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ھای حضور و غیاب اپلیکیشنمعرفی برترین     

 

 اپلیکیشن حضور و غیاب –نرم افزار حضور و غیاب آنالین 

حضور و غیاب مبتنی بر موبایل (گوشی نرم افزار حضور و غیاب آنالین ، یک سیستم 

زنی ندارد. این نـرم افـزار بـا اسـتفاده از  ھوشمند) است و نیازی به دستگاه ساعت

آوری کــرده و پــس از  یــاب (لوکیشــن) گوشــی، تــردد پرســنل را ثبــت و جمــع موقعیت

دھد. ایـن  ھا را در قالب گزارشات متنوع در اختیار شما قرار می پردازش اطالعات، آن

نرم افزار حضور و غیاب اندروید و اپلیکـیش حضـور و   افزار با عناوین دیگری مانند  منر

 .شود غیاب نیز شناخته می

ھای ھوشمند امروزی، مجھز به فناوری موقعیت یاب ھسـتند و ایـن  تمامی گوشی

ھای حضور  ھا وجود دارد. شرکت در گوشی (Location) قابلیت تحت عنوان لوکیشن

استفاده از این قابلیت، موفق به تولید و ارائه نرم افزار ھای حضور و غیاب و غیاب با 

 .اند آنالین شده

  

 کنیـد، مطالعـه ھـم را پسـت این انتھای ھا پاسخ و پرسش کنم می توصیه

 .یافتید آنجا را سؤالتان جواب شاید
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 کند ؟ نرم افزار حضور و غیاب آنالین چطور کار می

گیـرد. ایـن  می غیـاب و حضـور ھـای افزار نرم آنالین در دستهسامانه حضور و غیاب 

ن سـوأل بـرای شـما پـیش سیستم نیازی به دستگاه حضور و غیاب ندارد. شاید ایـ

 بیاد که پس چطور پرسنل ورود یا خروج خودشان را اعالم کنند !؟

برای استفاده از این برنامه، یـک اپلیکیشـن حضـور غیـاب بـر روی گوشـی کارکنـان  

ھای ورود و خـروج مشـخص و تعریـف  شود. در این سیستم ابتـدا محـدوده نصب می

ھستند که قبالً محل   دربھای ورودی شرکتھا ھمان درب یا  این محدوده  شود. می

ھــای ورود یــا خــروج، بــا خوداظھــاری  اســتقرار دســتگاه حضــور و غیــاب بــود. در زمان

ھـا در  پرسنل از طریق اپلیکیشن حضور غیاب نصب شـده بـر روی گوشـی، تـردد آن

 .شود سیستم ثبت می

 

 غیــاب و حضــور افزارھــای نــرم برتــرین در وبــالگ رول کــال نیــز یــک مقالــه راجــع بــه

 .ایم. اگه تمایل داشتید، اون پست رو ھم بخونید قرار داده آنالین
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 افزارھای حضور و غیاب آنالین معرفی نرم

 سامانھ حضور و غیاب آنالین فینتو

 

 

Finto  .یک سامانه حضور و غیاب آنالین بدون نیاز به دسـتگاه حضـور و غیـاب اسـت

فینتــو قابلیــت یکپارچــه ســازی بــا سیســتم حقــوق و دســتمزد ایــن شــرکت را دارد. 

کارکنان برای ثبت تردد باید در محدوده جغرافیایی تعریف شده (لوکیشن) قرار گرفته 

کنند. البته ثبت تـردد از طریـق و توسط اپلیکیشن گوشی خود، ورود یا خروج را ثبت 

فـای  فای نیز فـراھم اسـت. بـرای ثبـت تـردد از ایـن روش، بایـد در محـدوده وای وای

بـه صـورت رایگـان از فینتـو اسـتفاده  30توانید به مـدت  شرکت قرار گرفت. شما می
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نمائید. برای استفاده از اپلیکیشـن حضـور و غیـاب فینتـو، کـافی اسـت در موقعیـت 

 .شرکت حضور خود را ثبت کنید Wifi ودهمکانی یا محد

در انتھای صفحه اصلی این سایت، به سؤاالت متداول دربـاره ایـن سیسـتم پاسـخ 

  .داده شده است

 

