمجموعة التي ترغب في حذفها ،وانقر فوق ( Okayموافق).
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إعداد جدول العمل الدوري
يُتاح "جدول العمل الدوري" في بيئ ٍة تشبه المصنع ،حيث يتناوب المستخدمون دائماا العمل في مناوبة عم ٍل أخرى بشك ٍل دوري ٍ .وال يتم
نشر الجدول عاد اة بصف ٍة أسبوعيةٍ ،ولكن تحدده اإلدارة ،مثل دورة الـ  14يوماا.
دعنا نعرف كيفية تهيئة السيناريو التالي:

المناوبة الصباحية

3

 8:00ص

 12:00م

 1:00م

 4:00م

المناوبة المسائية

2

 4:00م

 8:00م

 9:00م

 12:00ص

المناوبة الليلية

5

 12:00ص

 4:00ص

 5:00ص

 8:00ص

فيما يلي تسلسل الدوران لدورة الـ  14يوماا .ويشير حرف ر إلى يوم الراحة
اليوم

1

4

3

2

5

2

3

8

9

12

11

14

المناوبة

3

3

3

R

4

4

4

R

5

5

5

R

اتبع الخطوات التالية:
•
•

•
•

يُرجى التأكد من قيامك بتهيئة  3مناوبا ٍ
ت في "جدول الحضور واالنصراف" على النحو المبين أعاله.
في كل جدو ٍل من جداول الحضور واالنصراف في المناوبات ،ال تنسَ تحديد "إذا كانت هذه مناوبة دورية ،فحدِّد دقائق التأهيل قبل
بدء المناوبة"  -على سبيل المثال ،إذا أدخلت  12دقائق ،وقام موظف المناوبة  3بتسجيل الخروج في الساعة  4:10م ،فسيتم
احتساب الدقائق العشر كوق ٍ
ت إضافيٍ .وإذا أفاد موظف آخر للمناوبة  2بالعمل في الفترة ما بين  4:01م و 4:10م ،فلن ُي َعد متأخرا ا
في سجل الحضور.
انتقل إلى ( Group Duty Rosterجدول مهام المجموعات) ،وانقر فوق ( Add Groupإضافة مجموعة) للمتابعة
حدِّد ( Group Duty Roster with Shiftجدول مهام المجموعات مع المناوبة) ،وقم بتسميته باسم Factory 2
(مصنع > )4انقر فوق ( Okayموافق)

• انقر فوق ( Auto Schedulesالجداول التلقائية) ،وحدِّد نوع اليوم (صباحي ( )3أو مسائي ( )2أو ليلي ( )5حسب الجدول
السابق.
•

حدِّد نطاق التاريخ ،وانقر فوق ( Okayموافق)

• انقر فوق ( Saveحفظ) لحفظ اإلعدادات.
يمكنك اآلن مشاهدة قائمة "جدول مهام المجموعات" ،وستشاهد ( Factory 2مصنع )4معرو ا
ضا في القائمة.

إعداد جدول العمل المفتوح
ٌ
شركة نو اعا محد ادا من الجدول للموظف ،ويمكنه حضور أية مناوبا ٍ
ت يفضلها.
يتوفر جدول العمل المفتوح عندما ال يحدد مصن ٌع أو
وباستخدام "الجدول المفتوح" ،سيقوم برنامج  TCMS V2بتخصيص وقت حضور وانصراف المُستخدِم في مناوبة العمل المالئمة عن
طريق الرجوع إلى وقت الحضور واالنصراف .وال يمكن أن تتداخل مناوبة العمل في الجدول المفتوح ,ويجب تحديدها بوضوح .لن
يتمكن برنامج  TCMS V2من تخصيص المستخدمين في مناوبتهم الصحيحة ،في حالة تداخل وقت الدخول ( )INووقت الخروج
الخاصين بالمناوبة.
()OUT
ِ
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دعنا نعرف كيفية تهيئة السيناريو التالي

المناوبة الصباحية

3

 8:00ص

 12:00م

 1:00م

 4:00م

المناوبة المسائية

2

 4:00م

 8:00م

 9:00م

 12:00ص

المناوبة الليلية

5

 12:00ص

 4:00ص

 5:00ص

 8:00ص

اتبع الخطوات التالية:
• يُرجى التأكد من عدم تداخل وقتي الدخول ( )INوالخروج (.)OUT
• انتقل إلى ( Group Duty Rosterجدول مهام المجموعات) ،وانقر فوق ( Add Groupإضافة مجموعة) للمتابعة
• حدِّد ( Group Duty Roster with Shiftجدول مهام المجموعات مع المناوبة) ،وقم بتسميته باسم ( Factory 3مصنع> )3
انقر فوق ( Okayموافق)
• انقر فوق ( Auto Schedule Assistantمساعد الجدولة التلقائية) ،وحدِّد نوع اليوم (صباحي ( )3أو مسائي ( )2أو ليلي ()5
في الحقل الفارغ في ( Auto Schedule Assistantمساعد الجدولة التلقائية) ،وانقر فوق ( Okayموافق)
• حدِّد نطاق التاريخ ،وانقر فوق ( Okayموافق)
• انقر فوق ( Saveحفظ) لحفظ اإلعدادات.
لن يشتمل جدول العمل المفتوح على أي جداول حضور وانصراف ُتعرَ ض في التقويم ،وفي الحقيقة سيبدو التقويم مثل التقويم الفارغ.
وذلك نظرا ا ألن برنامج  TCMS V2لن يقوم بتخصيص المناوبة المناسبة إال عندما يقوم المستخدمون باإلبالغ للقيام بالعمل.
يمكنك اآلن مشاهدة قائمة "جدول مهام المجموعات" ،وستشاهد ( Factory 3مصنع )3معرو ا
ضا في القائمة .انقر فوق ""Close
(إغالق) لحفظ اإلعدادات.

تعيين الموظفين في جدول مهام المجموعات
يلزم تعيين كل مُستخد ٍِم في جدول مهام مجموعته لسجالت/تقارير الحضور حتى تظهر في برنامج  . TCMS V2وبمجرد قيامك
معين ،سيُتاح له نفس الجدول ما لم تقم بتغيير الجدول للموظف .ارجع إلى الفصل:5
بتعيين مُستخدِم في جدول مهام مجموعات
ٍ
الموظف

الشركة وشخص االتصال
تقديم تفاصيل عن الشركة وشخص االتصال

سيتم استخدام المعلومات المُق َّدمة في هذا الحقل في التقارير والبيانات المتوفرة لبرنامج  . TCMS V2يُرجى اختيار البيانات التي
صحيح؛ للتحقق من دقتها لتجنب التعقيدات المستقبلية.
بشكل
أدخلتها
ٍ
ٍ

تغيير كلمة المرور
تغيير كلمة المرور لبرنامج TCMSV2

مجموعتين من كلمة المرور لحماية نظامك من الوصول غير الم َ
ُرخص .ويمكنك تعيين كلمة
يتطلب برنامج  TCMS V2منك إدخال
ِ
مرور تسجيل دخول وكلمة مرور مسؤول؛ لحماية نظامك .استخدم دائماا حرو افا أبجدية رقمية لتعيين كلمة مرورك .انقر فوق Save
(حفظ) لحفظ المعلومات.
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اللغة المفضلة
اختيار اللغة لبرنامج TCMS V2
برنامج  TCMS V2يوفر  41ا
لغة لتلبية المتطلبات المختلفة لعمالئنا على مستوى العالم .اختر اللغة التي تفضلها .اللغة االفتراضية
هي اللغة اإلنجليزية .وإذا كنت ترغب في إضافة لغتك إلى برنامجنا ،فراسلنا على العنوان  info@fingertec.comلمزي ٍد من
المعلومات.

إعادة إنشاء فهارس قاعدة البيانات
إعادة إنشاء فهارس قاعدة البيانات
ا
محدثة أو كانت
ُت ستخد َم هذه الوظيفة إلعادة إنشاء جميع فهارس قاعدة البيانات .سيلزمك استخدام هذه الوظيفة ،إذا لم تكن الفهارس
ا
تالفة.
انقر نقرا ا مزدوجا ا فوق ( Rebuild Database Indexesإعادة إنشاء فهارس قاعدة البيانات) ،وستتم إعادة إنشاء الفهارس تلقائياا.

َنسخ ملفات قاعدة البيانات احتياطياا واستعادتها
َن سخ ملفات قاعدة البيانات احتياطياا واستعادتها
آخر أو الستعادتها من قاعدة بيانات منسوخة
تخزين
استخدم هذه الوظيفة لنسخ قاعدة بياناتك الحالية احتياطياا واستعادتها إلى وسيط
ٍ
ٍ
احتياطياا مسب اقا في النظام .انقر فوق َ ( Backup Databaseن سخ قاعدة البيانات احتياطياا) > تأكد من صحة الوجهة المستهدفة.
لتغيير الوجهة المستهدفة؛ انقر فوق المربع وابحث عن المجلد الذي ترغب في إدخال قاعدة البيانات فيه .انقر فوق ( Applyتطبيق).

ال َن سخ االحتياطي اليومي التلقائي لقاعدة البيانات
يوم في وق ٍ
معين تحدده بنفسك .وسيقوم برنامج  TCMS V2بإجراء
ت
ٍ
كما يمكنك إجراء َن سخ احتياطي تلقائي لقاعدة البيانات في كل ِ
ال َن سخ االحتياطي وف اقا لذلك.

تعريف القسم
تعريف أقسام شركتك
وسيعرض جدول
من المهم أن ُتع ِّرف قسم شركتك في برنامج TCMS V2؛ ألنه سيتم وضع كل موظف في القسم الذي ينتمي إليه،
ِ
حضوره/حضورها وجميع السجالت القسم الموجود/الموجودة به.

إضافة قسم
•

انقر فوق ( Department Definitionتعريف القسم)

• ح ِّر ك المؤشر إلى عمود "القسم" ،وحدِّد القسم في شركتك.
ا
مسؤوال عن هذا القسم عن طريق تعيينه/تعينها .وسيتم اختيار مُع ِّرف
• أنشئ كلمة مرور لـ "القسم" ،ويمكنك تحديد مديرا ا ليكون
الموظف الخاص بالمدير من قائمة الموظفين.
• حدِّد مُسب اقا جميع األقسام المتوفرة في شركتك.
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حذف قسم
قسم؛ ما عليك سوى حذف الوصف في عمود "القسم" ،واضغط على ( Saveحفظ).
لحذف أي ٍ

تعريف القطاع
تعريف قطاعات شركتك
من الممكن أن يكون "القطاع" أعلى أو أقل من مستوى القسم .على سبيل المثال ،في حالة تحديد قطاع بواسطة فئة مثل "محلية" أو
قسم هو في هذه الحالة
"دولية" ،يمكن إدراج القسم ضمن
قطاع .وفي حالة تسمية قطاع باسم "دعم" و"إصالح" ،فيمكن إدراجه ضمن ٍ
ٍ
"الدعم الفني".

إضافة قطاع
• انقر فوق ( Section Definitionتعريف القطاع)
• ح ِّر ك المؤشر إلى عمود "القطاع" ،وحدِّد القطاعات المتوفرة في شركتك.
• حدِّد مُسب اقا جميع القطاعات التي ترغب في تضمينها في برنامج TCMS V2

حذف قطاع
"قطاع" ،ما عليك سوى حذف الوصف في عمود "القطاع" ،واضغط على ( Saveحفظ).
لحذف أي
ِ

تعريف العالمة
تعريف العالمات
ا
مركبة مع أكواد العمل المُستخ َدمة من قِبل جهاز
ُتعّد "العالمة" إشار اة توضح أنشطة حضور وانصراف الموظف .وتكون هذه العالمة
طرفي .يمكن ألحد الموظفين إدخال كود عمل مُح َد د مُسب اقا خالل التحقق من بصمته في الجهاز الطرفي .ويُستخدم الكود لتحديد نشاطٍ ،
على سبيل المثال 42 :لـ ( Emergency Leaveمغادرة لظر ٍ
ئ) و 12لـ ( Meeting a Supplierمقابلة مُو ِّر د).
ف طار ٍ
سيُعرض وقت الحضور واالنصراف مع كود العمل في برنامج  ،TCMS V2وسي ُن َشر في "جدول الحضور" ،و"قائمة تدقيق بيانات
األجهزة الطرفية" ،و"مراقبة نشاط األجهزة الطرفية".

بعض األمثلة على العالمات:
مقابلة المُو ِّر د

10

تسجيل الخروج

01

مقابلة العميل

11

الوقت اإلضافي والدخول

04

التدريب

12

الوقت اإلضافي والخروج

05

تسجيل الدخول

00

ئ
مغادرة لظر ٍ
ف طار ٍ

20
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إضافة عالمة
• انقر فوق ( Remark Definitionتعريف العالمة)
• ح ِّر ك المؤشر إلى عمود "العالمة" ،وحدِّد العالمة المُطبَقة في شركتك.

حذف عالمة
لحذف أية عالم ٍة من العالمات ،ما عليك سوى حذف الوصف الوارد في عمود ( Remarkالعالمة) ،والضغط على ( Saveحفظ).

ما الجديد في هذا اإلصدار؟
لمعرفة التحديثات األخيرة في إصدار برنامج  TCMS V2لديك ،انقر فوق ( ? What’s new in this releaseما الجديد في هذا
اإلصدار؟) س ُتعرَ ض قائمة الترقيات والتحديثات الخاصة ببرنامج  TCMS V2لمعلوماتك.
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الفصل • 4

إدارة األجهزة الطرفية في برنامج TCMS V2

يرشدك هذا الفصل إلى إدارة جميع األجهزة الطرفية الخاصة بساعة التوقيت من شركة  FingerTecمن برنامج TCMS
 . V2وبعد قراءة هذا الموضوع ،ستعرف كيفية إدارة الموظفين عبر األجهزة الطرفية الخاصة بساعة التوقيت/الوصول إلى
الباب لديك ،وإدارة وصولهم في األجهزة الطرفية المختارة ،وإدارة البيانات ،وغيرها الكثير.
ُي َع د  TCMS V2برنامجا ا إلدارة بيانات تسجيل وقت الحضور والتحكم في الدخول المُسجَ لة في جميع أجهزة  FingerTecالطرفية.
صحيح؛ للحصول على بيانا ٍ
ت دقيق ٍة لتقاريرك .انقر فوق ( Devicesاألجهزة) >
يُرجى تهيئة جميع أجهزتك الطرفية المتصلة بشك ٍل
ٍ

إدارة الموظفين
استيعاب إدارة الموظفين
ا
مكونة من  14عمو ادا كما
عيِّن المؤشر لـ ( Employee Managementإدارة الموظفين) > ( Setتعيين) .وس ُتعرَ ض لك نافذة
هو مبينٌ أدناه لكي تقوم بتهيئتها .دعنا نعرف ما هو مطلوبٌ في هذه الصفحة:

الرقم  -لتحديد موضع الموظف في برنامج TCMS V2
أرقام.
مُع ِّر ف الموظف  -رق ٌم فري ٌد لهوية الموظف في الجهاز الطرفي .الحد األقصى لطول المُع ِّرف هو 9
ٍ
االسم  -اسم الموظف بالكامل
القسم  -قس ٌم في الشركة ينتمي إليه الموظف
البصمة  -كمية قوالب بصمات الموظف التي يتم تسجيلها في النظام
مُع ِّر ف الوجه  -كمية قوالب وجه الموظف الت ي يتم تسجيلها في النظام
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اسم الموظف  -اسم الموظف المختصر الذي يتعين عرضه في الجهاز الطرفي
االمتياز  -هناك  2مستويا ٍ
ت للصالحية معروضة في جهاز  FingerTecالطرفي.
• الموظف – غير مسموحٍ له بالوصول إلى الجهاز الطرفي بمجرد تنشيط ( Admin privilegeامتياز المسؤول).
• المُس ِّجل – يملك صالحية تسجيل الموظفين فقط.
• المسؤول – يملك صالحية الوصول إلى الجهاز الطرفي ،ما عدا "اإلعدادات المتقدمة للجهاز الطرفي".
ُشرف – يملك الصالحية الكاملة للوصول إلى الجهاز الطرفي.
• الم ِ
تحذير :قم بتعيين االمتيازات بشك ٍل صحيحٍ؛ لتجنب الوصول غير الم َ
ُرخص إلى الجهاز الطرفي.

