
الحضور واالنتظار  ولرصد أوقات العمل اإلضافي واإلجازات

 لم يكن لعبارة “الوقت من ذهب” مغزًى أكثر مما أصبح لها في القرن الواحد والعشرين، إذ أصبح المديرون اليوم
 يواجهون ضغوطا كبيرة فيما يتعلق بأوقاتهم. إن معظم مديرو األعمال ومديرو المشاريع يدركون أنه يجب إدارة

ومراعاة واستثمار الوقت بطرق تعزز العائدات

الوقت
من ذهب

برنامج الحضور واالنرصاف والتحكم يف الدخول

نظرة عامةنظرة عامة

ما هو نظام الحضور واالنرصاف؟

• هو نظام آلي لتسجيل الحضور واالنصراف يعتمد على مزيج من املعدات والبرمجيات 
• تقوم األجهزة بتسجيل أوقات حركة املوظف، بما في ذلك الدخول والخروج وفترة الغداء 

• يقوم البرنامج بمعالجة بيانات األوقات املسجلة وفقا لسياسة الحضور واالنصراف املتبعة لدى الشركة إلنتاج تقارير

 طورت حلول إدارة الحضور واالنصراف لرصد حضور وانصراف املوظفين ولجدولة اوقاتهم بصورة أفضل. إذا كنت ترغب فعال في
 وضع شركتك وموظفيك على الطريق الصحيح، فإننا ننصح بهذه األداة القوية التي تساعدك على االستخدام األمثل لوقت موظفيك.
 إن عدد الشركات التي أدركت هذه الحقيقة يزداد يوما بعد يوم وأصبحت تتبنى انظمة رصد الحضور واالنصراف بشكل فعال. إنها

ً
أنظمة سهلة االستخدام ومرنة ويمكن ادارتها مركزيا

، مما يتسبب في خسائر
ً
 وفقا ألبحاث حديثة فإن ٪30 من وقت موظفي الشركات التي تفتقر إلى حلول فعالة إلدارة الوقت  يضيع سدا

ظم يوفر على الشركة الكثير من الخسائر التي تفوق قيمتها التكلفة الفعلية لهذه
ُ
 مالية كبيرة للشركات. إن االستثمار في مثل هذه الن
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 يستند اإلصدار  القيا�سي الخفيف من “آيدي بوينت - تايم” على قاعدة بيانات
 مايكروسوفت آكسس                                         وهي مصممة للمكاتب الصغيرة
 التي تبحث عن برمجيات بسيطة سهلة االستخدام. هذا االصدار  يخّزِن بيانات

 حضور وانصراف املوظفين، ويوفر  الكثير  من املميزات األساسية

 يتم إنشاء التقارير باستخدام شاشة واجهة املستخدم الرسومية ويمكن فرزها عن طريق رقم املوظف او التاريخ او الوردّية. كما يمكن
 أيضا تصدير التقارير إلى تطبيق مايكروسوفت إكسل                                            ألغراض التحرير اليدوي، وكذلك حفظها بتنسيق بي  دي

 اف               التي يمكن ارسالها عبر البريد االلكتروني أو طباعتها مباشرة عبر الطابعات االفتراضية أو املوصولة بالشبكة

  يستخدم نظام أرقام للحضور واالنصراف االحترافي قاعدة بيانات مايكروسوفت
اس كيو ال (Microsoft SQL Server) القوية؛ ويمكن تنصيبه كنظام مستخدم
 واحد أو في بيئة شبكية. يتم تثبيت قاعدة بيانات وبرنامج املستخدم على ذات 
قاعدة تنصيب  فيه  يمكن  الشبكة  مستخدمي  خيار  أن  حين  في   الحاسوب، 
من عدد  أي  على  البرنامج  وتنصيب  مخصص،  (سيرفر)  خادم  على   البيانات 
يكون حيث  الترخيص؛  مفتاح  حسب  به  املرخص  النحو  على  الفرعية   األجهزة 

اقع متعددة ورصد مباشر على  هذا هو الخيار الصحيح للحصول على ربط مو
الخط (أونالين) لحضور وانصراف املوظفين

مزايا بنفس  اإلصدار  هذا  قدمنا  اإلنترنت،  شبكة  على  املتزايد  االعتماد   مع 
قوي نظام  على  الطلب  لتلبية  وأكثر  برو”  بوينت-تايم،  يدي 

َ
“ا من   إصدارتنا 

ن من التعامل مع بيانات حضور وانصراف ضخمة ويوفر أدوات متطورة ِ
ّ

 يمك
إلدارة وقت املوظفين

اتب شهرية تكون عرضة لخسائر تبلغ 30,000 ريال شهريا.  شركة تدفع 100,000 ريال كرو

 استنادا إلى حجم النظام، ويمكن استرجاع قيمة االستثمار خالل مدة تتراوح بين 15 يوما إلى
شهر

