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KONU : Personel Devam Kontrol Sistemi Programı
(Teklife Davet)

Sayı n
Kurumumuzun ihtiyaç duymuş olduğu Personel Devam Kontrol Sistemi Programı Alımı işi satı n alı nacaktı r.
İ lgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyatı nızın, piyasa araştı rması ve teklife esas olmak üzere verilmesini;
Rica ederim.
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Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Merkez/ERZINCAN
Telefon: 0446 224 33 38
E-posta: erzincan.adsm®saglik.gov.tr
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Personel Devam Kontrol Sistemi (Pdks) Programı Teknik Şartnamesi

PDKS yazı lı mı nı n kullanı mı kolay olmalıdır.
Programı n kullanıcı adı ve parolası nı
Programı n yetkilendirme özelliği sayesinde birden fazla kullanıcı ya da gruplara yetki
verebilme ya da kısıtlayabilme özelliği olmalıdı r.
Programda kullanı cı lardan herhangi biri değişiklik yapı nca değişiklik yapan kullanıcı nı n
kim olduğu tespit edilebilmelidir.
Programı n otomatik yedekleme özelliği sayesinde, herhangi bir arıza oluşumunda
yedekleri kullanı larak veri kaybı nın önlenmesi sağlanabilmelidir.
Otomatik veri transferi sayesinde, istenilen zaman dilimlerinde cihaz veya cihazlardaki
verilerin sisteme otomatik işlenme özelliği olmalıdır.
Silinen personel bilgileri program database' inde tutulabilmelidir.
istenilen zamanlarda silinen personelin bütün bilgileri database 'den geri
çağınlabilmelidir.
Programda personellerin izin bilgi giriş ini tek tek ve de toplu olarak yapılabilmelidir.
10)Programdan alınan raporları n Word, Excel, Html, Txt gibi fomıatlara aktanm yapma
özelliği olmalı dı r.
11)Gruplandımıa özelliği sayesinde, personel raporlarını n grup ve bölüm gibi başlıklar
altında detaylı olarak alı nabilmelidir.
12) Birden fazla cihaz bulunan yerlerde personelin hangi cihazdan giriş çı kış yaptığı nı
raporlarda gösterebilmelidir.
13)Kişi bazında ki giriş çı kış raporlaması nda, geç gelme, erken çı kma gibi eksik çalışmaları n
genel toplam süreleri rapor sonları nda görünebilmelidir.
14) Personel giriş çı kış raporları nda personele ait hafta tatili veya izin durumu olduğunda
alı nacak raporun durum kısmı nda bilgi olarak görüntülenebilmelidir.
15)Personellerin değişken çalışma saatlerinde, çalışma takvimi kullanılarak, personellere
günlük veya haftalık olarak personele özel çalışma planı oluşturulabilmelidir.
Program menüsünde güncelleme seçeneği olmalı ve programı n en güncel versiyonu
otomatik indirilip kurulmalıdı rdirilmelidir.
PDKS yazı lı mı Windows işletim Sistemlerinde çalışabilmelidir.
istenildiğinde giriş çı kış bilgileri toplu veya bireysel olarak düzeltilebilmelidir.
Yetkilendirme seçeneklerinde kullanıcı ; bilgileri görebilme, değiştirebilme, görüp
müdahale edememe gibi kısı tlamalar yapı labilmelidir.
20)Program kullanıcı nı n isteğine binaen farklı çalışma saatlerine göre parametreler
ayarlanabilmeli ve vardiyalı veya tek vardiyalı gruplar olduğunda sisteme farklı gruplar
tanı mlanabilmelidir.
21) Yüklenici 2 yıl süre ile programa her türlü destek verecektir. Yazı lı min sorun ve
arızası nda yüklenici firmaya e-mail ile bildirim saatinden itibaren 24 saat içerisinde sorunun
çözümü sağlanacaktı r.
22)Programı n Türkçe dil seçeneği mutlaka olmalıdır.
23)Verileri hafizasında en az 10 yı l saklama özelliği olmalıdır.
Hastanemizde kullanı lan 3 adet mevcut kart okuyuculanna ( Dahua AS11212D Acsess
Kontrol Parmak izi okuyucu)entegre edilebilmelidir.
Tolerans zaman dilimleri özelliği olmalıdır.
Gelmeyenler, geç gelenler, erken çı kanlar raporu alı nabilmeli.
Saatlik veya günlük idari izinler personel bilgisine işlenebilmeli, alı nan raporlard
görünebilmeli.

28)Seçili personellerin haftalı k ve aylı k puantaj tablosu çıkarabilmeli.
29)Personel ckleme ve çı karma işlemi kolaylı kla yapı labilmeli
30)Kartı olmayan personeller için okuyucu cihazlarda şifreli kullanıma uygun olmalı
31) izin ve raporu olmadığı halde giriş yapmayan veya tanı mlanmış saat dışında geç yada
erken çı kış yapan (yemekhane hariç)her bir personel için tanı mlanabilecek e-mail adrĞsine
otomatik uyarı bilgisi gönderebilmeli
32)Kart okuyucu cihazIarı n lokasyon adlarını n tanı mlanabilme özelliği olmalı.
33)Kart okuyucu cihaz bazlı rapor alı nabilmeli
34)Program kurulumu yüklenici firma tarafı ndan yapı lacaktı r.
35) Yüklenici firma tarafı ndan kullanıcı eğitimi verilecektir.
36)Kurulumu yapı lan bilgisayarı n herhangi bir sebepten dolayı çökmesi veya hata ile
yazılı mı n silinmesi durumunda yüklenici o bilgisayara yeniden ücretsiz kurulum yapacaktı r.
37) Gerektiğinde tek kapı kullanıcı yetkilendirme yapı labilmeli tek kapı kullanıcı yetkisi
yapılan kullanıcı diğer kapı verilerini görememeli