كلمة المرور  -هذه هي كلمة المرور االختيارية المُسجَ لة في الجهاز الطرفي .ويمكن تعديل كلمة المرور هذه في برنامج TCMS
 .V2يجب تحميل أي تغييرا ٍ
ت تم إجراؤها إلى الجهاز (األجهزة) الطرفي المناسب قبل سريان مفعولها.
مُع ِّر ف البطاقة  -مُع ِّرف البطاقة المُسجَ ل في الجهاز الطرفي .ويمكن تعديل معلومات هذه البطاقة ،كما يمكنك استبدال هذه المعلومات
بمعلومات بطاق ٍة جديدةٍ .يجب تحميل أي تغييرا ٍ
ت تم إجراؤها إلى الجهاز (األجهزة) الطرفي المناسب قبل سريان مفعولها.

مُع َ
ط ل  -ستؤدي نقرةٌ فوق خانة االختيار إلى تعطيل الموظف عن الحصول على التحقيق في الجهاز الطرفي المُح َدد.
 - 1هذا هو رقم مُع ِّرف الجهاز الطرفي .وفي حالة اتصال برنامج  TCMS V2بالعديد من األجهزة الطرفية ،فسيتم عرض مُع ِّرف
جهاز من األجهزة الطرفية المتصلة،
الجهاز الطرفي بالكامل في هذا العمود .أما في حالة تحميل مُع ِّر ف الموظف المُح َد د على أي
ٍ
فستظهر خانة اختيار أسفل رقم مُع ِّرف الجهاز الطرفي.
تحديد القسم  -لتعيين الموظف في قسمه/قسمها.
مباشر باستخدام الماسح الضوئي  OFISلموظ ٍ
ف حا ٍل أو جديدٍ.
تسجيل الموظف  -لتسجيل البصمة بشك ٍل
ٍ
تنزيل الموظف  -لتنزيل الموظفين من األجهزة الطرفية إلى برنامج .TCMS V2
تحديث الموظف  -لتحديث معلومات الموظف من برنامج  TCMS V2لألجهزة الطرفية قبل ظهور التغييرات في جهازك الطرفي.
حذف الموظف (الجهاز الطرفي)  -لحذف الموظفين من الجهاز الطرفي فقط.
حذف الموظف (جهاز الحاسب اآللي)  -لحذف الموظفين من جهاز الحاسب اآللي فقط.
حفظ الموظف  -لحفظ المعلومات التي يُجرَ ى تحديثها.
أمر محددٍ.
تراجع  -للتراجع عن ٍ

تسجيل الموظفين
• في نافذة ( Employee Managementإدارة الموظفين) ،انقر فوق اسم موظف ،ثم انقر فوق زر Enroll Employee
(تسجيل الموظف) .ستؤدي هذه العملية إلى انبثاق نافذة ( Enroll Employee Fingerprintتسجيل بصمات الموظف).
• بالنسبة إلى الموظفين ال ُج دد ،انقر فوق ( Newجديد) ،وامأل التفاصيل الالزمة.
• انقر فوق ( Enrollتسجيل) ،وحدد إصب اعا لتسجيله.
• ضع اإلصبع على الماسح الضوئي  OFISأربع مراتٍ.
• اضغط على ( Okayموافق) إلتمام التسجيل.
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تنزيل الموظفين من األجهزة الطرفية إلى برنامج TCMS V2
• انقر فوق ( Download Employeeتنزيل الموظف) ،وسيتم توجيهك بواسطة النافذة المنبثقة Download Employees
( " from Termina"lتنزيل الموظفين من الجهاز الطرفي)
• ح ِّد د مُع ِّرف الجهاز الطرفي الذي ترغب في تنزيل الموظفين منه .وس ُتعرَ ض جميع مُع ِّرفات األجهزة الطرفية المتصلة في القائمة
المنسدلة .بمجرد قيامك باالختيار ،سيُعرَ ض جميع الموظفين من األجهزة الطرفية.
• حدِّد الموظفين الذين ترغب في تنزيلهم إلى برنامج  .TCMS V2ولديك خيار تحدي ٍد ( allالكل) أو ( someالبعض) .بمجرد
اختيارك تحديد ( someالبعض) ،سيلزمك النقر فوق الموظفين الذين ترغب في تنزيلهم إلى برنامج  .TCMS V2للتراجع عن
اختيارك؛ انقر فوق ( noneال شيء).
• اختر نوع البيانات التي ترغب في أن ينزلها برنامج  TCMS V2من جهازك الطرفي .ويُوصى أن تقوم بتحديد جميع خانات
االختيار األربع .تجاهل ( Face IDمُع ِّرف الوجه) ،إذا لم يسجل جهازك الطرفي قوالب الوجه.
• اختر ( Do not overwrite PC employee info if no terminal data is downloadedال تتجاوز معلومات
موظف الحاسب اآللي في حالة عدم تنزيل أية بيانا ٍ
ت للجهاز الطرفي) ،وإذا كانت لديك بالفعل بيانات الموظف في "إدارة
الموظفين" ،فإنه يُتاح لديك خيار إما االحتفاظ ببيانات الموظف الحالية أو تجاوزها .في حالة قيامك بتنزيل الموظفين من الجهاز
الطرفي ألول مرةٍ ،يمكنك تجاهل هذه الميزة.
• انقر فوق ( Applyتطبيق) بمجرد قيامك بتأكيد اختيارك.
سيظهر جميع الموظفين المختارين في قائمة "إدارة الموظفين" ،فانقر فوق ( Save Employeeحفظ الموظف) ؛ لحفظ البيانات في
برنامج .TCMS V2

تحرير الموظفين في برنامج TCMS V2
ال يُوصى بإدخال جميع معلومات الموظفين من األجهزة الطرفية؛ ألن هذه العملية تضيع الوقت .و ُي َع د القيام بذلك من برنامج TCMS
ا
فعالية ،وبعد التحرير ،يمكنك تحديث جميع المعلومات مر اة أخرى في الجهاز الطرفي .لتحرير معلومات الموظفين؛ ح ِّرك
 V2أكثر
مؤشرك فوق أي عمو ٍد ترغب في تحريره ونفذ التغييرات الالزمة.

تحديث الموظفين للجهاز الطرفي
بعد استكمالك عملية التحرير والتحقق من دقة البيانات ،قم بتحديثها مر اة أخرى للجهاز الطرفي عن طريق النقر فوق زر Update
( Employeeتحديث الموظف) .وحدِّد الموظفين ،الذين ترغب في تحديثهم ،ثم انقر فوق ( Applyتطبيق) حتى يسري مفعول
التغييرات في الجهاز الطرفي.

حذف الموظفين
يحدث تبديل الموظفين وتغييرهم في القسم غالباا في العديد من الشركات .ويتطلب هذا من "قسم أو إدارة الموارد البشرية" إجراء إدارة
البيانات دائماا؛ لحفظ البيانات المُح َّدثة ذوات الصلة بالشركة .ويتيح برنامج  TCMS V2إمكانية حذف الموظف .يمكنك تحديد إما
حذفهم في الجهاز الطرفي أو حذف الموظف من جهاز الحاسب اآللي/برنامج .TCMS V2
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تحذير :تأكد من صواب قرارك؛ ألنه ال يمكن استعادة البيانات المحذوفة.

حذف الموظفين من الجهاز الطرفي
• عند قيامك بحذف موظفين من جهاز طرفي ،لن يتم حذف المعلومات من برنامج  . TCMS V2ينطبق هذا على الحاالت التي يقوم
فيها الموظفون بتغيير القسم أو الموقع ،ويلزمهم اإلبالغ عن ذلك في أجهز ٍة طرفي ٍة أخرى .ومن خالل عدم حذف البيانات من
برنامج  ،TCMS V2يمكن تحميل بياناته/بياناتها إلى أجهز ٍة طرفي ٍة أخرى بسهولةٍ.
• انقر فوق ( Delete Employeeحذف الموظف) ،وسيتم توجيهك بواسطة النافذة المنبثقة Delete Employees from
( Terminalحذف الموظفين من الجهاز الطرفي).
• حدِّد مُع ِّر ف الجهاز الطرفي الذي ترغب في حذف الموظفين منه .حدِّد الموظفين الذين ترغب في حذفهم ،وحدِّد البيانات التي ترغب
في حذفها ،ثم انقر فوق ( Applyتطبيق).
• بمجرد قيامك بالنقر فوق ( Okayموافق) ،ال يمكن العثور على البيانات المحذوفة في الجهاز الطرفي ،ولكن ال تزال البيانات
ألغراض أخرى.
متوفر اة في برنامج TCMS V2
ٍ

حذف الموظفين من جهاز الحاسب اآللي
• عند قيامك بحذف موظفين من جهاز حاسب آلي ،ستحذف المعلومات من برنامج  . TCMS V2ينطبق هذا على الحاالت ،التي
يستقيل فيها الموظفون وترغب الشركة في حذف معلومات الموظف من النظام .ومن خالل حذف المعلومات من برنامج TCMS
 ، V2ال تتوفر البيانات بعد ذلك ،ما لم تترك البيان ات دون حذفها من الجهاز الطرفي.
• انقر فوق ( Delete Employeeحذف الموظف) (جهاز الحاسب اآللي) ،وسيتم توجيهك بواسطة النافذة المنبثقة Delete
( Employees from PCحذف الموظفين من جهاز الحاسب اآللي).
• حدِّد الموظفين الذين ترغب في حذفهم ،وحدِّد البيانات التي ترغب في حذفها ،ثم انقر فوق ( Applyتطبيق).
• بمجرد قيامك بالنقر فوق ( Okayموافق) ،ال يمكن العثور على البيانات المحذوفة في برنامج  TCMS V2بعد ذلك.
مالحظة :يُرجى توخ الحذر أثناء عملية الحذف؛ لتجنب اإلشكال في المستقبل.

كود وصول الموظف
استيعاب أكواد الوصول
يتم ربط جميع جداول مهام المجموعات المُح َددة برقم كودٍ؛ من أجل معالجة البيانات بسهولةٍُ .تعرف أرقام األكواد هذه باسم "كود
الوصول" .الحد األقصى لعدد أكواد الوصول المتاحة في برنامج  TCMS V2هو  52كو ادا مع استخدام العدد من  2إلى  ،29وتنطبق
بشك ٍل افتراضي ٍ أكواد الوصول من  2إلى  2على "المنطقة الزمنية للمجموعة" من  1إلى  ، 5ويمكن لـ "المناطق الزمنية للمجموعات"
استخدام "كود الوصول" من  5إلى .29اعرف معلوما ٍ
ت عن "المنطقة الزمنية" و"المنطقة الزمنية للمجموعة" في الفصل التالي.
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صِ ف مستوى الوصول باستخدام "كود الوصول" .اعرض العينة في هذا الجدول.

0

الوصول الكامل

1

الوصول أثناء ساعات المكتب فقط

2

الوصول في الصباح في الفترة ما بين الساعة  8ص و 14م

3

الوصول بعد العمل من الساعة  2م وما بعد ذلك

4

الوصول بعد الساعة  8م فقط

5

وصول العاملين
بدوام جزئي ٍ
ٍ

6

وصول المتعاقدين من الساعة  12م إلى  5م فقط

تسمية أكواد الوصول
هناك إجمالي "كود وصول" يتعين تحديدها في برنامج  .TCMS V2حدِّد أكواد الوصول المُطبَقة في شركتك.
• انقر فوق ( Employee Access Codesأكواد وصول الموظفين)> ( Setتعيين)
• انقر فوق ( Access Codeكود الوصول) ،الذي ترغب في تحديده ،وامأل العمود بالوصف.
• احفظ التغييرات عند االنتهاء.

تعيين الموظفين بأكواد الوصول
يمكن تعيين كل موظ ٍ
ف بكود وصو ٍل من  2إلى .9و ُت ستخ َد م أكواد الوصول هذه لتنظيم وص ول الموظفين حسب امتياز الوصول الخاص
بهم .ويمكن التحقق من حقيقة الموظفين في الجهاز الطرفي بواسطة أكواد الوصول المسموح بها في هذا الجهاز الطرفي.
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• انقر فوق ( Deviceجهاز) ،وحدِّد ( Employee Access Codeكود وصول الموظف).
ا
حديث ا لـ
جديدين  .يُوصى بتعيين الكود  2كـ "كود سماح"؛ وذلك نظرا ا ألنه سيتم تعيين جميع الموظفين المسجلين
كودين
• يلزمك إنشاء
ِ
ِ
"كود الوصول  "2تلقائياا.
• سيتم تعيين الكود  1على أنه "ال" يوجد وصول.
• في نافذة "كود الوصول" ،هناك عمودان .سيظهر الموظفون المُعيَنو ن ضمن كود الوصول في العمود األيسر ،بينما سيظهر
الموظفون غير المُعيَنين ضمن كود الوصول في العمود األيمن.
• لتعيين الموظفين لكود الوصول؛ حدِّد الموظفين في العمود األيمن ،واضغط على السهم األيسر لنقل الموظفين المختارين إلى العمود
األيسر .وإلزالة الموظف من "كود الوصول"؛ حدِّد الموظفين في العمود األيسر ،وانقر فوق العمود األيمن لنقل الموظفين المختارين
إلى العمود األيمن.

تحكم الموظفين في الجهاز الطرفي
تعيين األجهزة الطرفية بأكواد الوصول
لقد قمتَ اآلن بتسمية "أكواد الوصول" ،ويمكنك تعيين الجهاز الطرفي باستخدام "أكو اد الوصول" .ومن خالل القيام بذلك ،تحمي
جهازك الطرفي من الوصول غير الم َ
ُرخص.
• انقر فوق ( Devicesاألجهزة) ،وحدِّد ( Terminal Employee Controlتحكم الموظف في الجهاز الطرفي) .انقر فوق
عالمة التبويب ( Authorized Accessوصول م َ
ُرخص)
• بالنسبة إلى "كود الوصول  ،"2وهو "كود السماح" ،اختر خانة االختيار في العمود "المسموح به" لتمكين الوصول.
• بالنسبة إلى "كود الوصول " :" 1ال وصول" ،ال تختر خانة االختيار في العمود "المسموح به".
•

- 53 -

انقر فوق ( Updateتحديث) الجهاز الطرفي لتحديث اإلعدادات في الجهاز الطرفي.

حالة التحديث األخير للجهاز الطرفي
عرض التحديثات األخيرة في الجهاز الطرفي
تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تحديد التحديثات األخيرة التي تم إجراؤها في الجهاز (األجهزة) الطرفي.

• انقر فوق ( Terminal IDمُع ِّرف الجهاز الطرفي) وسيتم عرض جميع المعلومات والتحديثات التي تم إجراؤها تلقائياا.
• يمكنك طباعة التحديثات األخيرة عن طريق النقر فوق الزر ( Printطباعة).
ث بشأن موظ ٍ
• للبحث عن آخر تحدي ٍ
َن؛ امأل ( Employee IDمُع ِّر ف الموظف) أو ( Employee Nameاسم الموظف)،
ف مُعي ٍ
ثم انقر فوق ( Enterإدخال).