 إن نظام الحضور واالنصراف أداة رائعة إلدارة األعمال. إن املدراء غالبا ما يحتاجون إلى معلومات عن التزام املوظفين باملواعيد، تكرار
 الغياب وأيام االجازات وما الى ذلك، فهو يجعل عملية تتبع ورصد وقت املوظفين أسرع وأسهل. عالوة على ذلك، يمكن أن يكون وسيلة

سهلة لجدولة وقت املوظف ألغراض إدارة املشاريع
حضور  رصد  عملية  ألتمته  مصمم  والخروج  الدخول  في  التحكم  ميزة  مع  الوقت  إلدارة  شامل  حال  بوينت-تايم”  يدي 

َ
“ا برنامج   يعتبر 

املوظفين؛ وانصراف  حضور  سجالت  ملعالجة  الالزمة  الساعات  عدد  يقلل  فهو  الكبيرة.  إلى  املتوسطة  للشركات  املوظفين   وانصراف 
 ويعتبر مثاليا ملجموعة واسعة من األعمال التجارية، بما في ذلك الصناعة، التوزيع، الرعاية الصحية، تجارة التجزئة، لخدمات الطبية،
 املؤسسات الحكومية والتعليمية وغيرها. واستنادا إلى متطلبات العميل وحجم أعماله، فإن البرنامج متاح بإصدار قيا�سي خفيف أو

إصدار احترافي

مثال عىل العائد عىل االستثامر :

آيدي بوينت-تايم، االصدارة “اليت” القياسية :

آيدي بوينت-تايم، االصدارة “برو” االحرتافية :

آيدي بوينت-تايم، إصدار “ويب” لإلنرتنت :

( Microsoft Access) 

( Microsoft Excel) 
(PDF) 

.

.

.

.

.

.

.



من االدخال  وأخطاء  الحسابية  األخطاء  احتماالت  بوينت”  “آيدي  برنامج   يزيل 
 خالل توفير كشف ملخص لتسجيل وقت الموظف تلقائيا ألغراض كشف الرواتب.
 وقد تم تصميمه لضمان معدل دقة يفوق %99 مقارنًة بالنظام اليدوي وذلك عبر
عملية وتوفير  اليدوية،  الوقت  تسجيل  بطاقات  في  البشرية  األخطاء  من   الحد 

معالجة سهلة ومنظمة

ملاذا نظام آيدي بوينت-تايم للحضور واالنرصاف؟ انه يساهم يف تحقيق ما ييل :

تقليل األخطاء :

توفري املال :

تحفيز املوظفني :

االستخدام كأداة للرقابة اإلدارية :

 لتعزيز تدابير األمن، فإنه يمكن استخدام برنامج “أرقام” جنبا إلى جنب مع أجهزة
داخل معينة  مناطق  إلى  الموظفين  دخول  لضبط  الحيوية  القياس  بيانات   جمع 

مرافق المنشأة ورصد دخول الموظفين عبر أبواب مختلفة في الشركة

 إن توفير الوقت يعني توفير المال. كما أن القضاء على هدر الموظفين لوقتهم
 يؤدي إلى تعزيز مستويات األداء وزيادة اإلنتاجية الكلية للشركة. ومع استخدام
بشكل الموظفين  تكلفة  ستقل  واالنصراف  للحضور  بوينت-تايم”  “آيدي   نظام 

ملحوظ

 تم تصميم “آيدي بوينت” بحيث يوفر آلية دقيقة وسريعة الحتساب األجور
 وبما في ذلك أجور العمل اإلضافي مما يؤدي إلى تحفيز الموظفين وتحقيق

الرضا لديهم

 يوفر نظام “آيدي بوينت-تايم” أداة رقابة إدارية كاملة على مستوى الخادم
 الرئيسي واألجهزة الفرعية، مع توفير الصالحيات المناسبة للموظفين المناسبين

.وضبط اإلجازات وحاالت التغيب عن العمل

.

.

.

.

التحكم يف األبواب  )ميزة اختيارية):



                                                  
 

   

  

فوائد أخرى لالستثامر يف نظام الحضور واالنرصاف :

• تخفيض العبء على فريق الموارد البشرية . 
• منع التالعب في سجالت الحضور والنصراف . 
• زيادة رضاء الموظفين والمديرين بشكل ملحوظ . 
• تخفيض وقت وتكاليف اإلدارة . 
• التمثيل البياني للحضور واالنصراف لتسهيل عملية قراءتها بشكل سريع . 
• تقليص زمن إعداد كشف الرواتب . 
• التكيُّف مع سياسات الموارد البشرية القائمة . 
• السماح لموظفي الموارد البشرية بمراجعة بيانات تسجيل الحضور واالنصراف ألغراض التحقق .  