  

   Wifi لوکیشن) و( GPS ثبت تردد با √

 روز 30پلن رایگان :  √
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 نرم افزار حضور و غیاب آنالین دینگ 

  

 

  

سیم کوچک، ورود و خروج کارکنان را ثبت  به ھمراه یک دستگاه بی Ding اپلیکیشن

ــد. دســتگاه بی آوری می و جمــع ــان اســتقرار  کن ســیم در محــل ورود و خــروج کارکن

یابد. این دستگاه نیازی یه اینترنت ندارد و برای شروع کار کافی اسـت بـه بـرق  می

دینـگ، تـردد خـود را سـیم  متصل شود. کارکنان با قرارگیری در مجاورت دسـتگاه بی

کنند. ایـن سـامانه عـالوه بـر اپلیکیشـن، پنـل تحـت وب نیـز دارد کـه بـرای  ثبت می

گیرد. این سـامانه امکـان ثبـت  مدیریت حضور و غیاب کارکنان مورد استفاده قرار می
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ســازی ابــری اســتفاده   تــردد از طریــق لوکیشــن را نیــز دارد. دینــگ از فضــای ذخیــره

 .ھا ندارد اندازی سرور جھت ذخیره سازی داده کند و نیازی به راه می

سیم مربوط به  برای استفاده از نرم افزار حضور و غیاب آنالین دینگ، باید دستگاه بی

این شرکت را خریداری کنیـد. در ضـمن بـرای اسـتفاده از اپلیکیشـن بایـد الیسـنس 

 .ساالنه آن را خریداری نمائید

 .شود نصب می ios و android عامل  بر روی ھر دو سیستم Ding اپلیکیشن

  

  Wifi و Bluetooth ،)لوکیشن( GPS ثبت تردد با √
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 نرم افزار حضور و غیاب آنالین اتنسی

  

 

، (bluetooth و gps) این نرم افـزار عـالوه بـر ثبـت تـردد از طریـق اپلیکیشـن موبایـل

اتصال به انواع دستگاه حضـور و غیـاب را نیـز دارد. بـرای ثبـت ورود و خـروج از امکان 

طریق بلوتوث باید دستگاه بلوتـوث اتنسـی را تھیـه کنیـد. نـرم افـزار حضـور و غیـاب 

افـزار از نسـخه  توانید جھت تسـت نرم آنالین اتنسی نسخه دموی رایگان دارد و می

 .دموی آن استفاده نمایید
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، امکـان اتصـال بـه دسـتگاه Bluetooth لوکیشـن) و( GPS تـردد بـاثبـت  √

 غیاب حضور و 

 پلن رایگان : دارد √
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 نرم افزار حضور و غیاب آنالین تایمزی

  

 

اپلیکیشن حضور و غیاب آنالین تایمزی، یک نرم افزار حضور و غیاب ابـری اسـت کـه 

پردازش غدیر ارائه شده است. ثبت تردد از طریـق لوکیشـن و  توسط شرکت طرح و

ــردد از طریــق دســتگاه بلوتــوث امکان ــه  Location(Gps) پــذیر اســت. ثبــت ت ــاز ب نی

که بخواھید از روش بلوتـوث اسـتفاده کنیـد  افزار خاصی ندارد. ولی در صورتی سخت

بـه  Timezy یکـیشباید دستگاه بلوتوثی تـایمزی را خریـداری نمائیـد. اسـتفاده از اپل

افـزار و در صـورت رضـایت از آن  روز رایگان است. پـس از دریافـت دمـوی نرم 30مدت 
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ھای مختلفی را انتخاب کرده و با پرداخت تعرفه از آن استفاده نمائید.  توانید پلن می

افزار تایمزی عالوه بر اپلیکیشن موبایـل، پنـل وب نیـز دارد. در  قابل ذکر است که نرم

اتصال به دسـتگاه حضـور و غیـاب نیـز در ایـن سیسـتم وجـود دارد و در  ضمن امکان

ــداری کــرده باشــید، می توانیــد  صــورتی کــه از قبــل دســتگاه حضــور و غیــاب را خری