تهيئة مناطق الوصول
استيعاب مناطق الوصول
طرفيين لبا ٍ
ُجر ي
جهازين
تتطلب وظيفة "مناطق الوصول" تثبيت
ِ
ِ
ب واحدٍ .و ُت ستخ َد م هذه الوظيفة للتحكم في الوصول إلى الباب ولكي ي ِ
الموظف تحقي اقا عندما يدخل الموظف إلى األماكن أو يخرج منها  .ومع تمكين هذه الوظيفة ،سيتم إنشاء بيانات المعاملة إلنشاء تقرير
( Entry-Exitدخول  -خروج)؛ لإلبالغ بمراجعة حركة الموظفين .سيتم تسجيل جميع معامالت الدخول ( )Inوالخروج ( )Outفي
أزواج.
ٍ
• انقر فوق ( Devicesاألجهزة) ،وحدِّد ( Configure Access Zoneتهيئة منطقة الوصول).
• أدخل الوصف للمنطقة ،على سبيل المثال" ،بحث وتطوير".
وخروج (.)Exit
الطرفيين .يمكنك تعيين الوصف للجهاز الطرفي كدخو ٍل ()Entry
للجهازين
• يمكنك إدخال وصف
ِ
ِ
ٍ
• انقر فوق ( Applyتطبيق) لحفظ اإلعدادات.
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تعيين تاريخ ووقت الجهاز الطرفي
عندما تنقر فوق ( Set Terminal Date & Timeتعيين تاريخ ووقت الجهاز الطرفي) ،يكون الوقت الحالي المعروض على
الشاشة هو وقت جهاز الحاسب اآللي .يمكنك إجراء التغييرات والنقر فوق ( Applyتطبيق) حتى يسرى مفعول التاريخ والوقت في
جهازك الطرفي.

مزامنة الوقت اليومية مع وقت جهاز الحاسب اآللي
بشكل استثنائي ٍ لبرنامج  . TCMS V2ويجب مزامنة وقت الجهاز الطرفي ووقت جهاز الحاسب اآللي في جميع
ُي َع د الوقت مهماا
ٍ
حضور ووصو ٍل دقيقةٍ .يتيح لك برنامج  TCMS V2إمكانية تعيين مزامنة الوقت اليومية للتأكد من تزامن
األوقات؛ إلنتاج تقارير
ٍ
الوقت في الجهاز الطرفي مع الوقت في جهاز الحاسب اآللي .حدِّد الوقت ،وانقر فوق ( Setتعيين) .انقر فوق ( Applyتطبيق) لقبول
التغييرات.

تعيين الفاصل الزمني التلقائي للتنزيل
يُستخدم هذا اإلعداد في برنامج  TCMS V2لتحديد وقت الفاصل الزمني ،الذي سيقوم خالله بتنزيل
بيانات الحضور واالنصراف من األجهزة الطرفية المتصلة.

تعيين جدول برنامج  TCMS V2لتنزيل البيانات من الجهاز الطرفي
حدِّد مدة الفاصل الزمني والوقت الذي ستستغرقه عملية التنزيل .انقر فوق Perform daily download when PC is
( powered onإجراء تنزي ٍل يومي ٍ عند تشغيل الحاسب اآللي) ،إذا كنت ترغب في تطبيق ذلك على جهازك الطرفي.
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تنزيل البيانات من الجهاز الطرفي
تنزيل البيانات يدوياا من الجهاز الطرفي إلى برنامج TCMS V2

بمجرد أن تنقر فوق ( Download data from terminalتنزيل البيانات من الجهاز الطرفي) ،ستظهر الرسالة السابقة .يلزمك
قراءة الرسالة وفهمها عن طريق النقر فوق ( Applyتطبيق) ،وسيتم تنزيل البيانات من األجهزة الطرفية المتصلة في برنامج
 ،TCMS V2وسيتم حذف البيانات تلقائياا بعد عملية التنزيل.
مالحظة :يُرجى توخي الحذر قبل محاولة استخدام هذه الوظيفة.

مسح جميع البيانات في الجهاز الطرفي
مسح بيانات الجهاز الطرفي من خالل برنامج TCMS V2
• يمكنك مسح جميع بيانات الحضور واالنصراف في جهازك الطرفي عن طريق استخدام برنامج  . TCMS V2وللقيام بذلك؛ انقر
فوق ( Clearمسح) جميع البيانات في الجهاز الطرفي ،وستظهر الرسالة على النحو التالي.
• أعد إدخال الرقم المُق َّد م ،وانقر فوق ( Yesنعم) ألداء الوظيفة.
مالحظة :يُرجى توخي الحذر قبل محاولة استخدام هذه الوظيفة.

- 56 -

قائمة تدقيق بيانات الحضور واالنصراف
عرض أنشطة الحضور واالنصراف من الجهاز الطرفي
هذه هي قاعدة البيانات الرئيسية للبرنامج .ويتم تخزين جميع أنشطة الحضور واالنصراف الم َ
ُنزلة في هذه الصفحة .انقر فوق
( Onlineعلى اإلنترنت) ،وسيتم عرض جميع بيانات الحضور واالنصراف الواردة في األجهزة الطرفية في هذه الصفحة .اعرف
معلوما ٍ
ت عن حقل ووظائف البيانات المتاحة في الصفحة التالية:

المُع ِّر ف  -مُع ِّرف الجهاز (األجهزة) الطرفي المتصل
الوصف  -وصف الجهاز (األجهزة) الطرفي المتصل
بنجاح في األجهزة الطرفية .وتشير القيمة  2إلى التحقق
مُع ِّر ف الموظف  -تم التحقق من صحة مُع ِّرف الموظف الخاص بالموظفين
ٍ
الفاشل ،ولن يوفر الجهاز الطرفي سجالت التحقق الفاشل إال في حالة تمكين الوظيفة في الجهاز الطرفي .يُرجى الرجوع إلى "دليل
الموظف" لألجهزة ا لطرفية؛ لتمكين هذه الوظيفة.
االسم  -تم التحقق من صحة االسم الكامل للموظف على الجهاز الطرفي
الحضور واالنصراف  -تاريخ ووقت نشاط الحضور واالنصراف على الجهاز الطرفي
المعاملة  -كود المعاملة من الجهاز الطرفي .تجاهل هذا األمر ،إذا لم تكن تستخدم كود العمل.
طريقة ا لدخول/الخروج  -يخصص برنامج  TCMS V2نوع نشاط الحضور واالنصراف في "جدول الحضور" استنا ادا إلى تهيئتك
السابقة.
الحدث  -ال ينطبق هذا العمود إال على أوضاع الوصول إلى الباب المتصلة بمستشعر بابٍ .ومع تمكين وضع مستشعر الباب ،سيعرض
العمود وصف حالة الجهاز الطرفي.
بطاقة الخطأ  -في حالة استخدام بطاق ٍة غير مسجل ٍة في الجهاز الطرفي ،سيلتقط الجهاز الطرفي رقم البطاقة ويعرضها في هذا العمود.
التاريخ  -هذا هو تاريخ بيانات المعاملة.
موضع الدخول/الخروج  -سيعرض هذا العمود الموضع الذي تم تعيين بيانات المعاملة المُح َددة له .على سبيل المثال :يتم تعيين المعاملة
المحددة لعمود الدخول ,أو االستئناف ,أو الخروج.
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فلترة بيانات الحضور واالنصراف
ت مح َدد ٍة في قاعدة البيانات ،يمكنك أي ا
إذا رغبت أي ا
ضا في البحث عن بيانا ٍ
ضا اختيار فلترة بيانات الحضور واالنصراف باستخدام حقول
بيانا ٍ
ت قليل ٍة على النحو المسجل أدناه.
المُع ِّر ف  -حدِّد مُع ِّرف الجهاز الطرفي لفلترته من األجهزة الطرفية األخرى.
مُع ِّر ف الموظف  -حدِّد مُع ِّرف الموظف الذي ترغب في استخدامه للبحث.
نطاق التاريخ  -لتحديد نطاق التاريخ والوقت الذي ترغب في استخدامه إلجراء البحث.
المعاملة  -لعرض المعاملة المختارة فقط.
الحدث  -لعرض الحدث المختار فقط.
اإلجمالي  -إجمالي عدد بيانات المعاملة في البحث.

حضور
تحويل بيانات الحضور واالنصراف إلى جدول
ٍ

يمكنك اختيار فلترة بيانات الحضور واالنصراف باستخدام حقل بيانا ٍ
ت قليل ٍة كما هو مُسجَ ٌل أدناه:
ال ُم ع ِّر ف  -يمكنك تحديد المعاملة من مُع ِّرف الجهاز الطرفي.
مُعرِّ ف الموظف  -يمكنك تحديد الموظفين الذين ترغب في تحويل بيانات معامالتهم.
تاريخ لتحويل بيانات المعاملة.
البيانات  -يمكنك تحديد نطاق
ٍ

تصدير بيانات التدقيق إلى مل ٍ
ف خارجي ٍ
يمكن لبرنامج  TCMS V2تصدير بيانات الحضور واالنصراف الخام إلى ملف بتنسيق  txt.الستيرادها
ث لمزي ٍد من التحليل .رتب حقل البيانات الخاص ببيانات الحضور واالنصراف
ف ثال ٍ
من جانب برنامج طر ٍ
قبل إجراء عملية التصدير؛ للمطابقة مع متطلبات برنامج الطرف الثالث.
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رتب حقل البيانات وطول حقل البيانات في العمود.
مُعرِّ ف الجهاز الطرفي (رقمان عشريان)

فيما يلي تنسيق حقل البيانات:

أرقام)
مُعرِّ ف الموظف (9
ٍ

TT, UUUUUUUUU, DD-MM-YY, hh:mm

تنسيق التاريخ ()dd-mm-yy
تنسيق الساعات والدقائق ()hh:mm

•
•
•
•
•

قم بتمكين ( Automatic append data to output file during data downloadاإلضافة التلقائية للبيانات إلى
ا
ملف اإلخراج أثناء تنزيل البيانات) لبرنامج TCMS V2؛ إلصالح بيانات الحضور واالنصراف الم َ
حديثا في نفس الملف
ُنزلة
أثناء كل عملي ٍة من عمليات التنزيل.
انقر فوق ( Verifyتأكيد) لحفظ اإلعداد
حدد المسار لحفظ البيانات المصدَّرة إليه.
ال يلزمك سوى النقر فوق ( Append data to existing output fileإضافة البيانات إلى ملف اإلخراج الموجود) ،إذا
قمت بتمكين ( Automatic append data to output file during data downloadاإلضافة التلقائية للبيانات
إلى ملف اإلخراج أثناء تن زيل البيانات) قبل ذلك.
انقر فوق ( Exportتصدير) لبدء عملية التصدير.

حذف بيانات التدقيق
ستكون هناك بعض الحاالت التي يلزمك فيها حذف بيانات الحضور واالنصراف.

ت في "قائمة تدقيق بيانات األجهزة الطرفية"؛ نظرا ا ألنه هذه هي قاعدة البيانات الرئيسية للبرنامج.
تحذير :يُوصى بشدة بأال تحذف أي محتويا ٍ

لحذف بيانات الحضور واالنصراف ،انقر فوق ( Deleteحذف) > حدِّد مع ِّرفات الموظفين وحدِّد نطاق التاريخ > انقر فوق
( Deleteحذف) لبدء عملية الحذف.

مراقبة أنشطة الجهاز الطرفي
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مراقبة حاالت األجهزة الطرفية وعرضها
تراقب هذه الوظيفة وتعرض أنشطة الحضور واالنصراف الحالية
انقر فوق ( Onlineعلى اإلنترنت) لالتصال بجميع األجهزة الطرفية .بمجرد التواجد على اإلنترنت ،سيتم نشر جميع مُع ِّرفات
الموظفين المُح َققة والخاصة باألجهزة الطرفية المتصلة على الشاشة.
ا
جهازا طرفياا محد ادا لفتح باب ،وال ينطبق هذا إال على اتصال الباب الذي "ال" يستخدم .AdapTec
فتح  -اطلب
المزامنة  -قم بمزامنة وقت األجهزة الطرفية المتصلة بوقت جهاز الحاسب اآللي.
عرض صورة فوتوغرافية  -عرض صورة الموظفين الذين تم التحقق منهم
إيقاف مؤقت  -قم بإيقاف حالة الجهاز (األجهزة) الطرفي المتصل باإلنترنت مؤق اتا
ال تنزيل  -حدِّد المربع ،إذا لم تكن تحتاج إلى أن ينزل الجهاز الطرفي أي بياناتٍ.
تخطي  -استبعد الجهاز الطرفي من الحالة المتصلة باإلنترنت

مراقبة قرص  USBالمحمول
على الرغم من أن برنامج  TCMS V2يوفر العديد من طرق االتصال السلكية ،إال أنه ستكون هناك بعض الحاالت التي يُتطلَب فيها
استخدام  USBلن قل البيانات من الجهاز الطرفي إلى البرنامج والعكس صحيح ،على سبيل المثال :في األماكن التي لم يتم فيها إنشاء
البنية التحتية ،ومباني اإلنشاءات ،والحضور أثناء التنقل ،إلخ.
تتيح لك هذه الوظيفة نقل البيانات بسهولةٍ .ولكن قبل أن تبدأ في استخدام هذه الوظيفة ،يُرجى تحديد  USBمن "إعداد الجهاز الطرفي"
(فصل  )XXودعنا نتعلم كيفية القيام بذلك.

قراءة بيانات الحضور واالنصراف من قرص  USBفي جهاز حاس ٍ
ب آلي ٍ

• انقر فوق Read clocking data from a USB disk downloaded from remote FingerTec
( terminalاقرأ بيانات الحضور واالنصراف من قرص  USBوالتي تم تنزيلها من جهاز  FingerTecالطرفي البعيد).
• انقر فوق ( Nextالتالي) ،وحدِّد مكان محرك اإلبهام .انقر فوق ( From USBمن .)USB
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• ستظهر بيانات المعاملة من قرص  USBفي الجدول المو َفر .انقر فوق ( Save to PCحفظ إلى الحاسب اآللي)؛ لحفظ بيانات
المعاملة في برنامج .TCMS V2
• انقر فوق ( Closeإغالق) عند اكتمال عملية الحفظ.

قراءة معلومات الموظف من قرص  USBفي جهاز حاس ٍ
ب آلي ٍ

• انقر فوق Read employee info from an USB disk downloaded from remote FingerTec
( Terminalاقرأ معلومات الموظف من قرص  USBوالتي تم تنزيلها من جهاز  FingerTecالطرفي البعيد).
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• انقر فوق ( Nextالتالي) ،وحدِّد مكان محرك اإلبهام .انقر فوق ( From USBمن .)USB
• ستظهر معلومات الموظف من قرص  USBفي الجدول المو َفر .حدِّد الموظفين أو ما عليك سوى النقر فوق ( Allالكل) ،واضغط
على ( Save to PCحفظ إلى الحاسب اآللي)؛ لحفظ معلومات الموظف في برنامج .TCMS V2
• انقر فوق ( Closeإغالق) عند اكتمال عملية الحفظ.

كتابة البيانات من الحاسب اآللي إلى قرص USB

• انقر فوق Write employee info into an USB disk to be uploaded into remote FingerTec terminal
(اكتب معلومات الموظف في قرص  USBحتى يتم تحميلها في جهاز  FingerTecالطرفي البعيد).
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• انقر فوق ( Nextالتالي) ،وحدِّد مكان محرك اإلبهام .انقر فوق ( From PCمن الحاسب اآللي).
• ستظهر بيانات الموظف من برنامج  TCMS V2في الجدول المو َفر .حدِّد الموظفين أو ما عليك سوى النقر فوق ( Allالكل)،
واضغط على ( Save to USBحفظ إلى ) USB؛ لحفظ بيانات الموظف في محرك اإلبهام.
• انقر فوق ( Closeإغالق) عند اكتمال عملية الحفظ.

