
 مقدمه

بر عملكرد  كاركنان  و افزايش امنيت بر آن نظارت  سازمان ها براي باال بردن بهروري و يكي از مسائل مهمي كه مديران
طراحي و توليد سيستم هاي كنترل تردد جهت باال بردن بهروري  كنترل تردد پرسنل هاي سازمان ميباشد. ،تاكيد دارند

 فوايد استفاده از اين سيستم ها  عالوهديگر از  .هزينه نيروي انساني  فراهم شده استكاركنان  و افزايش امنيت و كاهش 
دستگاه  .بر اطمينان و كنترل ورود و خروج كاركنان به افزايش ميزان دقت كاركنان و افزايش انگيزه آنان ميتوان اشاره كرد

علت تنوع دستگاه ها براي جلوگيري از سوء  شده است. عرضهدر بازار  ساعتاثر انگشت و كارت ها با سه امكان تشخص چهره، 
استفاده افراد در ثبت كارت به جاي يكديگر ميباشد در قديم ساعات حضور و غياب پرسنل ها در دفاتر به ثبت ميرسيد و مشكالت زيادي براي 

 .مديران و پرسنل ها ايجاد ميكرد 

. نرم افزار حقوق و دستمزد ميزان  ) مي باشدtxt.( تكست)  و  xls/.xlsx.اكسل ( اغلب كارت ساعت خوان ها شامل دو فرمت خروجي 
 با دستگاه هاي ميزان در ادامه نحوه اتصال نرم افزار حقوق و دستمزدتمامي دستگاه هاي كارت ساعت زني را دارد. خروجي قابليت هم خواني با 

 كارت ساعت زني توضيح داده شده است. 

 

 

 

 

 



 هاي كارت ساعت خوان با نرم افزار هاي حقوق و دستمزد ميزان گاهتنحوه همخواني دس

 

مانطور هرا مشاهده مينماييد.  آن در عكس زير نمونه فايل همانطور كه در باال ذكر شد يكي از فرمت هاي خروجي به صورت تكست مي باشد كه 
از هم جدا شوند و در صورت عدم وجود يك فيلد در سازمان  (,) فيلد ها بايد با كاما  پيداست ذيل   TXTكه در نمونه فايل 

 .بارگذاري شود   txt.ذكر است فايل نمونه حتما بايد با پسوند ) استفاده شود و الزم به ٠از عدد ثابت (

 

 

 

سل مد نظر بايد  سوند  فايل اك ست اين مقاله    xlsx.و يا  xls.با پ سل آن را از پيو شود كه مي توانيد فرمت اك بارگذاري 
ستون هاي مورد نظر جايگزين كنيد سل  .دانلود كنيد و اطالعات خود را در  سلول هاي اك ضمن اينكه دقت نماييد فرمت 

  ) باشد.numberو (  (text)مورد نظر بايد در فرمت هاي 

 

 
 



 اكسل و تكست بايد به ترتيب ذكر شده  ذيل باشد:فرمت و ترتيب ستون ها در خروجي 

سنلي  ضافه كار عادي  ,كاركرد  ,كد پر ضافه كار تعطيل  ,ا ر كار كس ,كسر كار روزانه  ,تعداد ماموريت  ,ساعات مرخصي  ,ا
كرد كار ,مرخصي استعالجي  ,جعمه كاري  , %٢٢,٥نوبت كاري  , %١٥نوبت كاري  , %١٠نوبت كاري  ,شب كاري  ,ساعتي 

 ساعتي) 

در فايل خروجي دستگاه ساعت زنيكاركرد ماهانه  يورود  

 (عدد و رشته و ساعت) و  نحوه وارد كردن آن ها را مشاهده  موارد دريافتي از دستگاه كارت ساعت زني فرمت در جدول زير 
 .ميكنيد

 وارد نماييد. ١٠:٢٠فيلد هايي كه ساعت هستن را بصورت  براي مثال :

شند  مثال به جاي  ستند ميتوانند به دقيقه با ساعت ه صوص مواردي كه در قالب  ست  در خ   ٦٢٠عدد  ١٠:٢٢الزم به ذكر ا
 قرار داده شود . 

