شرکت داده پردازان پورسام (دانشبنیان) ثبت2984:

راهنمای کاربری اپلیکیشن آنتایم

نصب اپلیکیشن آنتایم:
کاربر گرامی این اپلیکیشن در استور جهانی و معتبر گوگل پلی منتشر شده است که از امنیت و اعتبار ویژه ای
برخوردار می باشد .بدین منظور پس از ورود به پلی استور در گوشی خود می توانید کلمه  poorsam.ontimeرا
جستجو نموده و یا لینک زیر را باز نمایید:

https://play.google.com/store/apps/details?id=poorsam.ontime
و یا می توانید با اسکن بارکد ذیل به آدرس دقیق اپلیکیشن مراجعه نمایید:

پس از نصب اپلیکیشن صفحه ورود به سامانه برای کاربر نمایش داده می شود:

به دلیل سهولت کاربر در ورود به اپلیکیشن مکانیزم اسکن بارکد در نظر گرفته شده است بدینصورت که کاربر ابتدا وارد سامانه تحت
وب شده و سپس منوی تنظیمات و سپس پروفایل کاربری را انتخاب می نماید:

سپس یکی از دکمه های نمایش داده شده را جهت نمایش بارکد ورد کلیک نمایید .توجه فرمایید ارتباط با هر کدام از سرورها هیچ
تفاوتی ندارد و با هر کدام که مقدور بود می توانید وارد شوید
پس از کلیک بر روی دکمه نمایش بارکد ...تصویر ذیل نمایش داده می شود:

سپس دکمه بارکد را در اپلیکیشن کلیک نمایید .در این لحظه از شما درخواست می شود مجوز دسترسی به دوربین جهت اسکن بارکد
به اپلیکیشن داده شود گزینه  Allowرا انتخاب نمایید .در این لحظه دوربین گوشی فعال شده و سعی نمایید بارکد نمایش داده شده
بر روی مانیتور در مرحله قبل را در کادر دوربین گوشی قرار دهید .چند لحظه صبر نمایید در صورت وصل بودن اینترنت شما پس از
چند لحظه به صورت خودکار به اپلیکیشن وارد خواهید شد .لازم به ذکر است که این کار صرفا یک بار انجام می شود و تا زمانی که از
منوی اپلیکیشن خروج را انتخاب ننمایید می توانید همواره از اپلیکیشن استفاده نمایید.
و داشبورد عملکرد نمایش داده خواهد شد:

سپس با استفاده از منوی مشخص شده در تصویر بالا (گوشه بالا سمت راست) می توانید به منوی سیستم دسترسی داشته باشید:

اکثر امور معمول در سامانه تحت وب در این اپلیکیشن گنجانده شده است و تمامی موارد مانند سیستم تحت وب عمل می نماید .و
همچنین مدیران می توانند از قسمت رسیدگی به درخواست ها ،درخواست های پرسنل زیرمجموعه خود را بررسی نمایند.
نحوه ثبت تردد:
در این اپلیکیشن دو مکانیزم ثبت تردد در نظر گرفته شده است:
استفاده از مکانیزم NFC
استفاده از مکان یاب
کاربر می تواند به انتخاب خود از هر کدام از روش ها استفاده نماید و هیچ تفاوتی با هم ندارد .بعضی از گوشی های قدیمی ممکن است
فناوری  NFCرا پشتیبانی ننماید اما تمامی گوشی ها فناوری مکان یاب را پشتیبانی می نمایند .ابتدا روش اول یعنی استفاده از فناوری
:NFC -1
در این روش تعدادی گیت گیرنده ثبت تردد در سازمان بر روی دیوارها نصب شده است و پرسنل پس از ورود به صفحه ثبت تردد می
توانند گوشی خود را نزدیک آن ها قرار داده و تردد خود را ثبت نمایند .بدین منتظور در صورتی که گوشی فرد از فناوری  NFCبرخوردار
باشد می تواند آن را از طریق تنظیمات گوشی روشن نموده و پس از روشن نمودن وارد صفحه ثبت تردد شده .به صورت پیش فرض ثبت
تردد بر روی  NFCقرار دارد .در این مرحله باید گوشی خود را در فاصله نزدیک گیت قرار داده و منتظر دریافت پاسخ باشید.
در صورتی که پیام تایید را گرفتید .قطعا تردد شما ثبت شده است .همچنین به منظور جلوگیری از اشتباه کاربران ،سیستم اجازه ثبت
چندین تردد متوالی را در فاصله کمتر از  3دقیقه نمی دهد

نحوه روشن نمودن NFC

علامت NFC

اپلیکیشن منتظر نزدیک شدن گوشی به گیت

نمونه گیت ثبت شده در سازمان ها

 -4نحوه ثبت تردد با استفاده از مکان یاب :در صورتی که تمایل دارید از این امکان استفاده نمایید .می توانید دکمه تعویض حالت به
مکان یاب را در صفحه ثبت تردد کلیک نمایید .قیل از آن لازم است مکان یاب گوشی خود را روشن نمایید .سپس از شما مجوز
دسترسی به مکان یاب خواسته می شود و گزینه  Allowرا انتخاب نموده و منتظر دریافت اطلاعات از سرور بمانید .در این مرحله محل
فعلی شما با محل های تعریف شده در سامانه مقایسه شده و در صورتی که در محل سازمان خود باشید پیغام پیدا شدن مرکز تردد به
شما نمایش داده خواهد شد .سپس دکمه ثبت تردد را فشار داده و منتظر تایید ثبت تردد باشید .پس از ثبت تردد می توانید مکان یاب
خود را خاموش نمایید.

روشن نمودن مکان یاب

ثبت تردد با استفاده از مکان یاب