عرض الرسائل الفورية
يُتيح لك برنامج  TCMS V2إمكانية كتابة الرسائل لعرضها على جهازك الطرفي .هناك نوعان من الرسائل القصيرة التي ُتعرض في
الجهاز الطرفي وتتضمن:
ناجح
تحقق
 .1رسالة ثابتة على الجهاز الطرفي ُتعرَ ض في كل
ٍ
ٍ
 .2رسالة الموظف التي ُت ستخ َدم لموظفين مُح َددين
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إدخال الرسالة في األجهزة الطرفية
• قم بتعيين مُع ِّرف رسائل قصيرة مُح َدد لكل رسالةٍ.
• اكتب الرسالة في العمود ،على سبيل المثال :سيُقام "عشاء الشركة" في منتجع  SSSيوم الخميس.
• اختر التواريخ لبدء كتابة الرسالة و"وقت وتاريخ انتهاء" الرسالة .وسيتم حذف الرسالة تلقائياا عندما ينتهي التاريخ والوقت ،ما لم
ترغب في مسحها قبل تاريخ ووقت الجدول.
• احفظ المعلومات.
• انقر فوق ( Write Terminal Messageكتابة رسالة الجهاز الطرفي) ،واختر SMS ID/Terminal Message
"مُع ِّر ف الرسالة القصيرة/رسالة الجهاز الطرفي" التي ترغب في استخدامها ،وحدِّد الجهاز (األجهزة) الطرفي ،الذي ترغب في نشر
الرسالة له.
• انقر فوق ( Applyتطبيق).
تحقق ناج ٍح.
• عندما تستخدم اآلن الجهاز (األجهزة) الطرفي ،ستظهر الرسالة بعد
ٍ

مسح رسالة الجهاز الطرفي
• انقر فوق ( Erase Terminal Messageمسح رسالة الجهاز الطرفي).
• حدِّد " SMS ID/Terminal Messageمُع ِّر ف الرسالة القصيرة/رسالة الجهاز الطرفي" التي ترغب في حذفها.
• انقر فوق ( Applyتطبيق).
• سيتم حذف الرسالة من الجهاز الطرفي .إذا لم تقم بعملية حذ ٍ
ف سابقةٍ ،سيستمر نشر الرسالة حتى يحين تاريخ ووقت انتهائها.
• لحذف الرسالة في برنامج  ، TCMS V2ما عليك سوى مسح جميع المعلومات الواردة في كل عمود والنقر فوق ( Saveحفظ).

كتابة رسالة لموظف
• انقر فوق عالمة التبويب ( Employee Messageرسالة موظف)
• قم بتعيين مُع ِّرف رسائل قصيرة مُح َدد لكل رسالة.
• اكتب الرسالة في العمود ،على سبيل المثال :يُرجى الحضور إلى مكتب  MDالساعة  10:30ص.
• اختر التواريخ لبدء كتابة الرسالة و"وقت وتاريخ انتهاء" الرسالة .وسيتم حذف الرسالة تلقائياا عندما ينتهي التاريخ والوقت ،ما لم
ترغب في مسحها قبل تاريخ ووقت الجدول.
• حفظ المعلومات
• انقر فوق ( Write Terminal Messageكتابة رسالة الجهاز الطرفي) ،واختر SMS ID/Terminal Message
" ُم ع ِّر ف الرسالة القصيرة/رسالة الجهاز الطرفي" التي ترغب في استخدامها ،وحدِّد الجهاز (األجهزة) الطرفي ،الذي ترغب في نشر
الرسالة له.
• اختر الموظف (الموظفين) ،الذي ترغب في نشر الرسالة له.
• انقر فوق ( Applyتطبيق).
ناجح
تحقق
• عندما تستخدم اآلن الجهاز (األجهزة) الطرفي ،ستظهر الرسالة بعد
ٍ
ٍ
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مسح رسالة موظف
• انقر فوق ( Erase Employee Messageمسح رسالة موظف).
• حدِّد ( SMS ID/Terminal Messageمُع ِّر ف الرسالة القصيرة/رسالة الجهاز الطرفي) التي ترغب في حذفها ،وحدِّد الموظف
(الموظفين) الخاص بها.
• انقر فوق ( Applyتطبيق).
• سيتم حذف الرسالة من الجهاز الطرفي .إذا لم تقم بعملية حذ ٍ
ف سابقةٍ ،سيستمر نشر الرسالة حتى يحين تاريخ ووقت انتهائها.
• لحذف ال رسالة في برنامج  ،TCMS V2ما عليك سوى مسح جميع المعلومات الواردة في كل عمو ٍد والنقر فوق ( Saveحفظ).

اإلدارة متعددة الوسائط لألجهزة الطرفية
بنسق افتراضي ٍ لخلفية الشاشة .ويمكن تغيير النسق من خالل هذه الوظيفة.
تأتي جميع األجهزة الطرفية ذوات الشاشات الملونة مزود اة
ٍ

صور باسم " Desktopسطح المكتب" ،وMain Menu
• في عالمة التبويب ( Display Themeنسق الشاشة) ،ستشاهد 2
ٍ
ا
افتراضية.
"القائمة الرئيسية" ،و" Submenuالقائمة الفرعية" ،و " Shutdownإيقاف التشغيل" .و ُت َع د جميع ُنسُق الشاشة
ويمكنك تغييرها عن طريق النقر فوق السهم أعلى يمين أية صورةٍ .حدِّد الصور الموجودة في مجلدك ،وانقر فوق Upload
( Themeتحميل نسق).
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• تأكد من أن حجم الصورة هو  120×320لشاشة  LCDمقاس  3.5بوصة و 600×800لشاشة  LCDمقاس  8.0بوصة.

إدارة صور اإلعالنات
• يمكنك أي ا
ضا إضافة صور اإلعالنات الفوتوغرافية ،التي س ُتعرَ ض بصف ٍة متكرر ٍة أثناء فترة خمول الجهاز الطرفي.
• حدِّد الصورة (الصور) التي ترغب في أو يمكنك تغييرها عن طريق النقر فوق السهم أعلى يمين الصورة ،وقم باختيارك.
• تأكد من أن حجم الصورة هو  120×320لشاشة  LCDمقاس  3.5بوصة و 600×800لشاشة  LCDمقاس  8.0بوصة.
• قم بتحميل الصورة (الصور) إلى األجهزة الطرفية المقصودة
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إدخال صور الموظفين الفوتوغرافية
•
•
•

•
•
•

ال يقبل برنامج  TCMS V2سوى حجم  210×320لصورة الموظف الفوتوغرافية مع حجم ملف قدره  32كيلوبايت .تأكد من أن
الصورة الفوتوغرافية التي ترغب في استخدامها تبلغ الحجم الصحيح ،وإال لن يقبل النظام الصورة الفوتوغرافية.
احفظ الملف في مجلد  ،TCMS V2على سبيل المثال .)\C:\Program Files\FingerTec\TCMS V2 :كما يمكنك حفظ
آخر تفضله.
الصور في
ٍ
مكان ٍ
أنت اآلن على استعدا ٍد إلدخال صور الموظفين الفوتوغرافية .انقر فوق عالمة التبويب ( Employee Photosصور
الموظفين الفوتوغرافية) ،واختر ( Employee IDمُع ِّرف الموظف) لتحميل الصورة الفوتوغرافية إليه ،وحدِّد الصورة ،ثم انقر
فوق ( Okayموافق).
سيتم عرض الصورة الفوتوغرافية في الصفحة ،وانقر فوق ( Upload Photoتحميل صورة فوتوغرافية) لوضع الصورة
الفوتوغرافية في برنامج  ،TCMS V2ثم انقر فوق ( Okayموافق).
ستتم إعادة تشغيل الجهاز الطرفي تلقائياا قبل سريان مفعول اإلعدادات الجديدة.
كرر العملية وف اقا لذلك؛ إلضافة صورة فوتوغرافية لكل موظ ٍ
ف.

تنزيل الصور الفوتوغرافية من الجهاز الطرفي
سيتيح لك برنامج  TCMS V2إمكانية اختيار الصور الفوتوغرافية التي قمت بتحميلها في الجهاز الطرفي .ومع ذلكُ ،ت ستخ َدم هذه
تنسيق رقميٍ.
الوظيفة لغرض العرض في برنامج  TCMS V2فقط ،ويتعذر حفظها في أي
ٍ
• انقر فوق ( Download Photoتنزيل صورة فوتوغرافية) ،واختر ( Employee IDمُع ِّر ف موظف).
• سيتم عرض الصورة الفوتوغرافية في الصفحة.

- 67 -

إزالة الصور الفوتوغرافية من الجهاز الطرفي
• يمكنك إزالة الصور الفوتوغرافية من الجهاز الطرفي عن طريق النقر فوق مُع ِّر ف الموظف ،الذي ترغب في إزالة الصور
الفوتوغرافية منه ،انقر فوق ( Remove Photoإزالة صورة فوتوغرافية).
• بمجرد القيام بذلك ،ستتم إعادة تشغيل الجهاز الطرفي تلقائياا.

إزالة الصور الفوتوغرافية من برنامج TCMS V2
• يمكنك إزالة الصور الفوتوغرافية من برنامج  TCMS V2عن طريق النقر فوق الزر  Xأسفل يمين مُع ِّرف الموظف.
• تم اآلن حذف الصورة الفوتوغرافية من برنامج .TCMS V2
• انقر فوق ( Closeإغالق) لحفظ اإلعدادات.

إدارة خوادم قواعد بيانات FRIS 2
كنظام للتحقق من البصمة.
يخزن "خادم قواعد بيانات  "FRIS 2قوالب بصمات الموظفين وسجالت معامالت الموظفين ،كما يعمل
ٍ
ويمكن لجهاز الحاسب اآللي المُثبَت عليه برنامج  TCMS V2الوصول إلى "خادم قاعدة بيانات  " FRIS 2السترداد بيانات
المعامالت .وتتم بعد ذلك معالجة جميع بيانات المعامالت الم َ
ُنزلة في برنامج  ، TCMS V2ويمكن عرضها في "جدول الحضور"
للتحليل .لتوصيل "خادم قواعد بيانات  "FRIS 2ببرنامج :TCMS V2
• انقر فوق ( FRIS database server managementإدارة خوادم قواعد بيانات  .) FRISوسيؤدي هذا إلى انبثاق
النافذة ( Connect to remote FRIS database server hostاتصال بمضيف خادم قواعد بيانات  FRISالبعيد).

• أدخل عنوان  IPالخاص بـ "خادم قواعد بيانات  ." FRIS 2على سبيل المثال192.168.1.123 :
• حدِّد محرك األقراص  . ODBCعلى سبيل المثال :مُشغل األقراص ( MySQL ODBC 3.51قاعدة بيانات .)MySQL
• أدخل االسم لـ "خادم قواعد بيانات  ،"FRIS 2مثل" Attendance Server :خادم الحضور".
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•
•
•
•

أدخل اسم قاعدة البيانات ،مثل.FRIS :
أدخل اسم الموظف لتسجيل الدخول إلى قاعدة البيانات ،مثل.FRIS :
أدخل كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى قاعدة البيانات ،مثل.143:
انقر فوق ( Newجديد) لبدء االتصال.

تنزيل معلومات الجهاز الطرفي من خادم قواعد بيانات FRIS 2
بمجرد إنشاء االتصال ،من الممكن تنزيل معلومات الجهاز الطرفي من "خادم قواعد بيانات  ." FRIS 2وتشبه هذه العملية عملية
استعادة برنامج  TCMS V2للمعلومات من األجهزة الطرفية المتصلة به .لبدء تنزيل معلومات األجهزة الطرفية:
• حدِّد اسم خادم  ،FRIS 2مثل" Main Server :الخادم الرئيسي".
• انقر فوق ( Connectاتصال) إلنشاء االتصال.
• سيتم عرض جميع األجهزة الطرفية المتصلة بـ "خادم قواعد بيانات  " FRIS 2بعد ذلك على الشاشة .انقر فوق Advance
( Settingsاإلعدادات المتقدمة)؛ لتهيئة إعدادات األجهزة الطرفية المتصلة.
• انقر فوق ( Get Settingالحصول على إعداد)؛ الستعادة معلومات الجهاز الطرفي من الجهاز الطرفي المُح َد د.
• انقر فوق ( Set Settingتعيين إعداد) لتحميل عمليات التهيئة الجديدة في الجهاز الطرفي المُح َد د.
• انقر فوق ( Closeإغالق) لإلنهاء.

تنزيل الموظفين ونقلهم وحذفهم من FRIS 2
خادم قاعدة البيانات
يمكن لبرنامج  TCMS V2االتصال بالعديد من "خوادم قاعدة بيانات  " FRIS 2وإدارتها .ويمكنك إجراء مهام ،مثل :تنزيل
الموظفين ,ونقلهم ,وحذفهم في "خادم قاعدة البيانات ."FRIS 2

تنزيل الموظفين من خادم قواعد بيانات  FRIS 2في برنامج TCMS V2
•
•
•
•
•

في "خا دم قاعدة بيانات  ،" FRIS 2انقر فوق عالمة التبويب ( Employee Enrollmentsتسجيالت الموظفين).
انقر فوق الزر ( Downloadتنزيل) لتنزيل الموظفين.
حدِّد الموظفين الذين ترغب في تنزيلهم في برنامج .TCMS V2
انقر فوق ( Synchronize TCMS V2مزامنة )TCMS V2؛ لنسخ جميع معلومات الموظفين الم َ
ُنزلة في برنامج TCMS
.V2
انقر فوق ( Okayموافق) للتأكيد على المزامنة ومتابعتها.

نقل قاعدة بيانات الموظف إلى خادم قاعدة بيانات  FRIS 2آخر
إذا كنت ُت دير العديد من "خوادم قاعدة بيانات  ،" FRIS 2يمكنك نقل قاعدة بيانات الموظفي ن من "خادم قاعدة بيانات  "FRIS 2إلى
خوادم قاعدة بيانات  " FRIS 2أخرى .وعن طريق استخدام هذه الوظيفة ،ال يلزمك إعادة تسجيل جميع الموظفين في "خوادم قاعدة
بيانات  " FRIS 2األخرى .لنقل قاعدة بيانات الموظفين:
• في صفحة ( Employee Enrollmentتسجيل الموظفين) ،انقر فوق ( Copy Databaseنسخ قاعدة بيانات).
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• أدخل المعلومات لـ "خادم قاعدة بيانات  " FRIS 2الذي ترغب في نقل قاعدة بيانات الموظفين إليه .وسيعمل هذا على إنشاء حساب
"خادم قاعدة بيانات  " FRIS 2وإضافته إلى "مضيف خادم قاعدة بيانات ."FRIS
• انقر فوق ( Transfer Employeeنقل موظف) لبدء عملية النقل.
• انقر فوق ( Closeإغالق) بعد االنتهاء.

حذف الموظفين في خادم قاعدة بيانات FRIS 2
يمكنك حذف الموظفين من "خادم قاعدة بيانات  " FRIS 2باستخدام برنامج  . TCMS V2لبدء حذف الموظفين:
• في صفحة ( Employee Enrollmentتسجيل الموظفين) ،حدِّد الموظفين الذين ترغب في حذفهم من "خادم قاعدة بيانات
 ."FRIS 2حدِّد خانة االختيار في العمود ( Selectتحديد).
• انقر فوق ( Delete Employeeحذف موظف).
• سيعمل البرنامج على انبثاق نافذة لك لتأكيد الحذف .انقر فوق ( Okayموافق) للتأكيد والمتابعة.

