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دستورالعمل سامانه حضور و غیاب
احتراما ،با عنایت به استقرار سامانه و موبایل سرویس تردد کسرا در همه مناطق دخانیاتی ،شایسته
است تمامی پرسنل شرکت ،تردد خود و زیر مجموعه خود در این سامانه را به شرح ذیل بروز رسانی
نمایند:
تمام پرسنل:
-

درخواست مجوز برای کسر حضور:
 -1در ستون کسر حضور(قرمز رنگ) مقابل نام خود ،بر روی ساعت کسری کلیک نمایید.
 -2در پنجره باز شده ،نوع مجوز را انتخاب نمایید.
 -3با زدن دستور ذخیره ،درخواست شما به کارتابل مافوق ارجاع داده می شود.

تمام مسووالن:
-

تایید یا عدم تایید مجوز های درخواستی زیر مجموعه:
 -1در صفحه اصلی سامانه بر روی کارتابل کلیک نمایید.
 -2درخواستهای موجود در کارتابل را انتخاب نمایید.
 -3کلید تایید یا عدم تایید را کلیک نمایید.
نکته :در صفحه کارتابل در صورت کلیک بر روی کلید لیست ،تمام درخواستها در یک صفحه نمایش
داده می شود.

-

ثبت اضافه کار ارفاقی زیر مجموعه:
 -1در گوشه سمت راست صفحه اصلی ،قسمت منوی اصلی رفته و بر روی منوی سیستم کارانه
و سپس اضافه کار ارفاقی کلیک نمایید.
 -2دوره مورد نظر و واحد سازمانی خود را انتخاب نمایید.
 -3تیک پرسنل زیر مجموعه را انتخاب نمایید.
 -4بر روی کلید فیلتر ،کلیک نمایید.
 -5میزان اضافه کار ارفاقی هر شخص را در مقابل نام ایشان ثبت نمایید.
 -6بر روی کلید ذخیره کلیک نمایید.
 -7پس از ثبت اضافه کاری همه پرسنل زیر مجموعه ،بر روی کلید تایید نهایی ،کلیک نمایید.
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تمام بازرسان:
بازرسان میبایست مجوز های سیستمی و مشکالت تردد پرسنل زیر مجموعه خود را ،بر اساس آموزشها
ارائه شده در سامانه بروز رسانی نمایند.
نحوه ورود به سامانه:
از طریق رایانه:
سایت شرکت دخانیات ایران > ورود به سامانه ها > درگاه سامانه های یکپارچه > حضور و غیاب
از طریق موبایل:
سایت شرکت دخانیات ایران > ورود به سامانه ها > درگاه سامانه های یکپارچه > دریافت اپلیکیشن >
نصب اپلیکیشن > اجرای  Kasra Hamrahدر موبایل
نکته  :همچنین نسخه اندروید و آی او اس موبایل حضور و غیاب در کافه بازار در لینک ذیل وجود دارد:
https://cafebazaar.ir/app/com.kasra.timeAttendance

نکته :در ابتدا الزم است در بخش تنظیمات نرم افزار آدرس سرور را بصورت زیر ،دستی وارد نمایید و در
ادامه نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید:
https://ac.tobacco.ir

مشخصات کاربری:
نام کاربری :کد ملی
رمز عبور :رمز مشترک همه سامانه های یکپارچه
فراموشی رمز :در صورت فراموشی رمز از طریق لینک ذیل نسب به تغییر رمز اقدام نمایید:
سایت شرکت دخانیات ایران > ورود به سامانه ها > درگاه سامانه های یکپارچه > فراموشی رمز