•  إدارة الحضور واالنصراف بصورة سريعة ودقيقة 

•  احتساب أجر ساعات العمل اإلضافي على أساس مقدار الراتب وسياسة الشركة 

•  تنزيل/ تحميل بيانات التسجيل إلى أجهزة الحضور واالنصراف األخرى 

•  تعريف سياسات العمل على مستوى الشركة واملوظف من قبل املستخدم 

•  تحميل تلقائي أو مبرمج لبيانات الحضور واالنصراف 

 •  معالجة بيانات الحضور واالنصراف آليا أو يدويا 

اختيار

اختيار

اختيار

قريبا

•  إمكانية إعداد إدارات متعددة وفروع متعددة ومشاريع متعددة (اختياري) 

•  إمكانية تعديل الحضور واالنصراف يدويا 

•  تحويل املوظفين بين اإلدارات والفروع 

•  جداول ورديات متعددة ومرنة 

•  إرفاق الصور إلى ملفات املوظفين 

•  شاشة للموظف لطلب تعديل بيانات الحضور واالنصراف 

•  تقييد إمكانية وصول املشرف حسب االدارة، أو املوقع، أو املوظف 

افقة املديرين على تعديل الحضور واالنصراف  •  انسيابية العمل للحصول على مو

•  حصر إمكانية تعديل بيانات حضور وانصراف املوظفين على املصرح لهم فقط 

•  إنشاء وتخصيص قوائم بيانات املوظفين 

•  وحدة التحكم في الدخول للسيطرة على حق وإمكانية الدخول عبر باب معين 

•  اإلعالن عن العطالت املسبقة الضبط عبر البريد اإللكتروني وفقا لسياسة الشركة (قريبا) 

•  البث الصوتي                          أو الرسائل القصيرة                تلقائيا لبداية ونهاية العطالت (قريبا) 

•  رصد حالة حضور وانصراف املوظف مباشرة على الخط (اختياري) 

برواليتاملزايا
املزايا الرئيسية

(Podcast) (SMS) 



                                                  
    

  

•  إصدار تقارير ثنائية اللغة تفصيلية وملخصة بضغطة زر واحدة 

•  كاتب تقارير قوي وقابل للتخصيص 

•  قائمة كبيرة من التقارير لالختيار من بينها 

•  يمكن للمديرين فقط معاينة بيانات حضور وانصراف املوظفين املعنيين 

•  إمكانية إطالع املوظف على كشف الحضور واالنصراف  

•  تقارير مفصلة عن تواريخ العطالت 

•  دعم التقويمين الهجري وامليالدي 

•  ثنائي اللغة (العربية واإلنجليزية) 

•  تطهير البيانات 

•  واجهة رسومية سهلة االستخدام 

•  إمكانية إنشاء مستخدمين متعددين واختيار الضوابط 

•  النسخ االحتياطي واالستعادة التلقائية للبيانات 

•  دعم جميع إصدارات مايكروسوفت ويندوز 

•  ربط أجهزة متعددة في موقع واحد 

•  دعم طبقات متعدد وشبكات متعددة  

•  بحث سريع 

•  استيراد وتصدير البيانات 

اقبة اتصال األجهزة على الخط (اختياري)  •  لوحة ملر

•  دعم مجموعة واسعة من أجهزة الحضور واالنصراف  

اتب عند الطلب  •  الربط مع وحدات املوارد البشرية وكشف الرو

•   قاعدة بيانات اس كيو ال  

•    قاعدة بيانات مايكروسوفت أكسس  

•    واجهة مستخدم عبر شبكة اإلنترنت 

•    ربط سلس مع خادم الرسائل القصيرة عبر اإلنترنت أو مودم             (قريبا) 

افق مع تقنيات الخوادم االفتراضية  •    متو

•     يشمل قاعدة بيانات مايكروسوفت اس كيو ال اكسبريس 

•     دعم تسجيل متغير لبيانات الحضور واالنصراف 

•     ربط سلس مع خوادم  إكسجينج                            أو غيرها من خوادم البريد اإللكتروني (قريبا) 

•     ربط سلس مع                                               (قريبا) 

•   دعم االتصال بالشبكات الدينامية                         والشبكات االفتراضية الخاصة  
اقع متعددة                                والثابتة                   في مو

•  تقارير تنبيه لحاالت الحضور املتأخر، والحضور املبكر، والخروج املبكر، والخروج املتأخر  للموظف 

