
 عمل النظام 

إلدارة الدوام يعتمد البطاقة المغناطيسية في     جهاز)  ١( يتألف النظام من 
حظة                   داوم ل م ل ة ل ي تسجيل واقعة الدوام دون أي تماس وأخذ صورة آن
ك                       ذل ًا ب خدم ه، مست ت ًا لشخصي ات ب التسجيل وحفظها في سجل دوامه إث

وم    برنامج)  ٢( ، و ” الدوام البديل“ في معالجة مشكلة   —الردع—مبدأ ق ي
التأخيرـ اإلضافي ـ الهروب ـ العطل ( بمعالجة جميع سيناريوهات الدوام 

ن              )  ـ الورديات بأنواعها ي ع ا، مع األخذ ب ه وإصدار التقارير الوافية عن
ة            اف ك مل ب ع االعتبار تسجيل بيانات الذاتية للعاملين وتعريف ورديات ال
ل                      سجي ت ة خاصة ل ي مل مع آل أنواعها وتوزيع العاملين على أقسام الع

 .المهمات واإلجازات بكافة أنواعها

 مواصفات فنية
 وال تفنىدون تماس مع الجهاز —تعمل عن بعد البطاقات   •

 )أقل من ثانية لكل موظف(سرعة في التسجيل  •

 إذ ال حاجة للتماس معه  صحيالجهاز  •

 .ألخذ صورة الموظف الذي يقوم بالتسجيل وحفظها آاميرا •

 صوتي وضوئي عند تسجيل موظف منبه  •

 تظهر الوقت والتاريخ  واالسم والصورة عند التسجيل  LCDشاشة  •

 الكفالة
يومًا من  ٣٠دون سؤال أو إحراج لمدة ) آمبيالة(سند ضمان إرجاع  •

 .تاريخ الترآيب يتم خاللها تقديم المشورة والدعم الفني

 .آفالة عامة للنظام آكل لمدة عام ضد جميع أخطاء الصنع والبرمجة •

 منبه صوتي

 منبه ضوئي

 LCDشاشة 

 آاميرا

 قارئ
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 نظـــــام  إدارة  الـــدوام

 الشبكة  
 ف  ٢٢٠آهرباء 

ط       PCمضمن بحاسوب يأتي النظام  رب ال داخلي جاهزًا للعمل الشبكي ب
دوام من          المباشر على الشبكة المحلية  ر ال اري ق بحيث يمكن استخراج ت

خدم         كل مست أي جهاز على الشبكة ضمن نظام منح صالحيات خاص ل
 .ويتم حفظ البيانات على مخدم الشبكة. أو فئة منهم

 األسعار
 س .ل  ٩٦٠٠٠                  جاهز لالستثمارالنظام آامًال  •

ذا                  )  تسعة آالف(   ٩٠٠٠يضاف مبلغ  ه ام ب ي ق د ال ن ة ع ليرة سوري
 .العمل خارج نطاق محافظة حلب

الجهاز والبرنامج والترآيب في المكان المناسب  : ويتضمن السعر 
 .والتشغيل والتأهيل والتدريب ومسك اليد لمدة يوم آامل

 س .ل        ١٠٠سعر البطاقة الواحدة مجلدة ومعرفة          •

 شرآة صناعة برمجيات

 برنامج

 تحليل وتقارير

 تدوين الدوام

 الورديات
 برامج

 العمل 

 اإلجازات

 االمهمات

 جهاز

 رؤية دون تماس


