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 مقدمه 

 معرفی شرکت و محصوالت

 

افتخار دارد در راستای تامین نیاز بازار داخلی و خود کفایی  «شرکت نوین پرداز»

ملی ، با کادری مجرب و متعهد اقدام به تولید سیستمهای اتوماسیون مالی و اداری 
 امر نیز به پیشرفتهای حائز اهمیتی نیز نائل گردیده است. این در و نموده 

جمعی از متخصصین رشته با گرد هم آیی  1385شرکت نرم افزاری نوین پرداز در سال 
کامپیوتر و صاحب نظران رشته حسابداری اقدام به تولید سیستمهای اتوماسیون مالی و اداری نمود و تا 

 کنون قادر به تولید مجموعه نرم افزار های متعددی بوده است .
بشرح ذیل می باشد، که به همت دست پرتوان متخصصین « نوین پرداز»محصوالت شرکت نرم افزاری 

 زبده طراحی نرم افزار این شرکت در حال افزایش می باشد.
 
 نـرم افزار حسابداری در سه نسخـه فروشگاهی، شرکـتی، تولیـدی 

 «نسخه انـدروید نـرم افزارحـسابداری ویـژه بازاریابان« حساب یار 
 )سـامـانـه ارسـال و دریافـت پـیـامـک اینتـرنتـی )پنل اینـتـرنتی 

  مودمنرم افزار ارسال(ودریافت پیامک ازطریق سیـم کارتGSM) 

 )سیستم حضـور و غیـاب )کارتی، اثـرانگـشــتی و پردازش تصویر 
 با قابلیت همگام سازی اتوماتیک با نرم افزار حسابداری گاه اینترنتیروشف 
 تـرازوی دیـجـیـتالانواع  اتصــال به  زیربسته 

 زیر بستـه تولـیـد و چـــاپ بــارکـــد 

  اتصـال به دستـگاه بارکـدخــوانقابل 
 نـرم افـزار مدیــریـت و چـاپ چــک 
 ( 8و 2،4زیربـسـتـه کالـرآی دی )خط 
 زیربسـته تولیـد و بـهای تـمـام شـده 
 زیــربسـتـه حــقـوق و دســتـمــزد 
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 اولفصل 

 منوی تنظیمات 

بخش منوی دستگاه حضور برای ورود به 

و غیاب نوین پرداز ، ابتدا دکمه منوی 

 روی دستگاه را فشار دهید . 

تایید »سپس در صورتی که با پیغام 

مشابه شکل زیر « ...  مدیرالزم است

بایستی با کمک تصویر مواجه شدید، 

وارد   RFIDیا کارت  در دستگاه معرفی شده است ارشدمدیر فردی که به عنوان یا اثرانگشت  چهره 

 . منوی آن شوید

خواهشمند است فردی به لذا رمزعبور میسر نمی باشد استفاده از الزم بذکر است که برای ورود به منو با 

تعریف شود که همواره در عنوان مدیر ارشد 

مجموعه حضور دارد. ضمنا پیشنهاد می شود برای 

هم به عنوان نحوه ورود  RFIDایشان یک کارت 

ثبت شود تا بتوان در صورت عدم حضور، از کارت 

 استفاده کرد.ی دستگاه منوورود به  جهتبه 
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 دومفصل 

 ثبت کاربر

رداز ، ــن پـبرای ثبت کاربر در دستگاه حضور و غیاب نوی

را انتخاب نمایید  « کاربر »  1 دد ـو عــپس از ورود به من

بین آیتم های  و یا اینکه با کلیدهای جهت نمای 

منو جابجا شوید تا گزینه مورد نظر انتخاب شود. پس ازآن 

 را انتخاب نمایید. OKدکمه 

 

کاربر را انتخاب  ثبت نامجهت 1در صفحه ظاهرشده دکمه

 نمایید .

تعیین کد و نوع  پس از انتخاب گزینه ثبت نام وارد صفحه

 پرسنل خواهیدشد.

 

را می توانید وارد کنید، کاربر  مارهشدر این صفحه 

 همچنین می توانید از کدهایی که خود دستگاه پیشنهاد 

) لطفا این کد را به همراه نام .می دهد استفاده نمایید 

 پرسنلی که قصـد ثبت نام آن را داریـد یادداشت نمایید.(

دارید به عنوان اگر کاربری که قصد ثبت نام آن را 

 سطح کاربر تم می باشد. درقسمتـــی سیســمدیراصل

مدیر را انتخاب کنید و نوع کاربر را به عنوان  OKدکمه 

تغییر دهید . در غیر اینصورت اگر شخص مورد نظر   ارشد
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 تایید نمایید. کاربر جزء پرسنل هستند حالت خصوصی را بدون تغییر بر روی  

وارد نمایید و دکمه کاربر ماره شاین صفحه اگر کدکاربری که قبال ثبت شده است را در قسمت در 

 باز خواهد شد . ویرایش تایید را انتخاب نمایید مشخصات کاربر جهت 

امکان دسترسی به کلیه آیتم های  ارشدالزم بذکر است که مدیر 

 صیه منو و اعمال تغییرات مدیریتی دستگاه  را دارد . لذا تو

مجموعه در این  اصلیمی گردد تنها یک یا دو نفر از مدیران 

 حالت ثبت نام شوند.