تنزيل بيانات المعاملة من خادم قاعدة بيانات FRIS 2
تكون بيانات المعامالت الم َ
ُخزنة في "خادم قاعدة بيانات  "FRIS 2على شكل بيانا ٍ
خام .ويلزم تنزيل بيانات المعامالت الخام في
ت ٍ
برنامج  TCMS V2ومعالجتها قبل عرضها في "جدول أو تقرير الحضور" .لتنزيل بيانات المعامالت في برنامج :TCMS V2
• في عالمة التبويب ( Transaction Logسجل المعامالت) ،حدِّد أنواع التنزيل التي إما أن تكون بواسطة View new
( transaction since last downloadعرض معاملة جديدة منذ التنز يل األخير) أو بواسطة نطاق تاريخ.
• بعد قيامك بتحديد نوع التنزيل ،انقر فوق الزر ( Downloadتنزيل).
• سيتم عرض جميع بيانات المعامالت في عالمة التبويب ( Transaction Logسجل المعامالت) .انقر فوق Download Log
(سجل التنزيل)؛ لنسخ بيانات المعامالت في برنامج .TCMS V2

إدارة خادم قاعدة بيانات FTDP
استيعاب FTDP
تم تصميم "معالج بيانات ) FingerTec " (FTDPلتوصيل أجهزة  FingerTecالطرفية بنظام طر ٍ
ف ثالثٍ .ويخزن معالج
 FTDPالبيانات في قاعدة بيانا ٍ
ت مركزي ٍة للعديد من مستخدمي الشبكة المحلية؛ لكي يستخدموا قاعدة البيانات إلنشاء نظام مستقل من
خالل مدير  .ODBCباستثناء مدير  ،ODBCيستطيع المستخدمون تصدير البيانات إلى أنواع ملفا ٍ
ت مختلف ٍة على النحو المطلوب
إلدخالها في نظام الطرف الثالث الخاص بهم .و ُي َع د معالج  FTDPمناسباا لمستخدمي  FingerTecالذين يبحثون عن نقل بيانا ٍ
ت
أساسية باستخدام األجهزة الطرفية ،وذلك دون االضطرار إلى إجراء أية تهيئ ٍة في إعدادات تسجيل وقت الحضور وطباعة التقارير ,أو
باختصار دون الحاجة إلى استخدام  SDKللدمج في نظام طر ٍ
ف ثالثٍ.
كال من برنامج  FTDPبقاعدة بيانات TCMS V2مالحظة :لتوصيل برنامج
في نفس الحاسب اآللي FTDP.ومعالج  ،TCMS V2سيلزمك تثبيت ا ٍ
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• انقر فوق ( Devicesاألجهزة).
• انقر نقرا ا مزدوجا ا فوق ( FTDP database server managementإدارة خادم قاعدة بيانات .)FTDP
• اكتب ( localhostمضيف محلي) في عمود خادم قواعد بيانات  ، FTDPفي حالة قيامك بتثبيت برنامج  TCMS V2ومعالج
 FTDPفي نفس جهاز الحاسب اآل لي .وفي حالة قيامك بتثبيت برنامج  TCMS V2ومعالج  FTDPفي أجهزة حاسب آلي
منفصلة ،سيلزمك إدخال عنوان  IPالخاص بجهاز الحاسب اآللي.
• حدِّد  ) Microsoft Access Driver (*.mdbفي عمود مُشغل أقراص .ODBC
• ُي َع د عمود ( Descriptionالوصف) اختيارياا.
• حدِّد مكان ملف ( FTDP.mdb fileمثالC:\PROGRAM FILES\FINGERTEC WORLDWIDE\FINGERTEC DATA :
 ) PROCESSOR\FTDP.mdbفي عمود قاعدة البيانات ،وانقر فوق ( Loginتسجيل دخول).

• اسم الموظف هو  FTDPوكلمة المرور االفتراضية لمعالج  FTDPهي .123
• انقر فوق ( Newجديد) إلنشاء االتصال.

مزامنة األجهزة الطرفية مع معالج FTDP
بعد االتصال بمعالج  ، FTDPسيلزمك مزامنة األجهزة الطرفية المتصلة بمعالج  FTDPمع برنامج .TCMS V2
• انقر فوق عالمة التبويب ( FingerTec Terminalsأجهزة  FingerTecالطرفية) ،ثم انقر فوق الزر األخضر للتحقق من
اتصال األجهزة الطرفية بمعالج .FTDP

• بعد االتصال ،سيعرض البرنامج األجهزة الطرفية التي يتصل بها معالج  .FTDPانقر فوق Synchronize Terminal
(مزامنة جهاز طرفي).
• (موافق) Okay.بعد اكتمال العملية ،انقر فوق
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• في الخطوة التالية ،قم بتشغيل تنشيط الجهاز الطرفي في إعداد أجهزة  FingerTecالطرفية للجهاز الطرفي المتصل بمعالج
 . FTDPومن دون تنشيط الجهاز الطرفي ،لن تتمكن من تنزيل بيانات الحضور واالنصراف من معالج .FTDP

مزامنة مستخدمي برنامج  TCMS V2بمعالج FTDP
لمزامنة الموظفين في برنامج  TCMS V2مع معالج :FTDP

• انتقل إلى ( Employee Enrolmentsتسجيالت الموظفين) ،وانقر فوق الزر األخضر .انقر فوق Synchronize
( TCMS V2 to synchronise the FTDP users into TCMS V2مزامنة برنامج  TCMS V2لمزامنة
مستخدمي  FTDPفي .)TCMS V2
• عندما تختار المستخدمين ضمن ( Employee Managementإدارة الموظفين) ،ستالحظ أن برنامج  TCMS V2ال يخزن
البصمة ,أو كلمة المرور ,أو مُع ِّر ف البطاقة ,أو اسم الموظف .ال يُسمَح لك بتنزيل الموظفين أو تحميلهم بين األجهزة الطرفية؛
سليم للنظام.
استخدام غير
وذلك للمساعدة على تجنب أي
ٍ
ٍ

تنزيل سجالت المعامالت من FTDP
لتنزيل سجالت المعامالت من :FTDP
• يمكنك اختيار التنزيل إما بواسطة نطاق التاريخ أو آخر معامل ٍة م َ
ُنزلةٍ .بخالف بيانات تنزيل المعامالت في برنامج TCMS V2
من جهاز  FingerTecالطرفي ،ستظل جميع بيانات المعامالت الم َ
ُنزلة من  FTDPمتوفر اة ،ولن يتم حذفها.
• انتقل إلى ( Transaction Logsسجالت المعامال ت) ،وانقر فوق الزر األخضر ،ثم انقر فوق ( Download Logسجل
التنزيالت).
• انقر فوق ( OKموافق).
• بعد اكتمال العملية ،انقر فوق الزر ( OKموافق) مر اة أخرى.
ُنز لة مُسجَ ا
• عندما تختار اآلن قائمة تدقيق بيانات األجهزة الطرفية ،ستشاهد جميع سجالت المعامالت الم َ
لة هنا .باإلضافة إلى ذلك،
يمكنك مواصلة إعداد جداول الحضور واالنصراف وتقارير تسجيل وقت الحضور من هنا.

إدارة قاعدة بيانات خادم ويب FingerTec
استيعاب خادم ويب FingerTec
يُعد خادم ويب  FingerTec Websterنظام ويب يقوم بتسهيل جميع أجهزة  FingerTecالطرفية لكي يتم دمجها في تطبيق ويب.
لقد تم تضمينه في أحدث تقنية لشركة  ،Microsoftوهي  Visual Studio .NET 2010مع  NET Framework 4.0.كبني ٍة
للنظام ،ويعمل على خدمات معلومات اإلنترنت ( )IISمن  ، Microsoftويدعم قاعدة بيانات  ، MySQLويقوم بمركزة البيانات من
خادم بطريقة في الزمن الحقيقي.
جميع أجهزة  FingerTecالطرفية من خالل ويب إلى
ٍ

إنشاء اتصال بخادم ويب )Webster) FingerTec
بالنسبة إلى خادم الويب ( ،) Websterمن الممكن أن يتم تثبيت برنامج  TCMS V2وخادم الويب  Websterعلى جهاز حاس ٍ
ب
ا
مقبوال.
آلي ٍ واحٍد أو أجهز ٍة منفصلةٍ ،أيهما كان
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• انقر فوق ( Devicesاألجهزة).
• انقر نقرا ا مزدوجا ا فوق ( Webster database server managementإدارة خادم قاعدة بيانات .)Webster
• اكتب ( localhostمضيف محلي) في عمود خوادم قواعد بيانات  ، Websterفي حالة قيامك بتثبيت برنامج  TCMS V2وخادم
 Websterفي نفس جهاز الحاسب اآللي .وفي حالة قيامك بتثبيت برنامج  TCMS V2وخادم  Websterفي أجهزة حاس ٍ
ب آلي ٍ
منفصلةٍ ،فسيلزمك إدخال عنوان  IPالثابت الخاص بخادم .Webster
• حدِّد ( SQL Serverخادم  ) SQLفي عمود مُشغل أقراص .ODBC
• يُعد عمود ( Descriptionالوصف) اختيارياا.
• بشك ٍل افتراضي ,يكون ك ُّل من "اسم الموظف" و"كلمة المرور" هو  . Websterفي حالة قيامك بتغيير كلمة المرور في برنامج
 MySQLالخاص بك ،سيلزمك إدخال كلمة المرور التي تستخدمها في برنامج .MySQL
• انقر فوق ( Newجديد) إلنشاء االتصال.

مزامنة األجهزة الطرفية مع Webster
بعد االتصال بخادم  ، Websterسيلزمك مزامنة األجهزة الطرفية المتصلة بخادم  Websterمع برنامج .TCMS V2
• انقر فوق عالمة التبويب ( FingerTec Terminalsأجهزة  FingerTecالطرفية) ،ثم انقر فوق الزر األخضر للتحقق من
اتصال األجهزة الطرفية بخادم .Webster

• بعد االتصال ،سيعرض البرنامج األجهزة الطرفية التي يتصل بها خادم  .Websterانقر فوق Synchronize Terminal
(مزامنة جهاز طرفي).
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• بعد اكتمال العملية ،انقر فوق ( Okayموافق).
• في الخطوة التالية ،قم بتشغيل تنشيط الجهاز الطرفي في إعداد أجهزة  FingerTecالطرفية للجهاز الطرفي المتصل بخادم
 . Websterومن دون تنشيط الجهاز الطرفي ،لن تتمكن من تنزيل بيانات الحضور واالنصراف من خادم .Webster

مزامنة الموظفين في برنامج  TCMS V2مع خادم Webster
لمزامنة المستخدمين في برنامج  TCMS V2مع خادم :Webster

• انتقل إلى ( Employee Enrolmentsتسجيالت الموظفين) ،وانقر فوق الزر األخضر .انقر فوق Synchronize
( TCMS V2 to synchronise the Webster users into TCMS V2مزامنة برنامج  TCMS V2لمزامنة
مستخدمي  Websterفي .)TCMS V2
• عندما تختار الموظفين ضمن ( Employee Managementإدارة الموظفين) ،ستالحظ أن برنامج  TCMS V2ال يخزن
بصماتهم ,وال كلمات مرورهم ,وال مُع ِّرفات بطاقاتهم ,وال أسماء المستخدمين الخاص بهم .ال يُسمَح لك بتنزيل المستخدمين أو
سليم للنظام.
استخدام غير
تحميلهم بين األجهزة الطرفية؛ وذلك للمساعدة على تجنب أي
ٍ
ٍ

تن زيل سجالت المعامالت من خادم Webster
لتنزيل سجالت المعامالت من خادم :Webster
• يمكنك اختيار التنزيل إما بواسطة نطاق التاريخ أو آخر معامل ٍة م َ
ُنزلةٍ .بخالف بيانات تنزيل المعامالت في برنامج TCMS V2
من جهاز  FingerTecالطرفي ،ستظل جميع بيانات المعامالت الم َ
ُنز لة من خادم  Websterمتوفر اة ،ولن يتم حذفها.
• انتقل إلى ( Transaction Logsسجالت المعامالت) ،وانقر فوق الزر األخضر ،ثم انقر فوق ( Download Logسجل
التنزيالت).
• انقر فوق ( OKموافق).
• بعد اكتمال العملية ،انقر فوق الزر ( OKموافق) مر اة أخرى.
• عندما تختار اآلن قائمة تدقيق بيانات األجهزة الطرفية ،ستشاهد جميع سجالت المعامالت الم َ
ُنز لة مُسجَ لة هنا .يمكنك مواصلة إعداد
جداول الحضور واالنصراف وتقارير تسجيل وقت الحضور من هنا.
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الفصل • 5

الموظفون

يرشدك هذا الفصل لملء معلومات المُستخ ِد م التفصيلية ألغراض التقارير.
في هذا الفصل ،سنناقش معلومات الموظفين المتعلقة بأغراض التقارير فقط .يُرجى العلم بأن جميع المستخدمين يلزم تعيينهم في
مجموعات تم إنشاؤها مُسب اقا في جدول مهام المجموعات؛ لعرض المعلومات الدقيقة في جدول وتقرير الحضور.

ملء بطاقة أوقات موظف

االسم  -اسم الموظف بالكامل.
القسم  -القسم الذي ينتمي إليه الموظف .سيلزمك تعيين هذا القسم مُسب اقا في ( System Settingsإعدادات النظام) >
( Department Definitionتعريف القسم).
القطاع  -القطاع الذي ينتمي إليه الموظف .سيلزمك تعيين هذا القسم مُسب اقا في ( System Settingsإعدادات النظام) >
( Department Sectionتعريف القطاع).
إصدار  -أول تاريخ عمل.
انتهاء  -آخر تاريخ عمل.
رقم التأمين االجتماعي  -رقم التأمين االجتماعي أو رقم التعريف.
رقم ال ُم ع ِّر ف  -رقم مُع ِّرف الموظف.
رقم الهاتف  -رقم الهاتف.
البريد اإللكتروني  -عنوان البريد اإللكتروني.
العنوان  -العنوان البريدي.
الوجهة  -وجهة في الشركة
العطلة  -تاريخ بدء العطلة.
حتى  -تاريخ انتهاء العطلة.
نوع الدفع  -نوع الرواتب إما بالساعة أو شهرياا.
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إضافة الموظفين إلى بطاقة أوقات الموظفين

يمكنك إضافة موظ افا جدي اد ا في هذه الوظيفة .إلضافة موظ اف ا جدي ادا:
• انقر فوق ( Add Employeeإضافة موظف).
• أدخل ( Employee IDمُع ِّرف الموظف) للموظف الجديد ،وانقر فوق ( Applyتطبيق) .يُرجى التأكد من أن "مُع ِّر ف الموظف"
فري ٌد وعدم تكراره مع موظفين آخرين.
• سيتم تضمين الموظف الجديد في "قائمة الموظفين".
• أدخل تفاصيل الموظف وف اقا لذلك.
• انقر فوق ( Saveحفظ) ،وسيؤدي هذا إلى انبثاق نافذة لمطالبتك بإنشاء سجل الحضور للموظف الجديد .اختر دورة الرواتب
الحالية أو حدِّد التواريخ.
• انقر فوق ( Applyتطبيق) عند االنتهاء.