 .افزار تایمزی مدیریت کنید اطالعات ورود و خروج دستگاه را توسط نرم

انـدازی  هعامـل اندرویـد و آی او اس نصـب و را  بـر روی سیسـتم Timezy اپلیکیشـن

 .شود می

  

 Bluetooth لوکیشن) و) GPS ثبت تردد با √

 روز 30پلن رایگان :  √
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 سامانھ حضور و غیاب آنالین کار ساعت

  

 

  

افزارھای پرسنلی، حضور و غیاب،  نرمسامانه کار ساعت یا کارسو، پکیج متنوعی از 

سـاله در  1ماھـه و  6ماھـه،  3ھـای زمـانی  حقوق و دستمزد، رسـتوران را در دوره

دھد. این سیستم عالوه بر حضور و غیاب آنالین، قابلیت اتصـال  اختیار شما قرار می

 .زنی را نیز دارد به دستگاه ساعت

 .ول پاسخ داده استکار ساعت در انتھای صفحه سایت به سؤاالت متدا
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 غیاب لوکیشن)، امکان اتصال به دستگاه حضور و ( GPS ثبت تردد با √

 روز 30پلن رایگان :  √
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 نرم افزار حضور و غیاب آنالین تیک

  

 

  

ایرانیـان نـوین ارائـه شـده این سامانه حضور و غیاب توسط شـرکت تـدبیر سیسـتم 

شود و تردد کارکنان از طریـق  است. اپلیکیشن تیک بر روی گوشی ھمراه نصب می

گردد. این شرکت بر اساس مقیاس شرکت و تعداد  لوکیشن) ثبت می) Gps فناوری

ھـا بایـد بـا  دھد. جھت آگـاھی از قیمت ھای متفاوتی ارائه می کارکنان شما، قیمت

 .شرکت تماس بگیرید

 )لوکیشن( GPS ثبت تردد با √ 
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 اپلیکشن حضور و غیاب نانوواچ

  

 

  

نرم افزار حضور و غیاب نانوواچ عالوه بر اپلیکیشن، از طریق پنـل تحـت وب نیـز اجـرا 

ھمان لوکیشن  افزار نیز از طریق موقعیت جغرافیایی یا شود. ثبت تردد در این نرم می

پذیرد. این سیستم امکان اتصال بـه دسـتگاه حضـور و غیـاب را نیـز دارد و  صورت می

زنی را نیـز فراخـوانی و مـدیریت  ھای ساعت تواند اطالعات ورود و خروج دستگاه می

 .کند

Nanowatch توانید  دھد. عالوه بر این شما می ھای متنوعی را به شما ارائه می پلن

 .به صورت رایگان از این سیستم استفاده نمائیدروز  21به مدت 
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 غیاب لوکیشن)، امکان اتصال به دستگاه حضور و ( GPS ثبت تردد با √

 روز 21پلن رایگان :  √
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 ھا و مزایا ویژگی

 

گوشـی ھـای  (Location) یـابی اجرای نرم افـزار بـر بسـتر وب و مبتنـی بـر مکان .1

افـزار بایـد اینترنـت و لوکیشـن گوشـی شـما فعـال  نرم (برای اسـتفاده از ھوشمند 

 .)باشد

ندارد. (حـذف  زنی ساعت دستگاه عملکرد سامانه حضور و غیاب آنالین نیازی به .2

 )ھای مربوط به پشتیبانی و تعمیرات دستگاه ھزینه

ھای ثبت تردد به صورت نامحدود وجـود دارد.  در این سامانه امکان تعریف محدوده .3

 ت)ای مختلف حتی خارج از محدوده شرکھا و مکان ھ (امکان ثبت تردد در موقعیت

  

https://bayofa.ir  16 
 

https://bayofa.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/
https://bayofa.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/


 

