
 

        

 علت نبودن گزینه های درخواست در پیشخوان آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 02/08/9316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 5  از    1 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 
 مشاهده می کند: تفویض اختیار را در پیشخواناگر فردی تنها گزینه 

 

  در  تپسهر فرد باید دارای پرونده پرسنلی در نرم افزار پرسنلی و تعریف اشخاص شناسایی شده با کدملی و اختصاص

شماره کارتی در نرم افزار حضور و غیاب دیدگاه داشته باشد تا گزینه درخواست در پیشخوان فعال ساختار سازمانی و 

گردد. نبود هر کدام از این موارد باعث غیر فعال شدن درخواست در پیشخوان می گردد. حال فیلدهای تاثیر گذار در هر 

 نرم افزار تشریح خواهد شد.

 اشخاص شناسایی شده: -مرکز مدیریت -1

  فیلدهای مهم:

  :حتما باید با اسامی درج شده در پرونده پرسنلی یکسان باشدنام و نام خانوادگی 

 :حتما باید درج گردد تا در نرم افزار پرسنلی شناسایی شود کدملی 

 
 ساختار سازمانی: –مرکز مدیریت  -2

  مهم: موارد

  :کارمند مرتبط یا شخص حقیقی(یک سمت سازمانی اختصاص داده شده باشد)به صورت سمت سازمانی 

 در لیست اظافه شده باشد. )نام واحد مربوطه(-حضوروغیابگزینه  :گروههای دسترسی 
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 5  از    2 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:
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 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 02/08/9316  تاریخ تدوین: فناوری اطلاعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 5  از    3 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 
 

 : 1تب شخصی -نرم افزار پرسنلی -3

  فیلدهای مهم:

 به شخص شناسایی شده متصل باشد.حتما باید : اتصال پرسنل به شخص 

  حتما باید درج گردد ملی:شماره 
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 5  از    4 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 : 1تب استخدامی  –نرم افزار پرسنلی  -4

  فیلدهای مهم:

 اگر پست تنظیم گردد این گزینه اتوماتیک پر می شود.: قسمت کاری محوله 

 اگر سمت شخص در ساختار سازمانی درست اختصاص داده شده باشد، این گزینه دارای مقدار  :پست محوله

و اگر کارتابل ندارد به شخص حقیق در ساختار  شخصی کارتابل دارد باید به کارمند مرتبط می باشد.)اگر

 سازمانی مرکز مدیریت متصل باشد(

 دستی انتخاب شود. پست محولهدر موارد نادری هست که باید نکته: 

 
 تب مرخصی و ماموریت: -نرم افزار پرسنلی -5

  فیلدهای مهم:

 )دارای عدد منطقی باشد: فیلد باقیمانده)کنونی 

  دارای عدد منطقی باشد :استفاده(فیلد باقیمانده)قابل 
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 5  از    5 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

 
 نرم افزار حضور و غیاب: -6

  فیلدهای مهم:

  :یک شماره کارت از واحد مربوطه برای فرد اختصاص داده شده و ثبت شده باشد.)برطبق شماره کارت

 استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات(

 
 

 

  دوباره وارد شود تا بتواند گزینه های درخواست را در پیشخوان بعد از تنظیم این مارد فرد باید از کارتابل خارج شده و

 مشاهده نماید.

 


