
مدیریت کارآمد
تردد پرسنل

www.sepidarsystem.com

نرم افزار مدیریت تردد به منظور انجام عملیات اصلی سیستم در حوزه حضور و غیاب 

طراحی و تولید شده است. با استفاده از این نرم افزار و از طریق ارتباط آنالین با دستگاه های

پایوفـای نصـب شـده در سـازمان، امـکان فراخوانـی اطالعـات ثبـت شـده، مدیریـت ورود 

به صورت  نرم افزار  این  دارد.  وجود  کارکرد  محاسبات  نیاز،  صورت  در  و  پرسنل  خروج  و 

یکپارچه به سیستم حقوق و دستمزد سپیدار متصل است و در انتهای ماه محاسبات 

کارکرد به صورت آنالین به سپیدار منتقل می گردد. همچنین امکان گرفتن گزارش و خروجی 

اکسل از محاسبات کارکرد نیز وجود دارد.

نرم افزار مدیریت تردد

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،
خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: 1994643513

 021 تماس با واحد فروش: 81022222-
info@sepidarsystem.com
درخواست دموی آنالین یا حضوری

www.sepidarsystem.com/demo

telegram.me/sepidarsystemofficial

linkedin.com/company/sepidarsystem

instagram.com/sepidarsystemofficial 

facebook.com/sepidarsystem

twitter.com/sepidarsystem



دستگاه حضور و غیاب پایوفای

کنتـرل تـردد کارکنـان متناسـب بـا الزامـات و مالحظـات تعیین شـده در بخش هـای مختلف 

سـازمان براسـاس نـوع کار و ماهیـت امنیتی بخش هـا، دارای اهمیتی روز افزون اسـت. تردد 

ایـن افـراد دربرگیرنـده دو بخش کلی ثبت و کنترل تردد و محاسـبات کارکرد اسـت. بخش اول 

بـا ابزارهـای سـخت افزاری و بخـش دوم بـا ابزارهـای نرم افـزاری مدیریت می شـود. همچنین 

بـر اسـاس ماهیت هر کسـب و کار نیـز، رویـه و روال فرآیندهای تردد، متفاوت اسـت.

بـا توجه به این نیازمندی ها، دسـتگاه حضور و غیـاب پایوفای با بهره گیری از تکنولوژی های 

بـه روز و به صـورت بومی، طراحی شـده اسـت. این سـخت افزار قدرتمند امـکان ثبت، ردگیری 

و گرفتـن گزارش هـای مربـوط بـه تـردد در هـر منطقـه جغرافیایـی، و بـه شـیوه دلخـواه را 

یکپارچـه  ارتبـاط  تـردد،  آخریـن وضعیـت  از  ارائـه می دهـد. به منظـور گزارش گیـری دقیـق 

نرم افزارهـای سـپیدار و مدیریـت تـردد شـکل گرفته اسـت. 

یکپارچه سازی سخت افزار و نرم افزار به کسب و کارها کمک می کند تا به صورت متمرکز و به 

دور از هرگونه خطا و دوباره کاری، مدیریت تردد را پیاده سازی کنند. 

•  دارای سنسور پیشرفته اثر انگشت 

RFID قابلیت استفاده از کارت  •

•  امکان تبادل اطالعات به صورت آنالین )با استفاده از شبکه Lan و ... (

•  امکان ارتباط آنالین و یکپارچه با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

•  2 سال گارانتی تعمیر و 5 سال خدمات پس از فروش

مزیت ها

Quad Core سرعت باالی پردازش اطالعات با پردازنده  •
    صفحه نمایش لمسی 5 اینچ 

•  ظرفیت باالی ذخیره سازی: حدود 2 میلیون رویداد

•  مدیریت دستگاه از راه دور 

•  سنسور اثر انگشت سریع و قوی 

•  پشتیبانی کامل از زبان فارسی

•  تشخیص اثر انگشت جعلی 

•  امنیت باالی ارسال و ذخیره اطالعات

•  کارت

•  اثر انگشت

•  شناسه کاربری

کارایی باال

امنیت باال

روش های مختلف شناسایی کاربر 

ویژگی های سخت افزار مدیریت تردد ویژگی های نرم افزار مدیریت تردد

•  امکان ارسال محاسبه کارکرد به سیستم حقوق و دستمزد سپیدار

•  امکان تعریف کامل مشخصات پرسنلی 

•  قابلیت تعریف انواع شیفت های کاری به صورت نامحدود 

•  پشتیبانی از شیفت های چرخشی

•  امکان در نظر گرفتن مجوزهای تاخیر، تعجیل، اضافه کاری و شناوری 

    به تفکیک هر پرسنل

•  امکان محاسبه تاخیر، تعجیل، کسر کار، انواع اضافه کاری و شناوری

•  امکان ثبت انواع مرخصی 

•  امکان اصالح و محاسبه مانده مرخصی و انتقال به سال آینده

•  امکان مشاهده آنالین تردد

•  قابليت تعريف تقويم با درج روزهای خاص مانند ماه رمضان و تعطیالت رسمی 

•  تفکیک رکوردهای ویرایش شده دستی و سیستمی

•  امکان ویرایش اطالعات تردد به صورت فردی و گروهی

•  امکان محاسبات کارکرد روزانه و ماهانه

•  وجود گزارش های آماده مربوط به حضور و غیاب )کارکرد، تردد، مرخصی، 

    ماموریت و ...(

•  قابلیت تهیه خروجی Excel ،PDF و Word از گزارش ها

•  امکان مدیریت دستگاه از طریق نرم افزار

•  امکان تخصیص دسترسی کاربر به دستگاه از طریق نرم افزار

•  پشتیبانی از نوبت کاری


