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1 Програм суулгах
Цаг бүртгэлийн програмыг Windows үйлдлийн систем бүхий компьютерт суулгах

Програмын install бүхий хавтасыг дэлгэцэн дээр хуулж байж суулгана.
Хавтасруу ороод Setup файлыг сонгож install-ийг эхлүүлнэ.
Хэрвээ Windows7 –с дээш үйлдлийн систем бол доорхи цонх гарч ирэх ба
үүнээс Run сонголтыг сонгоно. Үүний дараагийн цонхноос програмын хэлийг
сонгоод OK товч дарна.

Програмын инсталлыг
суулгах бол бусад
програмуудыг хааж байгаад
Next товч дарж
үргэлжлүүлнэ үү
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Програмын хэрэглэгчийн
нөхцөлийг зөвшөөрч байвал I
accept the agreement сонголтыг
сонгоод Next товч дарна уу.

Доорхи цонхонд програмыг суулгах хавтасыг сонгож өгөөд Next дарна.

Бүрэлдэхүүн програмуудыг
сонгож Next товч дарна.
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Start Цэсний хавтасыг сонгоод
Next

Програмыг суулгахад бэлэн бол
Next

Програмын сууж буй явц

Програм сууж дууссан ба Finish
дарж дуусгана даа.
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2 Програм эхлүүлэх
Тэмдэглэгээ бүхий icon дээр дарж програмыг эхлүүлнэ

Доорхи цонх гарч ирэх ба Ok товч даран програм эхлэнэ.

3 Фонт тохируулах
Хэрвээ програмыг нээхэд фонт нь танигдахгүй бол доорхь зааврын дагуу
таниулна.

Windows ийн лого бүхий товчийг
дарж Control panel сонголтыг сонгоно

Гарч ирэх хавтаснаас Region and
Language сонголтыг сонгоно.
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Үндсэн дэлгэцнээс Administrative цэсийг сонгоод Change system locale
сонголтыг сонгож ороод Current system locale сонголтыг Mongolian (Cyrillic
Mongolia) болгож өөрчилөөд компьютерийг дахин ачааллан таниулна.

4 Програмд төхөөрөмж нэмэх
Програмын Машин гэсэн товчин дээр дархад доорхи холболтын тохиргооны цонх гарч
ирнэ

Төхөөрөмжийн нэр
Холболтын төрөл (энд
сүлжээг сонгосон байна)
Хэрвээ сүлжээг сонгосон
бол төхөөрөмжинд өгөхIP
хаягийг энд бичнэ
Портыг өөрчилөх
шаардлаггүй

Тохиргоог хийж дуусаад Хадгалах товчлуур дээр дарна
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5 Холболт тогтоох
Үүсэгсэн холболтоо идвэхжүүлээд Холболт тогтоох гэсэн товч дархад дунджаар
5сек-ийн дотор холболт хийгдэнэ. Холболт хийгдсэн үед төхөөрөмжийн горим
холбогдсон гэсэн мэдээлэл өгнө.

Холболт хийгдсэн тохиолдол төхөөрөмжийн өмнөх дүрс улаан ногоон болох ба баруун
доод буланд амжилттай холбогдсон мэдээлэл цагийн хамт гарна.

Хэрвээ холболтын өмнөх дүрс улаан X ба баруун доод булан төхөөрөмжтэй
холбогдоход алдаа гарлаа гарлаа гэж мэдээлж байвал төхөөрөмжийн холболт болон
тохиргоого шалгаж дахин холболт тогтооно уу. Жишээ нь IP хаягийг зөрүүлсэн
тохиолдолд холбогдохгүй

Page 7

IT MART 2015
6 Төхөөрөмжөөс хэрэглэгчид татах
Дэлгэцийн зүүн баганд байх Шинэ хүн татах товчийг дарснаар доорхи цонх гарч ирнэ.
Дараах цонхны Downloadтовчийг дарж төхөөрөмжинд бүртгэгдсэн хэрэглэгчидийг
татаж авна.

7 Ажилчидийн мэдээлэлийг өргөжүүлж бүртгэх
Үндсэн цэснээс Ажилчид гэсэн товчийг дарснаар доорхи цонх гарч ирнэ

Бүртгэгдсэн
хэрэглэгчидийн
мэдээллийг өргөжүүлэн
оруулж баталгаажуулан
Хадгална.
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8 Ажилын цаг нэмэх
Үндсэн дэлгэцийн Цаг үүсгэх товчийг дарснаар доорхи цонх гарч ирнэ. Энд
ажилтануудын ажиллах цагуудийг ээлж дарааллан үүсгэн.













Цагийн хүснэгтийн нэр
Ажил эхлэх цаг
Ажил тарах цаг
Хожигдож болох хугацаа
Эрт гарч болох хугацаа
Ажилд ирж эхлэх цаг
Ажилд ирэх цаг дуусах цаг
Ажлаас тарж эхлэх цаг
Ажил тарж дуусах цаг
Ажлын өдрөөр тооцох
Минутаар тооцох

9 Ажилын цагийг ажилын өдөртөй холбоно
Үндсэн нүүрний цаг идвэхжүүлэх товчийг сонгоход доорхи цонх гарч ирнэ. Нэмэх
товч дарж цагийг сонгон ажилын өдөртэй холбоно

Цаг
нэмэх
товчийг
дарснаар ажилын цагийг
ажилын өдөртэй нь холбож
байна
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10 Ажилын цаг өдөрөө ажилчидтайгаа холбох
Үндсэн дэлгэцнээс Цагтай холбох товчийг дарснаас доорх цонх гарч ирнэ.
Ажилчидийн нэрсийг тус бүрт нь сонгож идвэхжүүлэн Цагтай холбох товч дарсанаар
ажилийн цагийг нь зааж өгнө.

