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نظام متكامل لتتبع حضور وانصراف الموظفين
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ما هـو نظــام اوقاتي؟

نظام اوقاتي  يتخ�ش�ص يف ادارة اوقات دخول و خروج املوظفني وفقا للنوبة 

امل�شجلة لهم. ميكن للمدراء امل�شوؤولني عن احل�شور و االن�شراف اتخاذ االجراءات 
املنا�شبة للدخول املتاخر، اخلروج املبكر، اخلروج اثناء الدوام، الوقت اال�شايف، او 
الغياب. كما ي�شتطيع توفري اجهزة امل�شح املتوافقة مع منظومة اوقاتي و التي ميكن 
ا�شتخدامها مل�شح ح�شور و ان�شراف املوظفني من خالل ب�شمة اال�شبع او بطاقات 

امل�شح. 
ثمرة ما يتم ادخاله من خالل اجهزة امل�شح او من خالل االدخال اليدوي ميكن 

ا�شتخراجها من خالل التقارير املتوفرة يف املنظومة الي يوم، اي فرتة، و التي ميكن 
من خاللها تتبع و مراقبة احل�شور و االن�شراف بال�شكل املنا�شب.

           املهام الرئي�شية التي يقوم بها النظام:

مراقبة احل�سور املتاخر  

مراقبة اوقات اخلروج اثناء الدوام  

مراقبة اخلروج املبكر  

مراقبة الغياب  

كما ان هناك العديد من برجميات باقة فولكا االختيارية التى ميكن تركيبها على 
نظام اوقاتي بحيث يكون وحدة متكاملة وجزء ال يتجزء من النظام وذلك ح�شب 

رغبات العميل. هذه الربجميات كاالأتى :

نظام ح�ساباتي  

نظام موظفيني          
نظام �أ�سويل         

         نظام م�سرتياتي
         نظام مبيعاتــي

توفير االوقات مع »أوقاتي«

أنظمة فولكا مرنة 

بشكل ال يصدق نظراً

لمزاياها المتعددة. 

ما الذى يقدمـه نظـام اوقاتي؟

        ي�شتخدم نظام اوقاتي املت�شفحات االإلكرتونية ولذلك ميكن ا�شتخدامه
        عربال�شبكات الداخلية واالنرتنت او عرب تكنولوجيا ال�شحاب.

        التحديث االنى والفوري لكل عملية والذي من خالله ميكن ا�شتخراج كل 
        التقارير املالية فى اى وقت.

        ثنائية اللغة : العربية واالجنليزية فت�شجل دخولك باللغة التى ترغب.

        جمموعة متكاملة من التقارير املالية واالإدارية باللغتني.

        خيار الطباعة للم�شتندات بعد امتام اى عملية.

        ت�شاريح الدخول للنظام متعددة امل�شتويات مع نظام امان مركزي حمكم.

ماذا ي�ستخدم نظام اوقاتي؟

        ي�شتخدم نظام اوقاتي املت�شفحات االإلكرتونية ب�شكل كلى ومتكامل 
)Thin client Technology(  �شواء كان ذلك الدخول عرب ال�شبكات الداخلية او 
عرب االنرتنت وبذلك يتيح النظام للم�شتخدم الدخول فى اى وقت ومن اى مكان 

بكل ي�شر و�شهولة.

        ي�شتخدم نظام اوقاتي قاعدة بياتات مايكرو�شفت اك�شرب�ص وذلك ملا تتمتع 
به هذه القاعدة من امان ومرونة وموثوقية و�شهولة اال�شتخدام وتبادل املعلومات مع 

اكرث االنظمة واكرث قواعد البيانات ا�شتخداما.

        ي�شتخدم نظام اوقاتي تكنولوجيا RDBMS وهى تكنولوجيا قواعد البيانات 
املرتابطة والتى تتيح ربط كل البيانات بع�شها ببع�ص بحيث ت�شهل على امل�شتخدم 

ادخال واخراج والبحث عن اى معلومة فى ا�شرع وقت ممكن.