تغيير مُع ِّر ف الموظف

في حالة رغبتك في تغيير المُع ِّرف الحالي للموظف إلى مُع ِّر ٍ
ف جديدٍ:
• انقر فوق ( Change IDتغيير مُع ِّرف).
• حدد المُع ِّرف الحالي للموظف ،الذي ترغب في تغييره ،وأدخل المُع ِّرف الجديد للموظف.
• انقر فوق ( Applyتطبيق) حتى يسري مفعول التغييرات ،ثم انقر فوق ( Saveحفظ).
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تغيير تاريخ اإلصدار

يُعد ( Issued Dateتاريخ اإلصدار) التاريخ الذي قمت فيه بتثبيت برنامج  TCMS V2واستخدامه ألول مرةٍ .في حالة توفر أي
بيانات معامل ٍة قبل "تاريخ اإلصدار" ،فلن تظهر بيانات المعاملة في "جدول أو تقرير الحضور" .ويرجع هذا إلى أن برنامج TCMS
 V2لن يعرض بيانات المعاملة إال بعد "تاريخ اإلصدار" .لتغيير "تاريخ اإلصدار" لجميع الموظفين مر اة واحد اة:
• انقر فوق ( Change Issued Dateتغيير تاريخ اإلصدار).
ا
تاريخ ا أسبق من تاريخ بيانات أول معاملة.
• أدخل
• انقر فوق ( Applyتطبيق) حتى يسري
مفعول التغييرات.

استيراد موظف

إذا كان لديك قائمة موظفين بتنسيق  )Excel (.xlsأو  ،) ASCII (.txtيمكنك استيراد قائمة الموظفين في برنامج  .TCMS V2ومن
خالل القيام بذلك ،لن تضطر إلى مواجهة الصعاب إلضافة موظفين ُج دد واح ادا تلو اآلخر .يُرجى التأكد من أن تنسيق قائمة الموظفين
مثل التنسيق الوارد في لقطة الشاشة التالية.
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•
•
•
•
•

الستيراد قائمة الموظفين ،انقر فوق ( Import Employeeاستيراد موظف).
حدِّد تنسيق الملف ،انقر فوق إما  EXCELأو .ASCII
حدِّد مكان الملف في مُشغل األقراص الثابت لديك ،وانقر فوق ( OKموافق).
س ُتعرَ ض بيانات الموظف في نافذة ( Import Employee Recordsاستيراد سجالت الموظفين).
اضغط على ( Applyتطبيق) لمتابعة االستيراد.

حذف موظف
ٌ
حاالت تحتاج فيها الشركة إلى حذف أي موظ ٍ
ف من برنامج  .TCMS V2اتبع الخطوات التالية لحذف موظ افا:
هناك
 .1انقر فوق ( Employeesموظفين) لفتح صفحة ( Employee Recordسجل الموظفين).
 .2انقر نقرا ا مزدوجا ا فوق الرمز ( Dustbinسلة المهمالت).
 .3حدِّد ( Employee IDمُع ِّرف الموظف) الذي ترغب في حذفه.
 .4انقر فوق ( Deleteحذف) لمتابعة عملية الحذف.
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الفصل • 6

جدول الحضور

يرشدك هذا الفصل إلى كيفية قراءة "جدول الحضور" وعرضه وتحريره وإنشائه.
يتم تخزين ومعالجة جميع بيانات المعامالت الم َ
ُنز لة من األجهزة الطرفية الخاصة بساعة توقيت  FingerTecفي برنامج TCMS
 . V2ويعالج برنامج  TCMS V2بيانات المعامالت استنا ادا إلى إعدادات ( Clocking Scheduleجدول الحضور
واالنصراف) و( Group Duty Roste rجدول مهام المجموعات) .يعرض "جدول الحضور" بيانات المعامالت المُعالَجة؛
لعرضها وتحريرها بشك ٍل نهائي ٍ قبل المتابعة إلى قسم "التقارير".

عرض البيانات

أرقام كمُع ِّرف موظ ٍ
ف  .يمكنك تعيين كود رقمي مؤل ٍ
مُع ِّر ف الموظف  -هذا "مُع ِّر ف موظف" فري ٌد لكل موظ ٍ
ف لكل عملية
ف من 9-1
ٍ
تسجيل.
االسم  -اسم الموظف بالكامل.
نوع اليوم  -نوع اليوم لليوم المُح َدد.
الجدول  -جدول العمل الذي تم تعيينه للموظف لهذا اليوم المُح َدد.
الدخول  -الوقت الذي يحضر خالله الموظف إلى العمل.
الراحة  -الوقت الذي يذهب خالله الموظف إلى راحة الغداء/الشاي.
االستئناف  -الوقت الذي يعود خالله الموظف من راحة الغداء/الشاي.
الخروج  -الوقت الذي ينصرف خالله الموظف من العمل.
الوقت اإلضافي  -الوقت الذي يبدأ فيه الوقت اإلضافي.
انتهاء  -الوقت الذي ينتهي فيه الوقت اإلضافي.
العمل  -إجمالي وقت العمل في اليوم.
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الوقت اإلضافي  -إجمالي الوقت اإلضافي في اليوم.
عجز العمل  -إجمالي عجز العمل في اليوم.
الدخول المتأخر  -إجمالي وقت الدخول المتأخر في اليوم.
يوم مُح َددٍ.
اإلجازة المأخوذة  -اإلجازة التي يأخذها الموظف في ٍ
الساعة  -اإلجازة التي يأخذها الموظف بساعا ٍ
ليوم مُح َددٍ.
ت ٍ
مالحظة  -لإلعالم عن سبب حضور الموظف في اليوم المُح َدد.
في حالة تطبيق خيار "الوقت اإلضافي" لكل أسبوع/شهر في "جدول مهام المجموعات" ،فستظهر  3أعمد ٍة إضافي ٍة في "جدول
الحضور" .استوعب الوصف التالي:
شهر.
أسبوع أو
إجمالي الساعات  -إجمالي ساعات العمل في
ٍ
ٍ
شهر.
أسبوع أو
إجمالي الوقت اإلضافي  -طلب إجمالي الوقت اإلضافي في
ٍ
ٍ
شهر.
أسبوع أو
عجز العمل  -إجمالي وقت العجز في العمل في
ٍ
ٍ

اختيار خيارات عرض البيانات

لديك خيارات تحديد الطريقة التي تحب أن ُتعرَ ض بها بياناتك في "جدول الحضور":
يعرض "جدول الحضور" افتراضياا المعلومات حسب التاريخ ،ويعرض جميع بيانات الحضور في نفس اليوم.
التاريخ ِ -
مُع ِّر ف المُستخ ِد م  -يعرض هذا الخيار بيانات الحضور حسب المُستخدِم متبو اعا بالتاريخ.
دورة الرواتب  -يعرض هذا الخيار بيانات الحضور استنا ادا إلى دورة الرواتب التي ُتعد فترة تاريخ البداية وتاريخ النهاية في طول
الوقت.
التأخر  -يمكنك أي ا
ضا اختيار عرض بيانات الحضور وفرزها حسب تأخر الموظف:
•
•
•
•

الدخول المتأخر  -يعرض بيانات حضور الموظف المتأخر
الخروج المبكر  -يعرض بيانات حضور الموظفين الذين غادروا العمل قبل وقت الخروج المُحدَد مُسب اقا.
الراحة الممتدة  -تعرض بيانات حضور الموظفين الذين تجاوزوا وقت "الراحة  -االستئناف" المُحدَد مُسب اقا لهم.
تفويت التسجيل  -يعرض بيانات حضور الموظفين ،الذين لم يثبتوا دخولهم في جهاز  FingerTecالطرفي.
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• الوقت اإلضافي  -يعرض بيانات حضور الموظفين الذين عملوا وق اتا إضافياا.
• في اإلجازة  -يعرض بيانات حضور الموظفين الموجودين في إجازةٍ.
• الغائبون  -يعرض بيانات حضور الموظفين الغائبين.

الجدول  -يعرض بيانات حضور الموظفين حسب جدول الحضور واالنصراف الذي تم إنشاؤه.
القسم  -يعرض بيانات حضور الموظفين حسب قسمهم.

تنزيل بيانات المعامالت من الجهاز الطرفي إلى جدول الحضور
كما يمكنك تنزيل بيانات المعامالت من جهاز  FingerTecالطرفي في صفحة "جدول الحضور" .انقر فوق ( Downloadتنزيل)
لبدء عملية التنزيل.

إرسال بيانات المعامالت من جدول الحضور إلى السجل
تنطبق قاعدة إدارة البيانات على برنامج  .TCMS V2وقد يستجيب البرنامج ببط ٍء أو يواجه تأخرا ا في األداء ،إذا كان
•
ا
خاص أثناء إنشاء "جدول الحضور" .يُوصى بشد ٍة
حمولة أثقل من الالزم من بيانات المعامالت .ويمكن مالحظة هذا األمر بشك ٍل
يحمل
ٍ
أشهر؛ للحصول على األداء األمثل لبرنامج
بأن ترسل بيانات المعامالت من "جدول الحضور" إلى مجلد "السجل" مر اة واحد اة كل 3
ٍ
.TCMS V2

لبدء إرسال بيانات المعامالت إلى السجل:
• في ( Attendance Sheetجدول الحضور) ،انقر فوق ( To Historyإلى السجل).
• اختر موظفين مُح َد دين أو حدِّد ( Allالكل) الختيار جميع الموظفين لنقل البيانات.
• حدِّد نطا ق تاريخ بيانات المعامالت لكي يتم نقلها إلى مجلد "السجل" .انقر فوق ( To Historyإلى السجل) لبدء نقل البيانات

تحرير بيانات الحضور
في ظرو ٍ
ف معينةٍ ،يستطيع المسؤول تحرير بيانات حضور الموظف ألغراض التقارير .على سبيل المثال ،عندما يغادر مُستخدِم
المكتب مبكرا ا متوجهاا إلى جلسة تدريبٍ ،يستطيع المسؤول تحرير البيانات وف اقا لذلك ،بحيث ال ُي َع د الموظف قد َسجَ ل "خروجا ا مبكرا ا".
للقيام بذلك؛ يجب على المسؤول:
• النقر فوق ( Editتحرير) لبدء التحرير.
• النقر نقرا ا مزدوجا ا فوق موضع الوقت الذي يرغب في تحريره.
• إدخال قيمة جديدة والنقر فوق ( Applyتطبيق).
سيحدث وقت الحضور الجديد في موضع الوقت الخاص بـ "جدول الحضور" ،وفي التقرير كذلك .ومع ذلك ،يتم تمييز الحضور
المُحرَ ر بخطٍ سميكٍ  .وهذا لإلشارة إلى أنه قد تم تحرير وقت الحضور المُميز .ال يزال بإمكانك استعراض البيانات الخام األصلية
لموضع الوقت المعروض في ( Drag/Drop Clocking boxسحب/إفالت مربع الحضور واالنصراف) .والبيانات الخام في
سحب/إفالت مربع الحضور واالنصراف ال يمكن تحريرها.
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إضافة إجازات الموظفين إلى جدول الحضور
يستطيع المسؤول إضافة اإلجازة التي أخذها الموظفون إلى "جدول الحضور" .وعن طريق استخدام وظيفة ( Leave Takenاإلجازة
المأخوذة) ،سيعمل برنامج  TCMS V2على انبثاق نافذة ( Enter Leave Takenإدخال اإلجازة المأخوذة)؛ لكي يقوم المسؤول
بإدخال تفاصيل إجازة الموظف الغائب.
• انقر فوق ( Editتحرير) وسيحل الزر ( Leave Takenاإلجازة المأخوذة) محل الزر ( Generateإنشاء).
• انقر فوق ( Leave Takenاإلجازة المأخوذة) ،وسيؤدي هذا إلى انبثاق نافذة ( Enter Leave Takenإدخال اإلجازة
المأخوذة).

• في نافذة ( Enter Leave Takenإدخال اإلجازة المأخوذة) ،أدخِل التفاصيل للعديد من المستخدمين الغائبين.
• انقر فوق ( Okayموافق) لحفظ إعدادات ( Leave Takenاإلجازة المأخوذة).
• ولذلك ،سيتم تغيير معلومات الموظف من غائ ٍ
ب إلى آخذ إجاز ٍة في هذه التواريخ المُح َددة.

تعيين الموظفين في مناوبا ٍ
ت متعدد ٍة
عمالة كاف ٌ
ٌ
من الممكن تعيين بعض الموظفين مؤق اتا لمناوبا ٍ
ية
يوم مُح َددٍ .ومن المُرجَ ح أن يحدث هذا عندما ال تكون هناك
ت متعدد ٍة في ٍ
في المناوبات األخرى .وبالتالي ،يكون الحل المخصص هو تعيين موظفين مؤق ات ا للعمل في مناوبا ٍ
ت متعددةٍ .يستطيع المسؤول تعيين
موظفين في مناوبا ٍ
ت متعدد ٍة في "جدول الحضور".
• انقر فوق ( Editتحرير) ،ثم انقر فوق ( Multi-Shiftsمناوبات متعددة) .سيؤدي هذا إلى انبثاق نافذة Multi-Shifts
(المناوبات المتعددة).
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• تعرض نافذة ( Multi-Shiftsالمناوبات المتعددة) كل المُستخدِمين الذين تم تعيينهم ضمن الجداول اليومية .حدِّد التاريخ للمُستخدِم،
للمناوبتين  4و.3
وقم بتعيين جدول الحضور واالنصراف
ِ
• انقر فوق ( Okayموافق) لحفظ اإلعداد.

إنشاء البيانات في جدول الحضور
مالحظة :يجب أن ُتنشئ بيانات الحضور في "جدول الحضور" ،إذا كنت قد قمت بما يلي .ال يمكنك تخطي هذه الخطوة؛ ألنها ستؤثر في التنسيق والحساب في
برنامج .TCMS V2

• تغيير أي إعدادا ٍ
ت في "جدول الحضور واالنصراف".
• تغيير أي إعدادا ٍ
ت في "جدول مهام المجموعات".
• تعيين أي مستخد مين لـ "جدول مهام المجموعات".
• تغيير أي مستخدمين في "جدول مهام المجموعات" الجديد.
يجب تحديث "جدول الحضور" دائماا بالتحديثات األخيرة؛ لعرض البيانات الدقيقة .قم بإجراء عملية ( Generateإنشاء) حتى يسري
مفعول اإلعدادات الجديدة.
• انقر فوق ( Generateإنشاء).

• يمكنك أي ا
ضا فرز قائمة الموظفين حسب أقسامهم .انقر فوق القائمة المنسدلة ( Departmentالقسم) ،وحدِّد القسم الذي ترغب في
عرضه.
• حدِّد الموظفين ذوي الصلة ،الذين ترغب في إنشاء بيانات حضورهم أو حدِّد ( Allالكل) .حدِّد نطاق التاريخ.
حضور وانصرا ٍ
آخر  .حدِّد ( Clocking Scheduleجدول الحضور
ف
• يمكنك إنشاء بيانات حضور الموظف باستخدام جدول
ٍ
ٍ
واالنصراف) من القائمة المنسدلة إلنشائه للمستخدمين المحددين.
بشكل يدوي ٍ مُسب اقا في "جدول الحضور" ورغبت في حفظها ،فيُرجى التأكد من قيامك باختيار
• في حالة ما إذا قمت بتحرير البيانات
ٍ
الخيار ( Keep user changed dataحفظ بيانات المستخدم المُغيَّرة).
• انقر فوق ( Generateإنشاء) و( Okayموافق) لبدء العملية.
• بعد اكتمال العملية ،انقر فوق ( Attendanceالحضور)؛ لمراجعة بيانات الحضور باستخدام اإلعدادات الجديدة.
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ف ثال ٍ
تصدير بيانات الحضور من برنامج  TCMS V2إلى برنامج طر ٍ
ث
يمكن تصدير بيانات الحضور من برنامج  TCMS V2لكي يتم دمجها في برنامج طر ٍ
ف ثالثٍ ،مثل :برنامج الرواتب ,وبرنامج
الموارد البشرية ،إلخ.
مالحظة :يتوافق برنامج الرواتب مع برنامج :TCMS V2
• ماليزيا  -برنامج  ,Founder DiGiPayوبرنامج رواتب  ,WinComوبرنامج  ،UBSبرنامج Emas
• أستراليا  -برنامج  ،MYOBبرنامج Unipay
• أمريكا  -خدمة رواتب BDB

تنسيقات ملفات التصدير المتوفرة هي )text (.txt :أو ,)Microsoft Excel worksheet (.xlsأو مدير  ,ODBCأو  .VFPهناك
نوعان لتصدير البيانات هما( Export Details :تصدير التفاصيل) و( Export Summaryتصدير الملخص).