•  تقارير مؤّمنة؛ حيث يمكن فقط لبعض املوظفين الوصول إلى تقارير معينة حسب الصالحيات 

اختيار

اختيار

برواليتاملزايا

خصائص النظام

التقارير

(DYDNS) (VPN) 
(Static) 

(MS SQL) 

(MS Access) 

(MS SQL Express) 

(Active Directory) 

(Exchange) 

GSM



 بمساعدة ما نوفره من لوحات الرصد القوية، يتم رصد األجهزة المتصلة عبر اإلنترنت وفي الوقت الحقيقي؛ حيث
تظهر األجهزة النشطة باللون األخضر، في حين تظهر األجهزة التي تواجه مشكالت في االتصال باللون األحمر

وصف الخصائص الرئيسية

االتصال :

• معاينة تفاصيل الحضور واالنصراف للشهر. 
• طلب تعديل بيانات الحضور واالنصراف. 
افقة .  • طلبات التغيب مع املو
افقة .  • اإلعالن عن الحضور مع املو
• أخبار/ اشعارات/ صفحات ويب الشركة. 
• الورديات والجداول الزمنية الشهرية . 
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2
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  التنبيه بالرسائل القصرية           :

وحدة الخدمة الذاتية للموظف :

(SMS(

• نسيان تسجيل الحضور . 
افقة على إجازة أو رفضها .  • املو
افقة على تعديل بيانات الحضور واالنصراف .  • املو
 • تغيير الوردية . 
(Anti passback)• مخالفة قاعدة تمرير وسائل تسجيل الحضور إلى الزمالء 

يدي بوينت-تايم” عدة أجهزة متصلة عبر منافذ اإليثرنت،
َ
                                          يدعم نظام “ا

 أو                   أو                   أو                  بقاعدة البيانات. يمكن تفعيل أو
 تعطيل كل جهاز عند الحاجة إذا لم تكن هناك حاجة إلى تحميل البيانات
 من ذلك جهاز. يوجد برنامج فحص أجهزة خارجية منفصل يعمل جنبا
يتم كما  الجهاز،  اتصال  تفاصيل  ويوفر  الرئي�سي،  البرنامج  مع  جنب   إلى 
على الحقيقي  الزمن  في  الدخول/الخروج  وقت  تسجيل  عملية   عرض 
موقع في  البعض  بعضها  مع  مرتبطة  األجهزة  تكون  أن  يمكن   الشاشة. 
اقع متعددة باستخدام أي تقنيات اتصال، مثل الشبكات  واحد أو في مو
      الخاصة االفتراضية                  والشبكات  الواسعة                       وشبكات املايكروويف أو وصلة انترنت بسيطة. حتى في حالة عدم وجود
 عنوان          مخصص ألجهزة الحضور واالنصراف، يمكن استخدام الشبكات الدينامية                        أو تقنيات الند للند                 أو تقنيات
 تدفق البيانات              لتهيئة األجهزة إلرسال بيانات الحضور واالنصراف إلى خادم الحضور واالنصراف الرئي�سي سواء أكانت عبر شبكة

محلية                 أو  شبكة واسعة                 أو عبر وصلة إنترنت في أي مكان في البالد أو في العالم

,RS232,RS422RS485

,(VPN)
IP

,(WAN)

(WAN) ,(LAN)

,(DYDNS)(P to P)
(Push)

.

.



 يتم استخدام إمكانية استيراد بيانات الحضور واالنصراف في حالة عدم وجود
 اتصال بين الخادم واألجهزة. للعميل خيار استيراد ملف البيانات الن�سي إلى
 ذاكرة فالش أو يمكنه تحميل البيانات باستخدام أداة التحميل، ومن ثم يمكن
يدي بوينت-

َ
بعد ذلك تحميل البيانات املستوردة إلى قاعدة بيانات برنامج “ا
تايم” مع ضغطة واحدة سهلة ملزيد من املعالجة وإنتاج التقارير

إجمالي ذلك  في  بما  الشركات،  بيانات  االحتياطي  النسخ  خاصية   تحفظ 
استعادتها لتتم  الخ،   ... واالنصراف،  الحضور  بيانات  املسجلين،   العاملين 
ذلك مثل  تجنب  يمكن  ال  التي  الحاالت  في  البيانات  فقدان  وتفادي   مستقبال 

الفقد

 باإلمكان حذف تفاصيل تسجيل الحضور واالنصراف املعالجة بضغطة زر واحدة.
 يمكنك استخدام خيار تطهير البيانات لتوفير مساحة على القرص الثابت أو تحسين