        مت ا�شتخدام Asp.Net  و C# فى برجمة نظام اوقاتي وهى احدث لغات 
احلا�شوب من قبل مايكرو�شفت.
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دعم اتخاذ القرارات و تطبيقها يف املنظومة عرب �سبكة النرتنت
توفر منظومة اوقاتي امكانية اتخاذ االجراءات املنا�شبة على ح�شور و ان�شراف املوظفني من قبل املدراء امل�شوؤولني يف الدائرة 

او امل�شند لهم مهمة اتخاذ القرارات. و التي توفر اتخاذ القرارات املنا�شبة على:ف

    الدخول املتاخر
    اخلروج املبكر 

    خروج املوظفني اثناء الدوام
    الوقت ال�سايف

    الغياب

جدولة النوبات 
حتتوي املنظومة على امكانية جدول اوقات املوظفني من خالل ادارة اجلداول اخلا�شة باكرث من موظف الي 

فرتة من الفرتات. و التي توفر:

    امكانية ان�ساء جدول خا�ص بالنوبات املتعددة
    احتواء امكانية التعامل مع الجازات الر�سمية و الجازات ال�سنوية

    املرونة املتوفرة يف تبديل جداول املوظفني
    مرونة تبديل جدول املوظف قبل معاجلة البيانات

    مرونة ا�ستخراج اجلداول.
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ادارة الحضور
يوفر نظام اوقاتي العمليات الالزمة الدارة و حفظ جداول املوظفني باال�شافة اىل اتخاذ القرارات 

املنا�شبة على احل�شور من قبل املدراء امل�شوؤولني.
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معاجلة امل�سح:

يوفر نظام اوقاتي امكانية معاجلة املعلومات املدخلة للمنظومة من خالل 
اجهزة امل�شح او يدويا على �شكل يومي او لعدد من االيام يف نف�ص الوقت. 

تقارير و ا�شتف�شارات املنظومة توفر امكانية التاكد من املعلومات املوجودة يف 
النظام.

منظومة اوقاتي توفر امكانية الرجوع باملنظومة للتواريخ املعاجلة م�شبقا ان 
تطلب ذلك. كما توفر:

     معاجلة معلومات امل�سح اليومية
     امكانية املعاجلة التلقائية للم�سح اليومي

     امكانية م�سح املعلومات اخلا�ص بال�ستثناءات املدخلة.
     امكانية الرجوع باملنظومة اىل تواريخ معاجلة م�سبقا يف اي وقت.

     امكانية حترير بيانات امل�سح.

ادخال امل�سح:

ميكن نظام اوقاتي امل�شتخدم من ادخال اوقات الدخول و اخلروج اخلا�شة 
باملوظفني يف حالة اي ظرف او خلل يف اجهزة امل�شح. ميكن ادخال امل�شح اليدوي 

اىل النظام مبا�شرة و معاجلتها كالعادة. و التي توفر:

   ادخال امل�سح اخلا�ص باملوظفني باليوم
   ادخال امل�سح املتعدد لي يوم

   معاجلة ح�سور و ان�رصاف جميع املوظفني او جمموعة
   منهم لي يوم.

ادارة المسح
يقوم نظام اوقاتي بتوفري امكانية ادارة امل�شح اخلا�ص باملوظفني حيث ي�شتطيع امل�شتخدم ادارة جميع االوقات اخلا�شة بامل�شح 

)م�شح الدخول واخلروج( مع �شهولة التعامل. كما ميكن ادخال اوقات احل�شور و االن�شراف يدويا اىل املنظومة التي ي�شتطيع 
امل�شتخدم معاجلتها مع املعلومات املتلقاة تلقائيا و ميكن اي�شا للم�شتخدم اإعادة معاجلة هذه املعلومات. ميكن حترير املعلومات 

املعاجلة تبعا للت�شريحات امل�شندة للم�شتخدم.