استيعاب تصدير التفاصيل
يمكنك تصدير بيانات الحضور من برنامج  TCMS V2إلى برنامج رواتب أو لدمجها في أنظمة الموارد البشرية .وإلجراء هذه
الوظيفة؛ يلزمك استيعاب حقول ( Export Detailsتصدير البيانات) ومتطلبات برنامج الطرف الثالث .عليك بالتحديد وف اقا لذلك.

• في ( Attendance Sheetجدول الحضور) ،انقر فوق ( Exportتصدير).
• اختر موظفين مح َد دين أو حدِّد ( Allالكل)؛ الختيار جميع الموظفين لتصدير البيانات.
• حدِّد نطاق تاريخ بيانات الحضور.
• انقر فوق ( Export Detailتصدير تفصيل).
• حدِّد تسلسل البيانات المُصدَّرة حسب موضع العمود.
ف ثالثٍ ،فيُرجى الرجوع إلى متطلبات البرنامج المذكورة؛ إلجراء عملية دمجٍ سلسةٍ.
تحذير :في حالة قيامك بتصدير البيانات إلى أي برنامج طر ٍ
ف
• حدِّد طول كل حقل بيانات؛ لمالءمة الحد األقصى لعدد األحرف لكل عمودٍ .تحذير :في حالة قيامك بتصدير البيانات إلى أي برنامج طر ٍ
ثالثٍ ،فيُرجى الرجوع إلى متطلبات البرنامج المذكورة.
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• انقر فوق ( Applyتطبيق) لحفظ اإلعدادات.
• حدِّد نوع الملف الذي ترغب في تصدير البيانات إليه.
• انقر فوق ( Export Detailتصدير تفصيل) لبدء عملية التصدير.

استيعاب تصدير الملخص
ُت ستخ َدم هذه الوظيفة لتصدير ملخص بيانات الحضور لفتر ٍة زمني ٍة معينةٍ .ويفيد هذا األمر ،عندما يتطلب برنامج الرواتب أو نظام
حضور ا
تقرير مفص ٍل.
بدال من
الموارد البشرية ملخص بيانات
ٍ
ٍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

في ( Attendance Sheetجدول الحضور) ،انقر فوق ( Exportتصدير).
حدِّد المستخدمين المحددين أو اختر ( Allالكل)؛ الختيار جميع المستخدمين المشاركين في تصدير البيانات.
حدِّد نطاق تاريخ بيانات الحضور.
انقر فوق ( Export Summaryتصدير الملخص).
حدِّد تسلسل البيانات المصدَّرة حسب موضع العمود .تحذير :في حالة قيامك بتصدير البيانات إلى أي برنامج طر ٍ
ف ثالثٍ ،فيُرجى
الرجوع إلى متطلبات البرنامج المذكورة.
حدِّد طول كل حقل بيانات؛ لمالءمة الحد األقصى لعدد األحرف لكل عمودٍ .تحذير :في حالة قيامك بتصدير البيانات إلى أي برنامج
ف ثال ٍ
طر ٍ
ث  ،فيُرجى الرجوع إلى متطلبات البرنامج المذكورة.
انقر فوق ( Applyتطبيق) لحفظ اإلعدادات.
حدِّد نوع الملف الذي ترغب في تصدير البيانات إليه.
انقر فوق ( Export Summaryتصدير الملخص) لبدء عملية التصدير.

جدول الحضور الحالي
انقر فوق ( Closeإغالق) إلنهاء ( Attendance Sheetجدول الحضور) ،وأنت اآلن على استعداد للمتابعة إلى Reports
(التقارير).
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الفصل • 7

التقرير

يوضح هذا الفصل أنواع التقارير المتاحة في برنامج  TCMS V2وكيفية إنشاء/طباعة التقارير ذوات الصلة لتلبية متطلبات
شركتك.
يتم تخزين جميع بيانات المعامالت الم َ
ُنزلة من األجهزة الطرفية الخاصة بساعة التوقيت من  FingerTecبعد فرض عمليات التهيئة
صحيح في ( Attendance Sheetجدول الحضور) ،ويمكنك المتابعة إلى وظيفة ( Reportالتقرير)؛ إلنتاج التقارير
بشك ٍل
ٍ
تقرير؛ لالختيار من بينها واستخدام بيانات
المطلوبة لتلبية احتياجات شركتك .يوفر لك برنامج  TCMS V2إجمالي  49قالب
ٍ
ألغراض أخرى.
الحضور إلنشاء تقارير مختلف ٍة
ٍ

استيعاب التقارير المختلفة من قِبل برنامج TCMS V2
تقرير التصحيح  -يعرض هذا التقرير الموظفين الذين لديهم أنشطة حضور وانصراف غير منتظمةٍ ،مثل :وقت الراحة الممتدة،
والخروج المبكر ،والحضور متأخرا ا ،إلخ.
يستطيع المسؤول اختيار تعديل أنشطة الحضور واالنصراف غير المنتظمة هذه لمطابقة أنشطة الموظفين المتأثرين ،إذا لزم األمر.
تقرير التأخير  -يعرض هذا التقرير الموظفين المتأخرين ،مثل :الحضور متأخرا ا ،واالنصراف مبكرا ا ،وأخذ أوقات راح ٍة طويلةٍ ،إلخ.
ويُعرَ ض التأخير باللون األحمر إلى جانب إجمالي وقت عجز العمل بالدقائق.
جدول عمل اعتماد الوقت اإلضافي  -هذا تقرير جدول عمل للوقت اإلضافي يعرض قائمة الموظفين الذين يأخذون وق اتا إضافياا وعدد
الساعات المُح َددة لهُ .ي َعد هذا التقرير مهماا في اإلدارة؛ لمراجعة تفاصيل الوقت اإلضافي المأخوذ قبل اعتماد المطالب.
ملخص الحضور  -يشرح هذا التقرير بالتفصيل معدل العمل ،والتأخير ،وإجمالي وقت العمل ،والوقت اإلضافي ،ووقت العجز في
ف  .ويمكن عرض تحليل أداء عمل كل موظ ٍ
ساعات العمل أليام العمل/يوم الراحة ويوم العطلة لكل موظ ٍ
ف باستخدام هذا التقرير.
تحليل الحضور  -يُعد هذا التقرير في الغالب هو نفسه ملخص الحضور ،ولكن دون معدل العمل ،ووقت العمل ،والوقت اإلضافي،
ا
عامة على عدد المرات التي تأخر خاللها الموظف عن العمل أو خرج منه
ووقت العجز في العمل .ويمكن أن يُلقي صاحب العمل نظر اة
مبكرا ا في هذا التقرير.
تحليل يوم بيوم  -يشرح هذا التقرير بالتفصيل م عدل العمل اليومي ،والتأخير ،وإجمالي وقت العمل ،والوقت اإلضافي ،ووقت العجز
في ساعات العمل أليام العمل/يوم الراحة ويوم العطلة لكل موظ ٍ
ف.
بشهر  -يشرح هذا التقرير بالتفصيل معدل العمل الشهري ،والتأخير ،وإجمالي وقت العمل ،والوقت اإلضافي ،ووقت
تحليل شهر
ٍ
العجز في ساعات العمل أليام العمل/يوم الراحة ويوم العطلة لكل موظ ٍ
ف.
تقرير اإلجازة  -يعرض هذا التقرير قائمة بالموظفين ،الذين أخذوا إجاز اة وتفاصيل إجازاتهم للرجوع إليها.
بطاقة وقت الموظف  -إنها سجل الحضور األعم للموظف وتشتمل على أنشطة الحضور واالنصراف التفصيلية ألحد الموظفين في
أحد األشهر ،بما في ذلك وقت العمل المحسوب ،والوقت اإلضافي ،والعجز في ساعات العمل.
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يتوفر أي ا
ضا ملخص الحضور ,والتأخير ,واإلجازة المأخوذة في هذا التقرير.

بطاقة أوقات الحضور األسبوعية  -يُنشئ هذا التقرير الحضور األسبوعي للموظف في صفح ٍة تشتمل على ملخص الحضور أسفل
التقرير.
قائمة األسماء  -قائمة بجميع أسماء الموظفين أو المختارين منهم.
قائمة األقسام  -قائمة بجميع أسماء األقسام.
قائمة القطاعات  -قائمة بجميع أسماء القطاعات.
قائمة العالمات  -قائمة بجميع أسماء العالمات.
تقويم المهام  -هذا عبارة عن قائمة مراجعة تقويم العمل السنوي لمجموعة عم ٍل مح َددةٍ.
جدول الحضور واالنصراف  -هذا عبارة عن قائمة مراجعة تعرض اإلعدادات التفصيلية لجدول الحضور واالنصراف.
ا
شامال يشرح بالتفصيل أنشطة جميع الموظفين في أحد األشهر ،بما في ذلك :إجازاتهم,
جدول الحضور  -يُعد هذا التقرير تقريرا ا
خروج ( )OUTلكل موظ ٍ
ف.
والغائبين ,والتأخير .كما يوفر هذا التقرير خيار عرض أول وقت دخو ٍل ( )INوآخر وقت
ٍ
تحليل تكلفة الوظيفة  -يقتصر هذا التقرير على خيار ( Job Costتكلفة الوظيفة) في الجدول المرن .إنه يعرض أوقات الراحة
المتعددة لل مستخدمين وكذلك كود عمل الوظيفة لوقت الراحة المُح َدد.
بطاقة وقت الموظف التفصيلية  -يقتصر هذا التقرير على خيار ( Job Costتكلفة الوظيفة) في الجدول المرن .إنه يعرض أوقات
الراحة المتعددة للمستخدمين وكذلك كود عمل الوظيفة لوقت الراحة المُح َدد .وبخالف "تحليل تكلف ة الوظيفة" ،سيلخص هذا التقرير
تفاصيل الحضور.
تقرير األجور اإلجمالية  -يفيد هذا التقرير الشركات التي تدفع لموظفيها بالساعة .يعرض التقرير وقت العمل اإلجمالي والوقت
اإلضافي ( ) OTألنواع األيام المختلفة بمعدالت دفع مختلفة لحساب األجور.
جدول مهام الموظف األسبوعي  -إنه عبارة عن قائمة مراجعة لتقويم العمل األسبوعي لمجموعة عم ٍل مُح َددةٍ.
عمل مُح َددةٍ.
جدول مهام الموظف الشهري  -إنه قائمة مراجعة لتقويم العمل الشهري لمجموعة
ٍ
جهاز طرفيٍ؛ حتى تتمكن من مراجعتهم
قائمة مستخدمي األجهزة الطرفية  -يعرض هذا التقرير جميع المستخدمين المسجلين في كل
ٍ
وتدقيقهم من حين آلخر.
تحليل حركة الموظف  -يسجل هذا التقرير تفاصيل الحضور بواسطة "مُع ِّرف المُستخدِم".
تقرير أنشطة األجهزة الطرفية  -يشرح هذا التقرير بالتفصيل سجل معامالت المستخدمين بواسطة مُع ِّر ف الجهاز الطرفي.
قائمة معامالت األجهزة الطرفية  -يسجل هذا التقرير جميع بيانات المعامالت الم َ
جهاز طرفيٍ.
ُنزلة من كل
ٍ
تقرير حاالت تشغيل األجهزة الطرفية  -يُتاح هذا التقرير لجميع األجهزة الطرفية الخاصة بالوصول إلى باب من FingerTec
مفاجئ" ،و
والمتصلة بمستشعرات األبواب .ويعرض التقرير ال معلومات التفصيلية للوصف التالي" Open Suddenly :فتح بشك ٍل
ٍ
"زر إيقاف التشغيل" ،و " Door Closedالباب مغلق" ،و False
" Door Openedالباب مفتوح" ،وGo Off Button
ِ
"Logتسجيل خاطئ".
قائمة معامالت الدخول  -الخروج  -يعمل هذا التقرير مع نظام جهاز طرفي الدخول  -الخروج ( ،) In-Outونظام منع المرور إلى
أزواج ،ويعمل أي ا
ضا كتقرير تسجي ٍل فعا ٍل .
الخلف .ويعرض التقرير بيانات معامالت المستخدمين في
ٍ
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عرض/طباعة التقرير
يُتيح لك برنامج  TCMS V2إمكانية معاينة التقارير المكتملة واإلبالغ عنها استنا ادا إلى متطلباتك .تعلَّم كيفية عرض بيانات حضور
الموظف باستخدام قالب تقرير ( Employee Time Cardبطاقة وقت الموظف).
• انقر فوق ( Reportsالتقارير) ،وسيؤدي هذا إلى انبثاق نافذة ( Report Generationإنشاء التقارير).

•
•
•
•
•

حدِّد قالب ( Employee Time Cardبطاقة وقت الموظف).
حدِّد نطاق تاريخ السجالت لفرزها للتقرير.
حدِّد نطاق التاريخ للتقرير.
انقر فوق ( Previewمعاينة) لعرض التقرير قبل طباعته.
انقر فوق ( Printطباعة) لطباعة التقرير.

حفظ التقارير الستخدامها أو للرجوع إليها في المستقبل
باإلضافة إلى إنشاء التقارير وطباعتها ،يوفر برنامج  TCMS V2حفظ التقرير في تنسيقات ملفا ٍ
ت مختلفةٍ .ويمكنك حفظ التقارير
ألغراض ال َن سخ االحتياطي أو األرشفة .تنسيقات الملفات المتوفرة هي ،XLS :و ،XLS Dataو ،DOCو ،RTFو ،PDFو،JPG
و ،HTMو.TXT
• حدِّد التقرير وقم بمعاينته .وتأكد من صحة جميع التواريخ ,والمستخدمين ,وبيانات الحضور المتوفرة لديك.
الزر ( Previewمعاينة) .سيؤدي هذا إلى انبثاق قائم ٍة بتنسيقات الملفات.
• انقر فوق القائمة المنسدلة أسفل ِ
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• حدِّد تنسيق الملف المرغوب فيه ،وانقر فوق ( Saveحفظ) .سيعمل هذا على انبثاق نافذة ( Save Asحفظ باسم) لك لتحديد
مسار حفظ الملف واسم الملف.
• أدخل اسماا للملف ،وحدِّد مسار الحفظ.
• انقر فوق ( Saveحفظ) لبدء حفظ التقرير.

