ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب آﻧﻼﯾﻦ دﯾﻨﮓ؛ ﮐﻨﺘﺮل
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ و ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪای  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۷
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ورود و ﺧﺮوج ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﯾﺮان از اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب )ﮐﺎرﺗﯽ ،اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ و …( اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب آﻧﻼﯾﻦ دﯾﻨﮓ راﻫﮑﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
دارد.
* ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺳﻨﺘﯽ )ﮐﺎرﺗﯽ ،اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ و …(:
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و دﺷﻮاری در اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس IT
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﭼﻬﺮه
ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی آﻓﻼﯾﻦ و ﻏﯿﺮ ﻟﺤﻈﻪ ای )ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه(
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

* روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز،
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد
اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب آﻧﻼﯾﻦ دﯾﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را رﻓﻊ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﺎن اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﮔﺬرد ،ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اداﻣﻪ دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد:

* ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب آﻧﻼﯾﻦ دﯾﻨﮓ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب دﯾﻨﮓ ،ورود و
ﺧﺮوج ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی

ﺳﺮورﻫﺎی اﺑﺮی ) (cloudدﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﯾﻨﮓ ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ راﻫﮑﺎری ﺳﺎده اﻣﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﺤﻈﻪای

ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن وﺟﻮد دارد و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮑﺎن
)ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺮ( ،ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪای ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب دﯾﻨﮓ:
ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج

اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻓﻘﻂ در ﻣﺠﺎورت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺳﯿﻢ
دﯾﻨﮓ
ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﺤﻈﻪای وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری
اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﯿﻔﺖﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺮﺧﺼﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺛﺒﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺪ و ﯾﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ )در ﻫﺮﮐﺠﺎ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ(
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری

اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺰارش ورود و ﺧﺮوج و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ
ارﺳﺎل ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
ارﺳﺎل ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ورود ،ﺧﺮوج و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ
و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

* ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب دﯾﻨﮓ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب آﻧﻼﯾﻦ دﯾﻨﮓ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺳﯿﻢ دﯾﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و روﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﯽ دارد.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻨﮓ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Androidو  iOSﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آن ﺑﺮ روی
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﻨﻞ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻨﮓ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﻋﺖ ورود و ﺧﺮوج ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای از
ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،در ﻫﺮ زﻣﺎن،
آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
* ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺬاب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب دﯾﻨﮓ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ:
راه اﻧﺪازی ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﻋﺖ در اﺳﺘﻔﺎده
ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﻣﻦ

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ITﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از راه ﺗﻘﻠﺐ در ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ و داﺧﻠﯽ
اﻣﮑﺎن اﻓﺰودن ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺪﯾﺮ
* ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن:
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

 ۷۵۲۱۳-۰۲۱ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻨﮓ myding.ir
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