�ص   ٦�ص   ٥



تقوم منظومة اوقاتي بتوفري التقارير و اال�شتف�شارات اخلا�شة باحل�شور و االن�شراف. ي�شتطيع امل�شتخدم اال�شتف�شار عن احل�شور اخلا�ص 
باملوظفني و ذلك تبعا لل�شالحيات امل�شندة له. كما حتتوي التقارير على الت�شانيف املوجودة كاحل�شور املتاخر، اخلروج املبكر، اخلروج اثناء 

الدوام و الغياب. كما توفر:

   اكرث من 25 تقرير.
   كما ميكن ت�سفية التقارير املوجودة ح�سب التاريخ، املوظف والدائرة.

.HTML او EXCEL او PDF ميكن ا�ستخراج التقارير ب�سيغة   
   ميكن ال�ستف�سار عن معلومات احل�سور املتعلقة بال�ستثناءات او احل�سور ب�سكل كامل.

.PDF ميكن ا�ستخراج ال�ستف�سارات اخلا�سة باحل�سور و الن�رصاف على �سيغة   
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التقارير و االستفسارات
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احـصــل على التقــارير
في اي وقت

مع نظــام اوقــاتي



اعداد النوبات

تتيح منظومة اوقاتي امكانية ان�شاء جميع انواع النوبات املوجودة. كما تتيح امكانية 
�شبط النوبة الليلية املمتدة من ليل اليوم االول حتى نهار اليوم الثاين ب�شهولة 

ومرونة. كما توفر:

       عدد غري حمدود من النوبات
       النوبات الليلية

       امكانية تدوير النوبة )نوبات 7/24(
       امكانية التعامل مع الجازات الر�سمية و العامة و اجازات املوظفني

       امكانية �سبط املدة امل�سموح بها للدخول املتاخر، اخلروج املبكر، 
       والوقت ال�سايف.

       امكانية �سبط �سيا�سات الدخول املتاخر، اخلروج املبكر، اخلروج        
       اثناء الدوام، الغياب، و الوقت ال�سايف.

       امكانية ا�سناد نوبة حمددة ملجموعة من املوظفني ب�سهولة.

ت�رصيحات المن و امل�ستخدمني

تتوفر مع نظام اوقاتينظام خا�ص باالإعدادات واخلدمات والذي يوفر:

       حتديد القوائم و التقارير التي ميكن للم�ستخدم الدخول عليها
       الت�رصيحات اخلا�سة باملنظومات

       الت�رصيحات اخلا�سة بالقراءة / التحرير / و احلدف.
       امكانية ربط ا�سم امل�ستخدم و كلمة ال�رص بال�سم و الكلمة امل�ستخدمة يف نظام الويندوز

       التتبع اخلا�ص بالتدقيق
       تغيري كلمة ال�رص.
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االعدادات
اعدادات املوظفني

يحتفظ نظام اوقاتي ب�شجل خمت�شر للموظفني يت�شمن البيانات ال�شخ�شية مثل 
اال�شم، الرمز، تاريخ امليالد، تاريخ التوظيف، ال�شورة ال�شخ�شية، و املعلومات 

االخرى. كما يتيح امكانية ادخال االجازات اخلا�شة باملوظفني. كما توفر:

       الحتفاظ بامللف ال�سخ�سي للموظفني مبا يت�سمن الربيد 
       اللكرتوين و ال�سورة ال�سخ�سية

       ا�سناد النوبة اخلا�سة باملوظف و رقم امل�سح او رقم بطاقة 
       امل�سح.

       امكانية اخراج او ادخال املوظف اىل معاجلة احل�سور.
       امكانية ادخال انواع خمتلفة من الجازات للموظفني م�سبقا او 

       بعد معاجلة البيانات.
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