
سامانه حضور و غیاب 
آنالین دایان



...آغاز کار با دایان خیلی ساده است
نام برای شروع استفاده از دایان کافی است ابتدا در پنل کارفرما ثبت

.کنید و سپس پرسنل از اپ های دایان برای تردد استفاده کنند 



فهرست

04/
مناسب چه کسانی؟

05/
چرا دایان؟

06/
ساختار چند شعبه ای

07/
ابزار ضروری شما

08/
پنل تحت وب

09/
اپلیکیشن دایان

10/
راه اندازی

11/
تعرفه ها



نرم افزار حضور و غیاب دایان مناسب چه کسانی 
هست ؟

اسی دایان به گونه ای طراحی شده است که بتواند تمامی کسب و کارها در هر مقی
خود آگاه را پوشش بدهد تا صاحبین کسب و کارها بتوانند از کنترل تردد پرسنل

شوه شوند 

اصناف و فروشگاه ها
استارت آپ ها

شرکت های کوچک و متوسط
کسب و کارهای چند شعبه ای

فریلنسر ها
پرسنل دورکار

کارگاه های ساختمانی



راه اندازی سریع

پشتیبانی چند شعبه ای

مدیریت دورکاری

گزارشات دقیق

مدیریت مرخصی

مدیریت اضافه کاری

شیفت کاری شناور

مدیریت تاخیر

چرا از دایان استفاده کنیم؟



ساختار چند شعبه ای

اد از مهمترین قابلیت هایی که دایان در اختیار شما قرار خواهد د
باشد که بر امکان تعریف شعب ، دفاتر و کارگاه های مختلف می

.توانید مدیریت یکپارچه داشته باشید اساس می

تعریف نامحدود شعبه
بدون نیاز به دستگاه

بدون هزینه اضافه
دقیقه1راه اندازی در 

مدیریت یکپارچه
گزارش بر اساس شعب





کنترل تردد پرسنل به صورت آنالین و در لحظه

مشاهده گزارش کارکرد پرسنل

مشاهده و مدیریت تاخیرها، اضافه کاری ها، غیبت ها و 
مرخصی ها

امکان تعریف شیفت کاری ثابت و شناور

امکان تعریف چند شیفت کاری برای هر نفر در یک روز

امکان دریافت خروجی از گزارش ها با فرمت های متفاوت

(رماویژه کارف)قابلیت های پنل تحت وب دایان 



(نلویژه پرس)قابلیت های اپلیکیشن دایان 

مشاهده گزارش ساعات ورود و خروج•

مشاهده گزارش تاخیرها، اضافه کاری ها، مرخصی ها، •
غیبت ها

امکان ثبت درخواست مرخصی ساعتی و روزانه•

امکان عکسبرداری از چهره به هنگام ثبت تردد•



راه اندازی دایان

قدم اول
ثبت نام در پنل تحت وب دایان به عنوان کارفرما

قدم دوم
مان و تعریف پرسنل، شیفت کاری، موقعیت مکانی ساز

QRدریافت کد

قدم سوم
کد و نصب در محل های مورد نظر QRچاپ 

قدم آخر
ثبت کد با اپلیکیشن دایان توسط پرسنل و QRاسکن 

تردد



تومانهزار50ماهیانه



سریع ترین روش
حضور و غیاب



دایان
سریع ترین روش حضور و غیاب

دایان با بهره گیری از تکنولوژی برتر این اطمینان را به شما می دهد که 
.سریعترین روش کنترل تردد را برای کسب و کار خود داشته باشید

ا آذر تهران، صادقیه، بلوار فردوس شرقی، خیابان وف
15، واحد ۳، طبقه 8شمالی، بن بست پانیذ، پالک 

02191012651