پس از تعریف کد و نوع پرسنل وارد صفحه ثبت مشخصات 

هویتی آن خواهید شد . برای ثبت تردد پرسنل روشهای مختلفی 

اثرانگشت، کارت، رمز عبور  تصویر چهره،  از جمله

 وجود دارد .

 

 

 

باز شده ، گزینه چهره را  در پنجرهتصویر چهره برای ثبت 

لطفا به دوربین خیره » نمایش عبارت انتخاب نمایید. پس از

، پرسنل جلوی دستگاه بایستد . بطوریکه چهره ایشان « شوید

عکس  5در کادر مشخص شده قرار گیرد. پس از اینکه دستگاه 

«  ت  انجام شدیثبت با موفق» از چهره گرفته شد پیغام 

 نیده می شود. ش
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، گزینه اثرانگشت را در صفحه بازشده اثرانگشت برای ثبت  

 ل ـر پرسنـانتخاب نمایید . الزم به ذکر است که برای ه

حه به ازای ـت نمود. دراین صفـت را ثبـاثر انگش 10می توان تا 

نگشت را بر روی پرسنل همان ابار  3ی ـت بایستـهر انگش

ثبت با »دستگاه قرار دهد تا پیغام  سنـسوراثـرانگـشت

  .ودششنیده « موفقـیت انجام شد

ب ـن ترتیـپس از آن می توان انگشت های بعدی را به همی

  ادامهبرای ثبت انگشتـهای دیگـر ازگزینه  ثبت نمایید .

  استفاده نمایید.

 

باشد. این جهت ورود و خروج می  RFIDکارت برای ثبت مشخصات هویتی پرسنل ثبت  سومحالت 

روش به دلیل پایین بودن ضریب اطمینان آن خیلی کاربرد ندارد اما گاهی بدلیل مخدوش بودن و یا از 

بین رفتن اثر انگشت پرسنلی که در مواجه با مواد شوینده و 

آسیب زننده به پوست دست هستند می تواند به ثبت تردد 

 پرسنل کمک نماید.

 RFIDدر این روش به ازای هر پرسنل یک عدد کارت 

با تهیه می شود . این کارتها حاوی یک کد هستند که 

آن پردازش شده وبراساس قراردادن کارت جلوی دستگاه کد 

 تردد ثبت می شود.آن 

برای ثبت کارت تنها کافیست در منوی مشخصات هویتی 

موده و پس از آن در صفحه باز را انتخاب نکارت گزینه 

شده کارت مورد نظر را چندثانیه جلوی دستگاه نگه دارید تا 



 

 

ریع نصب و کارکرد نرم افزار حسابداری نوین پردازراهنمای س  7صفحه                                            تنظیمات دستگاه حضور و غیاب نوین پردازراهنمای سریع  

تایید پس از شناسایی کارت می توانید دکمه  نمایش دهد.دستگاه کد ثبـت شده در کارت را شناسایی و  

 را انتخاب نمایید.

روش سه در صورتی که اشد. برای ثبت اطالعات هویتی ، ثبت رمز ورود برای پرسنل می ب چهارمروش 

د می تواند از این روش کمک ناول مورد استفاده قرار نگیر

بگیرید. الزم به ذکر است که این روش هم بدلیل پایین بودن 

 ضریب امنیتی خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

ه حدر صف رمزعبور برای ثبت رمز عبور پس از انتخاب حالت 

رقمی را وارد نمایید و پس از آن در  6باز شده یک رمز حداکثر 

همان رمز را مجددا ثبت کنید و در پایان دکمه  تایید  کادر

 را انتخاب نمایید. تایید 

 شماثبت اطالعات هویتی پرسنل به اتمام رسید. 

 می توانید سایر پرسنل را هم به همین ترتیب ثبت نام کنید.
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 سومفصل  

 دریافت خروجی از دستگاه

برای دریافت ترددهای پرسنل از دستگاه جهت استفاده 

حقوق و دستمزد نوین  –در نرم افزار حضور و غیاب 

پرداز بایستی ابتدا وارد منو دستگاه شوید . از بین آیتم 

 را انتخاب نمایید.  کول دیسکهای منو گزینه 

 

 

 یک عدد فلش را به محل تعبیه شده روی دستگاه

 متصل نمایید. 