أداء جهاز الكمبيوتر إذا لم يكن هناك حاجة للبيانات التاريخية القديمة

استرياد البيانات :

تطهري البيانات :

شاشة املوظف الرئيسية :

استثناءات الحضور واالنرصاف :

النسخ االحتياطي للبيانات واستعادتها :

الرئيسية. املوظف  شاشة  في  ما  بموظف  املتعلقة  املعلومات  جميع  إدخال   يمكن 
 حيث تتوفر خاصية سهلة االستخدام لتخصيص اإلدارة والفرع للموظف عن طريق
 اختيارها من القائمة املنسدلة. كما يمكن إذا لزم األمر جعل حالة املوظف نشطة
لة. عالوة على ذلك، يمكن إدخال أيام العطالت االسبوعية وأيام العمل في

ّ
 أو معط

العمل إمكانية احتساب ساعات  كانت وردية املوظف “مفتوحة”؛ فضال عن   حال 
اإلضافية ووقت الغياب

• عنوان املوظف  • تاريخ التوظيف  • الحالة االجتماعية 

• صورة املوظف  • صورة املوظف  • معلومات الراتب 

• تاريخ االلتحاق بالعمل  • تفاصيل القروض  • عنوان البريد اإللكتروني 

• تاريخ امليالد  • رقم الجوال  • رقم الهوية 

 يمكن أن يكون تأخر أو غياب املوظفين ألسباب وجيهة. في مثل هذه الحاالت، يمكن للمديرين تعديل وقت الحضور املتأخر إلى الوقت
املعتاد للحضور مع بيان أسباب التعديل ألغراض التحقيقات والتقارير الالحقة. ملزيد من التفاصيل، أنظر الشاشة أدناه

.

.

.

.

.



غياب رخص  رموز  إلنشاء  الغياب  لرخص  الرئيسية  الشاشة  استخدام   يمكن 
 مختلفة والتي يمكن تطبيقها على موظف واحد أو مجموعة من املوظفين. ويمكن
 تطبيق سياسة الشركة على كل نوع من رخص الغياب، مثل إجازة مدفوعة األجر،
 إجازة بنصف األجر ... الخ. وبناء على تلك اإلعداد، سيتم احتساب ساعات العمل

اإلضافي أو الحسومات من الراتب

السجل باستخدام  املوظفين  من  أو مجموعة  أي موظف  على  اإلجازة  تطبيق   يمكن 
 الرئي�سي لإلجازات الذي يوفر قائمة منسدلة لتسهيل االختيار. وبعد تطبيق االجازات،
املوظف تسجيل  لتجنب  االجازة  معلومات  استخدام  سيتم  التقارير.  في   ستنعكس 

املتمتع بإجازته كغائب

•  اعتبارها كسجل مكرر (مثال: خالل 10 دقائق) . 
•  اعتبار  التسجيل (دخول/انصراف) الواحد كحالة غياب . 
•  اعتبار  التسجيل (دخول/انصراف) الواحد كنصف يوم . 
•  اعتبار  التسجيل (دخول/انصراف) الواحد حضور . 
•  اعتبار  إجمالي العمل مقابل إجمالي املهام حسب إعدادات السجل الرئي�سي للموظف . 
•  اعتبار  إجمالي العمل مقابل إجمالي املهام حسب إعدادات جدول ورديات املوظف . 
•  اعتبار  تسجيل الدخول/الخروج . 
•  اعتبار  تسجيل الدخول قبل 10 دقائق من جدول الزمن كوقت عمل اضافي . 
•  اعتبار  تسجيل الدخول بعد 10 دقائق من جدول الزمن كتأخر . 
•  اعتبار  تسجيل الخروج بعد 10 دقائق من جدول الزمن كوقت عمل اضافي . 
•  اعتبار  تسجيل الخروج قبل 10 دقائق من جدول الزمن كتأخر . 

بقواعد معها  التعامل  ميكن  املنتظمة  غري  واالنرصاف  الحضور  وقت  تسجيل   حاالت 

وفق سياسة الرشكة، مثال

السجل الرئييس لرخص الغياب :

السجل الرئييس لإلجازات :

:

.

.