Тухайн сонгосон ажилтаны ажилах цагийн хувиарыг сонгоход Clock In ,Clock
Outцэснээс by time table –г сонгоод+товч дээр дарж цагийн сонголт бүхий дээрх цонх
гарч ирнэ. Үүнээс ажилах цагий нь сонгоод Time Rangeхэсгээс тухайн цаг үйлчилэх он
сарыг тааруулаад OK OKкоманд товчийг дарж дуусна.
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11 Бүх нийтийн амралтын өдөр тохируулах
Үнд сэн цэснээс Ашиглалт/Тохиргоо цэснээс Holiday Listтовчийг сонгоход доорх
амралтын өдөр үүсгэх цонх гарч ирнэ.

+Товчийг дарж ээлж дарааллан тэмдэглэлт өдрүүдийг дээрх форматын дагуу нэмж
өгнө.
Анхааруулга: Хэрвээ компьютерийн Format хэлийг сольсон бол тухайн стандартаар
оруулна. (Control panel Region and Language руу орж харна)
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12 Ажилд ирээгүй шалтгаан нэмэх
Үндсэн дэлгэцийн Ашиглалт/Тохиргоо цэснээс Leave Class командыг сонгож доорх
цонх гарч ирнэ. Үүн дээр ажилд ирэх боломжгүй шалтгаануудыг + товчоор ээлж
дарааллуулан оруулна.

13 Ажилд ирээгүй шалтгааныг ажилчинтай холбох
Үндсэн дэлгэцний Ирц цэснээс Employee Leaving on Business/Asking for
Leaveкомандыг сонгоход доорх цонх гарна.

ирээгүй ажилчинг
нэрээр нь сонгон
идвэхжүүлнэ

Time
Rangeхэсэгт
ажилд
ирээгүй
хугацааг сонгоно

Нэмэхтовчийг дарж гарч
ирсэн цонхондирж чадаагүй
шалтгаан болон тайлбарыг
оруулна
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14-рт Тайлан татаж авах
Төхөөрөмжтэй холболт тогтоосоны дараа зүүн баганы Тайлангын бичлэгээ татах
командыг дарж уншуулна. Үүний дараа Тайлан командыг сонгон тайлангаа
боловсруулна.

Time Range хэсгээс тайлант хугцааг сонгоод Тайлан уншуул командаар бэлэн тайлан
гарч ирнэ

Excel хөрвүүл командаар компьютерлуугаа Excel хэлбэрээр хадгална. Export Fields
Options Цонхонд хэрэгцээт баганаа идвэхжүүлнэ.

Хадгалах байрлалыг сонгон нэр өгөн хадгална.
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Тайлангийн бэлэн болсон байдал
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15 Хэрэглэгчийн мэдээллийг флашнаас хуулах
Үндэсэн дэлгцний Дата цэсийг сонгоод USB диск ашиглах товчийг дарж орно. Доорхи
дэлгэцийн дагуу Self Service Reader сонголтыг сонгоод Ok дарна.

Доорхи дэлгэцийн дагуу флашанд татсан мэдээлэл он сар цагийн хамт гарч ирнэ.
Үүнээс Import user data сонголтыг сонгож гарч ирэх мэдээллийн жижиг дэлгэцүүдийг
зөвшөөрнө.

/Мэдээлэл оруулж ирхэд бэлэн үү/
дууслаа/

/орсон 9, шинэ 0. Давхацсан 0/

/ Шинэ хэрэглэгчид нэмж

Хэрэглэгчийн мэдээлэлүүд доорхи дэлгэцийн дагуу орж ирэх ба үнэн зөв орж ирсэн
бол цонхыг хаан ажилчид хэсэгрүү ор мэдээллийг өргөтгэж болно.
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16 Тайлангийн мэдээлэл флашнаас татах
Дээрхийн дагуу флашаа холбож ороод үндсэн дэлгэцний Бичлэгээ татах товчийг дарж
доорх дэлгэцийн эхний команд болох Import the rec from U Disk товчийг дарж татаж
авалтыг эхлэнэ.

/Бичлэгийг татахад итгэлтэй байн уу/
татагдлаа/

/Бичлэг

Бичлэгүүд татагдаж дуусаад доорхи дэлгэцийн дагуу харагдана. Үүний дараа үндсэн
дэлгэцрүү ороод тайлан командаар тайланг боловсруулна.
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17 Цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийг програмаас удирдах
Эхлээд төхөөрөмжтэй холболт тогтоогоод дараа нь үндсэн дэлгэцийн Машин
удирдах цэснээс Машин руу хандах командыг сонгож доорх цонхруу орно.

Restart Device төхөөрөмжийг унтааж асаан дахин ачааллана.
Update Firmware төхөөрөмжийн техник програмчиллыг сайжруулах
Initial Device төхөөрөмжийн бүх тохиргоо хэрэглэгчидийг устгаж анхны байдалалд
оруулна
Power off Device Төхөөрөмжийг унтраах
Clear admin privilege Админ хэрэглэгчидийг энгийн хэрэглэгч болгоно.
Sync time төхөөрөмжийн цагийг компьютерийн цагаар тааруулна.
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18 Тайлангийн дутуу эсвэл орж ирээгүй мэдээлэл оруулах
Хэрвээ цагийн бүртгэл орж ирчээд тайлан дээр гарч ирэхгүй бол доорхь тохиргоог
хийнэ
Үндсэн дэлгцний зүүн баганд Програмын тохиргоо командыг сонгоно. Доорхи гарч
ирэх дэлгэцийн Ignore the state, Ignore the state сонголтыг идвэхжүүлэн OK дарж
хадгална.
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