   

 مثال نوع فيلد نام فيلد
 1 عدد / رشته اي كدپرسنلي

 30 عددي كاركرد روزانه
/عددساعت اضافه كار عادي  10:20 
 5:20 ساعت/عدد اضافه كار تعطيل
 2:50 ساعت/عدد ساعات مرخصي
 5 عدد تعداد ماموريت
 2 عدد كسر كار روزانه 
 12:25 ساعت/عدد كسر كار ستعني

 5 عدد شبكاري
%١٠نوبتكاري   0 عدد 
%١٥نوبتكاري   30 عدد 
% ٢٢,٥نوبتكاري   7 عدد 

 0 عدد جمعه كاري
 2 عدد مرخصي استعالجي

 

 

 

 



 افزار ميزاننحوه انتقال خروجي در نرم 

 د. ه زير نمايش داده مي شوحدر منوي محاسبه حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد با انتخاب گزينه انتقال كارت ساعت صف

 

 

 

 ابتدا ماهي را كه اطالعات آن را از دستگاه كارت ساعت زني دريافت كرده ايد را انتخاب نموده

 

با بردن موس بر روي دكمه ذره بين راهنمايي در خصوص ترتيب ستون ها به نمايش گذاشته مي شود و با كليك بر روي  
 ان امكان انتخاب فايل كه در مرحله قبل آماده سازي شده است، فراهم مي شود.



 

  

 كليك نماييد.  openنماييد و بر روي دكمه انتخاب  ذخيره شده در سيستم سپس فايل مربوطه را از مسير

 

 

 

شاهده ممطابق با اطالعات ثبتي در خروجي دستگاه در صفحه به صورت ليست وار و مي توانيد تمامي اطالعات پرسنلي را 
 نماييد. 



 

 

در فرم باال ويرايش تمامي اطالعات پرســنل امكان پذير  ، با توجه به امكان اشــتباه در خروجي دســتگاه هاي كارت ســاعت
اسـت كه با ذخيره كردن مجدد فرم بازنويسـي صـورت مي گردد.  با اسـتفاده از  دكمه هايي كه در پايين فرم موجود اسـت 

ارد وبراي اضافه كردن پرسنل جديد با كليك دكمه افزودن سطر جديد به ليست اضافه كرد و مشخصات پرسنل را ميتوانيد 
سي كنيد. ستفاده از  نماييد و با كليك بر روي ذخيره اطالعات را مجددا  باز نوي سي ميتوانيد ماه مورد ندكمه با ا ظر را رونوي

ــاهده مي فرماييد از طريق  .انتقال دادمورد نظر  يك ماه را به ماهانتخاب كرده و تمامي اطالعات موجود در  همانطور كه مش
 تجو تعبيه شده است. نام و كد پرسنل امكان جس

 

 

 نتيجه گيري 

ساعت زني به نرم افزار حقوق  ستگاه كارت  شاهده مي نماييد، تمامي مراحل انتقال اطالعات از د همانطور كه در مقاله باال م
و دستمزد به صورت كامل توضيح داده شده است. به طور كلي براي انتقال اطالعات ملزم به آماده سازي يك فايل اكسل و 

تكســت از خروجي دســتگاه كارت ســاعت زني هســتيم كه ترتيب ســتون ها و اطالعات ثبت شــده در آن بايد به ترتيب  يا
اطالعات ثبتي در نرم افزار باشــد. لذا الزم به ذكر اســت در صــورت مغايرت ســتون ها و يا فرمت ثبتي اطالعات در اكســل 

شد شكل ايجاد خواهد  سي انتقال اطالعات با م شود. يكي از مهمترين مواردي كه بايد در نظر و اطالعات در  ستم ثبت نمي 



شد. كه در فرمت ( سل مي با سلول هاي اك شد.  (text)يا   , )numberبگيريد فرمت  سرعت انجام امور با سيله   بدين و
شود و اطالعات نيز با دقت باالتري  سازمان وباال رفته و از اتالف وقت جلوگيري مي شوند. اگر  ستم مي  سي شركتي ي وارد  ا 

ساعت زني ندارد ستگاه كارت  سل ثبت مي كند، مي تواند اطالعات ثبتي خود را مطابق اطالعات  و  د سنل خود را در اك پر
 ت تنظيم كنند و وارد سيستم كنند. ساكسل پيو

 

 