 يمكن رصد حالة حضور وانصراف املوظف من على االنترنت باستخدام واجهة
داخل موظف  فكل  بوينت-تايم”.  “آيدي  لنظام  القوية  الرسومية   املستخدم 
وكل الشاشة،  على  صورته  مع  األخضر  بالون  له  مربع  عرض  سيتم   املنشأة 
 موظف لم يقم بتسجيل الدخول سيتم عرض مربعه باللون األحمر مع صورته
 على الشاشة. وإذا لم يكن هناك أي نشاط خالل يومين للموظف سيتم عرض
 مربعه باللون األصفر. ويمكن رصد موظفي كل إدارة من اإلدارات من قبل مدير
ويمكن خاصة.  وصول  ورخص  صالحيات  باستخدام  وذلك  املعنية،   اإلدارة 
زر على  النقر  خالل  من  موظف  كل  وانصراف  حضور  حالة  تفاصيل   معاينة 

”معاينة

 تستخدم شاشة تعديل تسجيل الدخول والخروج في الحاالت التي يتعذر فيها
يمكن املدير،  افقة  مو بعد  الخروج.  أو  الدخول  بصمة  اجراء  املوظف   على 
وإصدار والخروج  الدخول  بصمة  زمن  أو  تواريخ  ضبط  املسئول   للمستخدم 

التقارير

النقر املزدوج على حقل “من إذا لزم األمر بكل سهولة عن طريق  إلى أخرى   يمكن تحويل موظف أو مجموعة من املوظفين من إدارة 
إدارة”، واختيار رمز االدارة ومن ثم التحويل إلى اإلدارة الجديدة

 يوفر برنامج “آيدي بوينت-تايم” كاتب تقارير قوي. حيث يمكن تعديل،
مطلوب. هو  حسبما  أخرى  صيغ  إلى  تقرير  كل  تصدير  أو  طباعة،   أو 
معايير وبفضل  امليالدي.  و  الهجري  التقويمين  التقارير  كاتب   ويدعم 
 الترشيح القوية وحقول التواريخ، يمكن انتاج تقارير عن موظف واحد،
تشمل الفرع.  حسب  أو  اإلدارة،  حسب  أو  املوظفين،  من  مجموعة   أو 
 مجموعة التقارير تقاريرا عن العمليات والسجالت الرئيسية واألنشطة.
 كما يمكن تعيين التقارير األكثر استخداما كتقارير مفّضلة أو افتراضية

لسهولة الوصول اليها من املستخدمين

مراقبة عرب االنرتنت :

تعديل تسجيالت الدخول والخروج :

تحويل اإلدارة :

مصمم التقرير :

.

.

.

.“



•  تقرير حاالت البيانات الخام . 
•  الجدول الزمني للموظفين . 
•  تعديل حاالت الغياب . 
•  الحضور املبكر . 
•  الخروج املبكر . 
•  السجل الرئي�سي للموظف . 
•  السجل الرئي�سي لإلدارة . 
 •  السجل الرئي�سي للفرع . 
•  تفاصيل الورديات . 
•  أوقات وردية املوظف . 
•  حاالت رخص غياب املوظف . 
•  ملخص املوظف . 
•  غياب املوظف . 
•  تقارير الحضور واالنصراف . 
•  الدخول املتأخر . 
•  استخدام وقت السماح . 
 •  الغياب حسب اإلدارة . 
•  جدول الورديات . 
•  سجل العمل اإلضافي . 

 •  بي دي اف 
 •  ريتش تيكست 

 •  مايكروسوفت إكسل 
 •  مايكروسوفت وورد 

مناذج تقارير

التقارير :

 من السهل تغيير أي حقل، وتطبيق صيغ مختلفة، وإنشاء تقارير حسب املطلوب باستخدام أداة تصميم التقارير. يمكن تعيين التقارير
 كتقارير افتراضية أو مفضلة لسهولة الوصول إليها. عند الطلب، يمكن ملهند�سي التركيب تحرير التقرير أو إنشاء تقرير جديد على الفور

وفقا ملتطلبات العميل. كما يمكن أيضا تدريب العميل ليقوم بذلك بنفسه

خيارات ترشيح تقارير قوية :

تصدير التقارير بصيغ ملفات مختلفة :

(pdf)
(Rich Text)

(MS Excel)
(MS Word)

.

.

.
.

.



قارئات  البطاقات  بموجات  الراديو  عالية  التردد ( HF RFID)  هي  من
واالنصراف  الحضور  لرصد  إحكاما  أقل  أنها  إال  البسيطة   التقنيات 
هيرتز، كيلو   125 بطاقات  تدعم  وهي  الحيوي.  القياس  بتقنيات   

ً
 مقارنة

وقد سم.   20 إلى  يصل  بنطاق  هيرتز  ميقا   13،56 الذكية   والبطاقات 
 أصبحت مثل هذه الحلول فعالة للغاية من حيث التكلفة وتتمتع بالكثير