 نرم افزار حضور و غیاب

ھای حضور و غیاب اپلیکیشنمعرفی برترین     

 
(اصـالح یـا ثبـت تـردد  دسترسی به پنل کـاربری و ثبـت و تأییـد انـواع درخواسـت. 4

از طریـق اپلیکیشـن نصـب شـده بـر روی … ) فراموش شده، مرخصی ، ماموریت و 

 .گوشی برای پرسنل و مدیران امکانپذیر است

ھــای شــھری و بـین شــھری، بــا اســتفاده از  امکــان ردیــابی پرسـنل در مأموریت .5

 .یابی گوشی ھای ھوشمند (لوکیشن) وجود دارد قابلیت مکان

، امکـان دسـتکاری و تقلـب Location دقت بـاالی شناسـایی بـر اسـاس به علت. 6

ــایی  ــکالت شناس ــین مش ــدارد. ھمچن ــود ن ــان وج ــط کارکن ــردد توس ــت ت ــت ثب جھ

ھای حضور و غیاب مانند مشکل در شناسایی اثر انگشت ، تشخیص چھره  دستگاه

 .در این سامانه وجود ندارد… و 

 و ھمچنین شناسـایی سـریع از طریـقھای ثبت تردد  با تعریف نامحدود محدوده .7

Location  گوشی، ترافیک و صف ورود و خروج کارکنان در زمانھـای ثبـت تـردد حـذف

 .شود می
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سیستم حضو رو غیاب با موبایل ، منحصـر بـه شناسـایی لوکیشـن نیسـت. امکـان 

نیـز در ایـن سـامانه وجـود  NFC یـا Bluetooth ھای دیگر ھمچـون استفاده از فناوری

گر که توانایی برقراری ارتباط از طریق ایـن  در این صورت باید یک دستگاه قرائت دارد.

ھا را دارد، در محل ورود و خروج پرسنل نصب شود. با شناسـایی گوشـی از  فناوری

  .گردد طریق بلوتوث، تردد شخص در سیستم ثبت می

 

  

  

 آید؟ آیا نرم افزار حضور و غیاب آنالین رایگان به کار ما می

یکی از جستارھایی که توسط کاربران ایرانی در زمینه ارائه محصوالت حضور و غیاب 

رود، جسـتجوی قیمـت ارزان یـا رایگـان آن کـاال  در گوگل به صورت فراوان به کار مـی

است. متأسفانه تمایل به خرید محصوالت ارزان یا رایگان در فرھنگ ما نھادینه شده 

 .بسنجیماست، بدون اینکه کیفیت محصول را 

را در گوگـل جسـتجو کنیـد، مـواردی را ” نرم افزار حضور و غیـاب آنالیـن ” اگر عبارت 

شود. بـه طـور قطـع  مشاھده خواھید کرد که به صورت رایگان به شما پیشنھاد می
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افزارھـای حضـور و غیـاب آنالیـن کـه بـه صـورت رایگـاه عرضـه   توان گفت که نرم می

افزارھـای  نخواھنـد داشـت. چـرا کـه اوالً نرم شوند، کارایی چندانی بـرای شـما می

شـوند کـه امکـان دارد، جوابگـوی نیازھـای  رایگان معموالً با امکانات محدود ارائه می

شما نباشد. ثانیاً نرم افزار ھای حضور و غیاب آنالین رایگان محدودیت زمانی دارنـد. 

شوند و بعـد  ائه میروز یا یک ماه) ار 20به طور مثال برای یک مدت محدودیی (مثالً 

شود و به اطالعات خود دسترسی نخواھید  از اتمام مدت، دسترسی شما قطع می

 .افزار را خریداری کنید داشت، مگر اینکه نرم

افزارھای حضورغیاب آنالین، بیشتر برای آشنایی با محیط نرم افزار  نسخه رایگان نرم

دھنـد تـا در  به شـما ارائـه می افزار را شوند و در واقع دمویی از محیط نرم عرضه می

 .صورت رضایت ، نسخه اصلی را خریداری نمائید
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  چند پرسش و پاسخ

 

 افزار حضور  غیاب آنالین، نیاز به دستگاه فیزیکی حضور و غیاب دارد ؟ آیا نرم :سؤال

 .کند خیر! این سیستم بدون نیاز به دستگاه حضور و غیاب کار می :پاسخ

  