 

 

 

دانلود در صفحه باز شده از بین  موارد لیست گزینه 

 را انتخاب نمایید.  همه رکوردها
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دریافت در ادامه دستگاه کلیه اطالعات تردد پرسنل را بر روی فلش ذخیره می کند و در پایان پیغام  

. بدیهی از دستگاه شنیده می شود ثبت با موفقیت انجام شدو پیغام  نمایش رکوردهای ساعت 

 است که در حین ثبت اطالعات روی فلش به هیچ عنوان فلش را از دستگاه جدا نکنید . 

 ثبتمی توانید  فلش را از دستگاه جدا نموده و جهت  تاییدپس از مشاهده پیام و انتخاب دکمه 

 پرسنل آن را به رایانه خود متصل نمایید .اطالعات تردد 
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 چهارمفصل  

 تنظیمات شبکه برای ارتباط آنالین با نرم افزار

برای اعمال تنظیمات دستگاه جهت ایجاد ارتباط آنالین 

با نرم افزار حضورغیاب و حقوق دستمزد نوین پرداز ، 

بصورت زیر عمل می کنیم. ارتباط آنالین دستگاه با نرم 

پرسنل به  افزار این امکان را فراهم می کند که تردد

محض ثبت در دستگاه به نرم افزار منتقل شود و بتوان 

یب را مشاهده نمود. در هر لحظه پرسنل حاضر و غا

در هر لحظه آخرین تردد پرسنل را از  ضمنا می توان

 داخل نرم افزار گزارش گرفت.

دستگاه ، ابتدا وارد منو دستگاه شوید .  تنظیماتبرای 

 را انتخاب نمایید.  ، تنظیمات 2پس از آن گزینه 

 

 

 

را انتخاب تنظیم ارتباطات ، 4پس از آن گزینه 

 نمایید .
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دستگاه  پورت همچنین و رمز ارتباطدر این صفحه   

را جهت ارتباط آنالین با نرم افزار میتوان تنظیم کرد ، 

تنظیمات روی آیتم   می باشد. 0این رمز پیش فرض 

را از روی دستگاه  OKرفته و دکمه  TCP/IPشبکه 

را  TCP/IPv4انتخاب نموده و در صفحه بعدی آیتم 

 انتخاب نمایید.

 

 

 

پس از آن وارد صفحه تنظیمات مربوط به شبکه خواهید 

 باشد.خیر را روی حالت  DHCPشد . گزینه 

   192.168.1.224پیش فرض دستگاه  IPآدرس 

 می باشد.  

   255.255.255.0، بصورت  Subnetفرمت  

 می باشد.

، مودم، روتر و  IPباید آدرس  Gatewayپیش فرض 

رایانه شما  IPیا در صورت ارتباط مستقیم با سیستم ، 

 (می باشد. 192.168.1.1باشد.) پیش فرض 

 است. 5005پورت جهت ارتباط همواره مچنین ه

پس از آن می توان با اتصال یک کابل شبکه از دستگاه 

 مستقیم امکان ارتباط آنالین با دستگاه را ایجاد نمود.به مودم، روتر یا بصورت 

 د.تنظیمات بصورت پیش فرض باقی بمانپیشنهاد می شود جهت سهولت در امر پشتیبانی این 
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 پنجمفصل  

 به سیستم جهت ارتباط آنالیندستگاه حضور و غیاب اتصال  راهنمای

و پس از آن اتصال به با استفاده از کابل شبکه مودم اینترنت یا سوییچ شبکه با الف( اتصال دستگاه 

 سیستم رایانه یا لپتاپ.

الزم بذکر است که درصورتی که مودم وایرلس باشد می تواند مودم بصورت بی سیم به لپتاپ متصل 

 اما اتصال دستگاه به مودم مشابه قبل از طریق کابل شبکه خواهد بود. گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب( ارتباط مستقیم دستگاه به سیستم رایانه ای یا لپتاپ باکمک کابل شبکه. الزم بذکر است برای این 

 Defaultمنظور باید تنظیمات ارتباطی دستگاه و رایانه تغییر کند. بدین صورت که در قسمت 

gateway   .مایی ناعمال این تنظیمات می توانید از راهبرای هر دو باید آی پی دیگری ثبت شود

 کمک بگیرید.ما در شرکت نوین پرداز پشتیبانان فنی 
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 نوین پرداز

051- 3 759 759 0  -9  تلفن :  

www.NovinHozor.com 

Email: info@novinp.ir 