من الزخم لكونها سهلة االستخدام وفعالة من حيث التكلفة

في التحكم  أدوات  أقدم  املمغنط  الشريط  بطاقات  قارئة  تكون   ربما 
 الدخول وإدارة الحضور واالنصراف بعد ساعات كروت الدوام. وإن
 كانت طريقة أقل إحكاما، إال انها ال تزال قيد االستخدام نظرا لكونها
 سهلة االستخدام وقليلة التكلفة، وذلك على الرغم من انتشار تقنيات

البصمة وتقنيات البطاقات املقروءة عن بعد

: (RFID( قارئة البطاقات املقروءة عن بعد

والرتددات العالية الفائقة

 أجهزة التعرف على نمط األوعية الدموية، كما يشار إليها أيضا بأجهزة التحقق من نمط األوردة، والتي تستخدم ضوء األشعة تحت
 الحمراء القصيرة املوجات لعكس أو نقل صور من األوعية الدموية. وقد قرر الباحثون أن نمط األوعية الدموية في جسم الشخص

املعّين هو نمط فريد وال يتغير مع تقدم العمر

 هذه تقنيات ناشئة بإمكانيات متباينة تبعا لتطبيقاتها. ففي هذا النطاق،
 فإن الترددات األكثر انتشارا هي 433 ميقا هيرتز، و960-860 ميقا هيرتز،
الخاملة البطاقات  البطاقات، وهي  2.4 ميقا هيرتز. وتأتي بشكلين من   و 
البطاقات، ونوع  حجم  على  اعتمادا  مترا   20 إلى  نطاقها  يصل   التي 
 والبطاقات النشطة ذات البطاريات املدمجة والتي يصل نطاقها إلى 60

مترا. ويلزم إجراء دراسة متأنية عند النظر في استخدام هذه التقنية

املستخدمة الحيوي  القياس  أشكال  من  واحدة  هي  األصبع   بصمات 
 للتعرف على األفراد والتحقق من هويتهم من خالل مقارنة الخصائص
وهي األصابع.  وأخاديد بصمات  نتوءات  نمط  في  نجدها  التي   الفريدة 

تقنية راسخة وأصبحت معقولة التكلفة

 نظام التعّرف على الوجه هو جهاز أو برنامج حاسوب يتعرف تلقائيا
 على الشخص من الصور الرقمية أو لقطات الفيديو عبر مقارنة مالمح
 مختارة من الوجه من صورة وقالب بيانات للوجه. وقد أصبحت هذه

التقنية األكثر انتشارا بعد تقنية التعرف على بصمات األصابع

تقنية التعرف النمط الجهاز

أجهزة القياس الحيوي )بايوميرتيك) املدعومة :

:(UHF) (VHF)

قارئة بطاقات الرشيط املمغنط :

 قارئات العالمات بالرتددات العالية جدا  

التعرف عىل بصامت األصابع :

التعرف عىل الوجه :

.

.

.

.

.

.



 وهي طريقة جديدة من طرق القياس الحيوي للتحقق والتي تستخدم
الصور على  استنادا  الدموية  الشعيرات  نمط  على  التعرف   تقنيات 
سطح تحت  اقعة  الو اإلنسان  إلصبع  الدموية  الشعيرات   امللتقطة 
 الجلد التي يتم التقاطها بكاميرا األشعة تحت الحمراء. إن التعرف على
القياس أشكال  من  العديد  من  واحد  هو  الدومية  الشعيرات   نمط 
 الحيوي  املستخدمة لتحديد هوية الفرد والتي تعتبر حال عالي املوثوقية

ولكنه أكثر كلفة مقارنة بتقنيات القياس الحيوي األخرى

شكل طريق  عن  املستخدمين  على  تتعرف  حيويه  قياس  تقنية   وهي 
 أيديهم. فهي تقيس يد املستخدم من عدة أبعاد وتقارن هذه القياسات
القياس تقنيات  أقدم  من  واحدة  وهي  امللف.  في  مخزنة   بقياسات 
 الحيوي ولكنها مع ذلك ال تزال تحظى بشعبية من حيث كونها تتمتع
أو األصابع  بصمات  على  التعرف  تقنية  مثل  مثلها  فريدة   بموثوقية 

غيرها من التقنيات األخرى

 ويشار إليها أيضا بتقنية التحقق من نمط األوردة، وتستخدم األشعة
األوعية صور  تنقل  أو  لتعكس  املوجات  القصيرة  الحمراء   تحت 
جسم في  الدموية  األوعية  نمط  أن  الباحثون  قرر  وقد   الدموية. 
 الشخص املعين يكون فريدا من نوعه، وال يتغير مع تقدم العمر. هذه
 التقنية موثوقة، ولكنها لم تصبح سهلة االستخدام أو قليلة التكلفة