 کند ؟ بر چه اساسی ورود و خروج پرسنل را ثبت می این سیستم :سؤال

 ھای ھوشــمند بــا نــام لوکیشــن بــر روی گوشــی  معمــوالً ( Gps فنــاوری :پاســخ

(Location) قرار دارد(. 
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به چه مواردی نیاز   برای نصب راه اندازی نرم افزار حضور و غیاب آنالین، دقیقاً  :سؤال

 داریم؟

 :پاسخ

 .داشته باشند gps مجھز بهکارکنان باید گوشی ھوشمند  .1

 افزار اصلی بر روی سرور نصب نرم .2

 نصب اپلیکیشن حضور و غیاب بر روی گوشی کارکنان .3

 ھای جغرافیایی (لوکیشن) برای ثبت تردد  تعیین محدوده .4

توانند با فشردن دکمه ورود یـا  ھای تعیین شده می پرسنل با ورود به محدوده .5

 .ثبت کنندخروج بر روی اپلیکیشن، تردد خود را 

  

 آیا این نرم افزار به اینترنت نیاز دارد؟ :سؤال

بله! در زمان ثبت تردد بـر روی اپلیکیشـن کـاربران، بایـد اینترنـت و لوکیشـن  :پاسخ

تلفن ھمراه آنھا فعال (روشن) باشد. در ضـمن بـرای کـار بـا اپلیکیشـن و مشـاھده 

از طریق اینترنت به سـرور  ترددھا، نیاز به اینترنت خواھید داشت، چرا که اپلیکیشن

 .دھد متصل شده و اطالعات را برای شما نمایش می
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 ھای تعریف شده وجود دارد؟  آیا امکان ثبت ورود و خروج در خارج از محدوده :سؤال 

خیر! به ھیچ وجه چنین امکانی وجود ندارد. چرا که الزمـه ثبـت تـردد توسـط  :پاسخ

اسـت و اگـر لوکیشـن الصـاق شـده بـه اپلیکشن، الصـاق وضـعیت لوکیشـن بـه آن 

ھای تعریف شده ھمخوانی نداشته باشـد، تـردد ثبـت  ساعت ثبت شده با محدوده

ای از موقعیـت فعلـی خـود و موقعیـت  نخواھد شد و کاربر خطایی به ھمـراه نقشـه

 .کند دریافت می جغرافیایی مجاز 

  

 دارد ؟آیا امکان ردگیری ثبت اشتباه در خارج از محدوده وجود  :سؤال

توان اقدام به  بله! از لحاظ فنی این امکان وجود دارد و در بخش گزارشات می :پاسخ

 .ھای اشتباه را مشاھده نمود  ثبت تردد در محدوده

  

، راھکـار دیگـری بـرای ثبـت تـردد Gps نرم افزار حضور و غیاب آنالین بـه جـز : سؤال

 دارد؟
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ــردد آن   بلــه! بعضــی شــرکت :پاســخ ــوثھا امکــان ثبــت ت ــا اســتفاده از بلوت  الیــن ب

(Bluetooth) و Wifi  را نیز دارند. البته بـرای ثبـت تـردد بـا بلوتـوث بایـد یـک دسـتگاه

 .بلوتوث از شرکت خریداری کنید و در محل ورود و خروج کارکنان نصب کنید

ھای  افزارھای حضور و غیاب آنالین، امکان ارتبـاط بـا دسـتگاه عالوه بر این بیشتر نرم

غیــاب را نیــز دارنــد. بنــابراین اگــر قــبالً از دســتگاه ســاعت زنــی اســتفاده  حضــور و

توانید در کنار ثبت تـردد آنالیـن از امکانـات آن دسـتگاه ھـم اسـتفاده  کردید، می می

 .نمائید

  

 آیا نرم افزار حضور و غیاب آنالین رایگان است ؟ : سؤال

مـاه  1ھفتـه الـی  3ه به مدت افزارھا پلن رایگان محدود دارند ک خیر! این نرم :پاسخ

 .گیرد و پس از آن باید آن را خریداری نمائید در اختیار شما قرار می
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