إرسال التقرير بالبريد اإللكتروني
يمكنك أي ا
ضا إرسال التقرير المُنشئ إلى المُستلِمين عبر البريد اإللكتروني.
• حدِّد التقرير وقم بمعاينته .وتأكد من صحة جميع التواريخ ,والمستخدمين ,وبيانات الحضور المتوفرة لديك.
الزر ( Previewمعاينة) .سيؤدي هذا إلى انبثاق قائم ٍة بتنسيقات الملفات.
• انقر فوق القائمة المنسدلة أسفل ِ
حدِّد تنسيق الملف المرغوب فيه ،وانقر فوق ( Emailإرسال بالبريد اإللكتروني) .سيؤدي هذا إلى انبثاق نافذة "عنوان
•
البريد اإللكتروني للمُستلِم".
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• أدخل عنوان البريد اإللكتروني للمُستلِم ،والنسخة الكربونية ،والموضوع ،والرسالة.
• انقر فوق ( Applyتطبيق) إلنشاء التقرير ،وأرسل رسالة البريد اإللكتروني المشت ِملة على ملف التقرير المُر َفق.

عرض نموذج التقارير
تقرير ،يُرجى الرجوع إلى نموذج التقارير التالي المشتمِل على إيضاحاتٍ:
لالطالع على المزيد من اإليضاحات التفصيلية بشأن كل
ٍ
*أدخل نموذج التقارير هنا ( )http://www.fingertec.com/tcms/reports.pdf
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الفصل • 8

تقرير طلب التسجيل الفعَّال

استيعاب تقرير طلب التسجيل الفعَّال
اختصار لطباعة تقرير طلب التسجيل الف َّع ال .وسيعرض التقرير المستخدمين الذين ال يزالون
يشتمل برنامج  TCMS V2على ِزر
ٍ
موجودين في منطق ٍة معين ٍة أثناء الطوارئ .وال يعمل هذا التقرير إال في حالة قيامك بتثبيت نظام قارئ الدخول والخروج ( )In-Outمع
تنشيط منع المرور إلى الخلفُ .ي َعد نظام قارئ الدخول والخروج ( )In-Outنظاماا تتوفر لك فيه سجالت للمستخدمين الذين يدخلون
شخص بالدخول مر اة أخرى
إحدى المناطق ،ويُطلَب من المستخدمين تأكيد هويتهم عبر بصماتهم لمغادرة إحدى المناطق .ال يُسمَح ألي
ٍ
دون هذا التأكيد لمغادرة إحدى المناطق.

هذين
سيفحص برنامج  TCMS V2باستمرار المستخدمين الذين يدخلون المنطقة ويغادرونها عن طريق جمع سجالت المعامالت من
ِ
شخص لم يقم بتسجيل الخروج من إحدى المناطق.
القارئين  .ولن يعرض هذا التقرير سوى مُع ِّرف المُستخدِم الخاص بأي
ٍ
ِ

إنشاء تقرير طلب التسجيل الفعَّال

إلنشاء تقرير ( Fire Roll callطلب التسجيل الف َّع ال) ،انقر فوق الرمز المعروض أعاله ،وسيقوم برنامج  TCMS V2بطباعة
التقرير.
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الفصل • 9

المُستشار

الوصول إلى اختصارات الوظائف األكثر إفاد اة في برنامج TCMS V2
ٌ
قائمة بالوظائف السبع األكثر إفاد اة في البرنامج .وإذا نسيت مكان الوظائف في البرنامج ،فما
في خلفية برنامج  ،TCMS V2هناك
خيار من الخيارات السبعة ،وسينقلك البرنامج إلى الوظيفة المُح َددة مباشر اة.
أي
عليك سوى أن تنقر نقرا ا مزدوجا ا فوق
ٍ
على سبيل المثال  ,إذا قمت بالنقر فوق ( Add New Employee IDإضافة مُع ِّرف جديد لموظ ٍ
ف) ،فسينقلك البرنامج إلى قائمة
( Employeesالموظفين) ،وسيعمل على انبثاق نافذة ( Add Employee IDإضافة مُع ِّر ف موظف) .وإنما األمر بهذه البساطة.
لتعطيل وظيفة المُستشار؛ انقر فوق الرمز ( Advisorمُستشار) ،وسيقوم البرنامج بإخفاء الوظيفة.
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الفصل • 10

اإلصدار الجديد

تحديث برنامج  TCMS V2إلى اإلصدار األخير
باستمرار؛ لتحسين وظائفه وتعزيزها استنا ادا إلى تعليقات
تقوم شركة  FingerTec Worldwideبتحديث برنامج TCMS V2
ٍ
ٌ
مجانية .
عمالئها ومتطلباتهم على مستوى العالم .وجميع التحديثات واإلصدارات الجديدة من FingerTec Worldwide
تعلَّم كيفية تحديث برنامج  TCMS V2إلى إصداره األخير.

• انقر فوق ( New Releaseإصدار جديد) ،وسيعمل هذا على انبثاق نافذة Connect to FingerTec TCMS internet
( serverاالتصال بخادم برنامج  TCMSعلى اإلنترنت من .)FingerTec
ا
اتصاال بخادم التحديثات .وسيقارن البرنامج بعد ذلك إصداره باإلصدار الموجود على
• انقر فوق ( Connectاتصال)؛ إلنشاء
الخادم .وإذا كان اإلصدار الحالي مُح َد اثا بالفعل ،فسيتم توجيهك بواسطة ’" ‘Files are already up to dateالملفات مُح َدثة
بالفعل" ،ويعني هذا أنه تم تحديث برنامج  TCMS V2الخاص بك إلى اإلصدار األخير .اُخ ُر ج من هذه النافذة؛ ألنك ال تحتاج إلى
أي تحديثا ٍ
ت في الوقت الحالي.
• بمجرد إنشاء االتصال ،انقر فوق ( Downloadتنزيل)؛ لبدء عملية التنزيل لتحديث الحزمة األخيرة.
• أعد تشغيل البرنامج بمجرد اكتمال عملية التحديث.
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الفصل • 11

الموارد األخرى

معلومات حول FingerTec
ت عن هذه الشركة
لمعرفة معلوما ٍ

إلى أين تتوجه؟

الشركة والمنتجات

www.fingertec.com

التحديثات األخيرة

صفحة المُعجبين على الفيسبوكFingerTec Worldwide :
تويترFingerTec Worldwide :
لالشتراك في الرسائل اإلخبارية من FingerTec
info.fingertec.com/subscribenewsletter:

النصائح الفنية وآخر تحديثا ٍ
ت

user.fingertec.com

وترقيات المنتج:

البريد اإللكتروني

( info@fingertec.comالمبيعات)
( support@fingertec.comالفنيون)

تسجيل الضمان:

info.fingertec.com/productwarranty

ملحقات :FingerTec

accessory.fingertec.com

- 94 -

INDEX
A
Absent 21, 81-82, 87
Access Codes 51-53
Configuration 52-53
Access Control 19, 48, 53-54
Access Rights 10
Access Zones 54
Activation 9, 11-13, 72-73
Activation Key, 9, 11-13
Adding Terminal 15
Advisor 92
See Also Shortcuts 92
Anti-Passback 17, 87, 91
ASCII (.txt) 42, 77, 88
See Also Importing Employees 77
Attendance Analysis 86
See Also Reports 86-90
Attendance Sheet 10, 21, 23-27, 30-32, 35,
37-38, 45, 57, 58, 68, 70, 75, 77, 79-87
Add Employee Leaves 82
Data Display Option 80
View 57, 70, 79, 86, 88
See Also Reports 86-90
Attendance Data 19, 22, 80-81, 83-88
Edit 81-83
Attendance Summary 86
See Also Reports 86-90
Auto Add Break Rule 26, 31, 37
Auto Schedule 42-44

B
Baudrate 13, 17
Break-Resume 23-24, 26, 29, 31, 33-34, 3840, 43-44, 79, 80
See Also Clocking Pairs 23, 28, 33, 34,
37
Break Rules 26, 31, 37
C
Calendar Type
19
Gregorian 19
Persian 19
Umm Al Qura 19
Changing Employee ID 76
Clear Data 56
Clocking 23-24, 29, 33-34, 37, 43, 46, 55, 57
Clocking Data 23, 55, 56-60, 72, 73
Clocking Data Audit List 57
View 57
Filter 58
Convert 58
Export 58
Delete 59
Clocking Pairs 33
IN-OUT 33
Break-Resume 33
OT-Done 33
Clocking Rules 23, 33
Clocking Schedules 22, 27, 32, 34, 40, 42,
44, 74
Weekly 22
Daily 22
Flexi 22
See Also Reports 86-90
COM Port RS2232/RS485 12
Communication Key 17
Connection Type 11-12
Correction Report 86
See Also Reports 86-90
Currency Symbol 20
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D
Data Display Option 30
See Also Attendance Sheet 10, 21, 24,
26, 27, 30, 31, 32, 35, 37
Date Setting 9, 16
Terminal 16, 55, 57-59, 64-65,
TCMS V2 9, 19, 20, 42, 43, 44
Day by Day Analysis 58, 86
See Also Reports 86-90
Day Type 10, 19-21, 42-44, 79, 87
Database Indexes 45
Delete Terminal 15, 21, 42, 46-47, 49, 51,
56, 64-65, 72-73
Delete Employee 49-51, 68-69, 77
Delete Audit List 59
Department 45-46, 48-50, 75, 81, 83, 87
Department List 87
See Also Reports 86-90
Detailed Employee Time Card 42
See Also Reports 86-90
Different Restday 42
Display Theme 65
Wallpaper 65
Advertisement Picture 66
Download Data 55-56, 59, 72, 74, 79, 86-87
Download Employee 49-50, 69
Download Enrollment 49, 69, 70
Duty Calendar 87
See Also Reports 86- 90
Duty Roster 21, 38, 40-44, 75, 79, 80, 83, 87

E
Edit Attendance Data 81, 83
Edit Employee 50
Employee Access Code 51-53
Employee Control 53-54
Enroll Employee 49
Entry-Exit Transaction Listing 87
See Also Reports 86-90
Employee Enrollment 49, 69, 70
Employee Input 76, 69,
Employee Leave 21, 46, 80-82, 86-87
Employee Management 48-50, 72, 74
Employee Message 63-65
Write Message 64
Erase Message 65
Employee Photo 60, 67-68
Insert 67
Download 67
Remove 68
Employee Time Card 75-76, 86-88
Add 76
Changing Employee ID 76
Changing Issued Date 77
See Also Reports 86-90
Erase Roster 43
Excel (.xls) 42, 77-78, 84
See Also Importing Employees 77
Exporting Data 15, 58, 84-85
Export Details 84
Export Summary 84-85
F
FingerTec Going Green DVD 8-9, 12-13
Fire Roll Call Report 91
See Also Reports 87
Flexi-Working Roster 38-40, 87
FRIS 14, 68-70
Download 69
Transfer 69
Delete 69
FTDP 14, 68-70
Synchronize 72
Download 72
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G
General Rules 24, 29, 34
Generate Report 54, 70, 6, 81-83, 86-87, 89,
90-91
Gross Wages Report 87
See Also Reports 86-90
Group Duty Roster 21, 40-44, 51, 75, 79, 80,
83
H
Holiday List 42
History 81
I
Importing Employee 77, 78
Excels (.xls) 77, 78
ASCII (.txt) 77, 78
In – Out 23, 33-34, 91
See Also Clocking Pairs 23, 33-34, 91
Installation
FingerTec Going Green DVD 8-9, 12-13
Online, 8
Instant Message Display 63-64
Input Message 64
Erase Message 65
IP Addresses 11, 16-17, 68, 71, 73
J
Job Cost Analysis 34, 87
See Also Reports 86-90
K
Key Value 14
L
Language 9, 16, 19, 45
Latest Clocking 23, 28
Leave Type 21
Lock Delay 17

M
Matching Threshold 16
1:1 16
1:N 16
Minimum System Requirement, 9
Miss Punch 80
Monthly Staff Duty Roster 87
See Also Reports 86-90
Monitor Terminal Activities 89
Month by Month Analysis 86
See Also Reports 86-90
Multi Shifts 22, 27, 82
Multi Shifts Roster 41
MySQL 68, 72-73
N
Name List 87
See Also Reports 86-90
New Release
92-93
No Attendance Records 16
Non-Working Day 20
Normal Working Day 20
Normal Working Roster 38-40
O
Off Day 10, 42, 86
On Leave Report 86
See Also Reports 86-90
Open Working Roster 43-44
OT- Done 23
See Also Clocking Pairs
Overnight Working Roster 40
Overtime Approval Worksheet 86
See Also Reports 86-90
Overtime Rules 27
P
Password 8, 14, 17, 44-45, 49, 69, 71-74
Payroll Cycle 10, 20, 75-76, 80, 84-85
Photo 60, 66-68
Port Forwarding 14-15
Port Value 14
Product Key 9, 11-12, 15
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R
Range 23,25-26, 28, 31, 37, 42-43, 58-59,
72, 74, 81, 84, 85, 88
Remark 46, 47, 80, 87
Remark List 87
See Also Reports 86-90
Rebuild Database Indexes 45
Reports 10, 14, 19, 22, 44, 48, 55, 74, 86-90
Attendance Analysis 86
Attendance Sheet 87
Attendance Summary 86
Clocking Schedule 87
Correction Report 86
Day by Day Analysis 86
Detailed Employee Time Card 87
Department List 87
Duty Calendar 87
Entry-Exit Transaction 87
Employee Time Card 86
Gross Wages Report 87
Job Cost Analysis 87
Month by Month Analysis 86
Monthly Staff Duty Roster 87
Name List 87
On Leave Report 86
Overtime Approval Worksheet 86
Remark List 87
Section List 87
Staff Movement Analysis 87
Tardiness Report 86
Terminal Activity Report 87
Terminal Event Triggered Report 87
Terminal Transaction Listing 87
Terminal User List 87
Weekly Attendance Time Card 87
Weekly Staff Duty Roster 87
Rest Day 10, 38, 42-43, 86
Restore Database Files 45
Roster 21, 38-44, 51, 75, 79, 80, 83, 87
Rotational Working Roster 41, 43
Rounding Rules 24-25, 30-31, 33-36

S
Saving Reports 88,
See Also Reports 86-90
SDK 15, 17, 70
Section 46, 75, 87
Section List 87
See Also Reports 86-90
Serial Connection 11-15
Shortcuts 92
TCMS V2 Icon, 8, 9, 12
See Also Advisor 92
Staff Extended Leave 21
Staff Roster 21, 38, 41, 87
Staff Movement Analysis 87
See Also Reports 87
Support 7, 9, 18, 94
Systems Settings 19-47, 75
T
Tardiness Report 86-87
See Also Reports 86-90
TCP/IP 11, 14-15, 17
Terminal Advanced Settings 15-16, 18, 49
Terminal Activity Report 87
See Also Reports 86-90
Terminal Event Triggered Report 87
See Also Reports 86-90
Terminal Group 14
Terminal IP’s 11, 16-17
Terminal Management 48-74
Terminal Multimedia Management 65-68
See Also Display Theme 65-66
Terminal Transaction Listing 87
See Also Reports 86-90
Terminal User List 87
See Also Reports 86-90
Third Party Software 15, 70, 84-85
Time Attendance 15, 19, 48, 70, 72
Time Setting 9, 17, 19, 55, 60, 87
Time Synchronizing 55, 60
Tolerance Rules 24, 29
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U
Updates 8, 18, 47, 49-50, 53-54, 93-94
Firmware 18
Software 8, 93
Employee 49-50, 83
USB Connection 11-14
USB Disk 60-63
Monitoring 60
Reading 61
Writing Data 62

W
Wages Calculation 21, 87
Webster 15, 72-74
Weekly Attendance Time Card 87
See Also Reports 86-90
Weekly Staff Duty Roster 87
See Also Reports 86-90
Wiegand 17
Work Code 33, 46, 87
Work Day 10, 33, 34
Work Time 24, 26, 29-31, 34-35, 37, 39-40,
79, 86-87
Writing Data 62
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