مثل التقنيات املثيلة األخرى

 التعرف على قزحية العين هو آلية لتحديد الهوية باستخدام تقنيات
 التعرف على األنماط الرياضية. تستخدم تقنية التعرف على قزحية
 العين كاميرا بتقنية األشعة تحت الحمراء قصيرة املوجات للحصول

 على صور من تفاصيل تكوين القزحية. مسح شبكية العين هي تقنية
لألوعية نوعها  من  الفريدة  األنماط  تستخدم  مختلفة  حيوي   قياس 
 الدموية لشبكية العين. وكثيرا ما تخلط مع تقنية التعرف على قزحية

العين

 يجمع الجهاز بين التقنيتين األكثر شعبية وهي تقنية البصمة وتقنية
بصمة صورة  التقاط  عملية  إن  واحد.  جهاز  في  الوجه  على   التعرف 
 االصبع أو مالمح الوجه قد تخفق بسبب بعض املشاكل في الجلد أو
في جهاز واحد يضمن معدل التقنيتين  بين  الجمع  فإن  ولذا   الوجه، 
الشخص هوية  تحديد  لضمان  الفرص  من  واملزيد  عالي   تسجيل 

بواسطة أي واحدة من التقنيتين

تقنية التعرف النمط الجهاز

التعرف عىل اوردة اإلصبع :

التعرف عىل الشكل الهنديس لليد :

التعرف عىل منط األوعية الدموية :

التعرف عىل قزحية وشبكية العني :

 أجهزة القياس الحيوي املتعددة

التقنيات

.

.

.

.

.

:



 هذه التقنية تحدد هوية الشخص من خصائص صوته. إن الفرق في
إن والفم.  الحلق  وشكل  حجم  من  يأتي  للناس  الصوتية   الخصائص 
القياس مجال  في  بعد  أقدامها  ثبت  لم  الصوت  على  التعرف   تقنية 

الحيوي مقارنة مع تقنيات القياس الحيوي األخرى الراسخة

املصممة األوردة  على  التعرف  تقنيات  من  أخرى  حديثة  نسخة   هذه 
الحمراء تحت  األشعة  كاميرات  بواسطة  الكف  أوردة  نمط   اللتقاط 
 دون ملس أي سطح. هذه التقنية تضمن بيئة صحية أفضل. ومع ذلك،
ومن أجل أداء أفضل قد تتطلب بعض األجهزة ملس مساحة محدودة

 تستخدم نفس تقنية التعرف على مالمح الوجه ومقارنتها، مع تحدي
ايا مختلفة.  إضافي يتمثل في التقاط صور الوجه أثناء الحركة ومن زو
 هذه التقنية تبدو سهلة االستخدام ولكن سرعة التعرف ليست عالية
ذات بيئة  في  املوضوعة  الوجه  على  التعرف  أجهزة  في  الحال  هو   كما 
من تصبح  لم  ثابتة.  بصورة  نحوها  الوجه  وتوجيه  مالئمة   إضاءة 
 التقنيات االقتصادية بعد؛ كما أن استخدامها محصور في تطبيقات

خاصة فقط

تحدي مع  العين  قزحية  مالمح  على  التعرف  تقنية  نفس   تستخدم 
ايا زو الحركة ومن  أثناء  العين  التقاط صور قزحية  في  يتمثل   إضافي 
التعرف سرعة  ولكن  االستخدام  سهلة  تبدو  التقنية  هذه   مختلفة. 
العين قزحية  على  التعرف  أجهزة  في  الحال  هو  كما  عالية   ليست 
نحوها العين  قزحية  وتوجيه  مالئمة  إضاءة  ذات  بيئة  في   املوضوعة 
أن كما  بعد؛  االقتصادية  التقنيات  من  تصبح  لم  ثابتة.   بصورة 

استخدامها محصور في تطبيقات خاصة فقط

 هذه نسخة حديثة من قارئات أوردة اإلصبع ولكنها مصممة اللتقاط
ثالثية الحمراء  تحت  األشعة  كاميرات  بواسطة  اإلصبع  أوردة   نمط 
 األبعاد بدون وضع االصبع على أي سطح. إن هذه التقنية تضمن بيئة

صحية أفضل وتعتبر موثوقة إال أن تكلفتها ال زالت مرتفعة

تقنية التعرف النمط الجهاز

التعرف عىل صوت املتحدث :

التعرف عىل أوردة الكف :

التعرف عىل وجوه الحشد :

 التعرف عىل قزحية العني يف

حالة الحركة

 التعرف عىل أوردة اإلصبع بتقنية

ثالثية األبعاد بدون ملس
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شاشة رئيسية :

شاشة مراقبة الحضور عيل املبارش :



بعض من عمالئنا :




