تعریف گردشکار
جهت کلیه درخواستهای درون کانون اتوماسیون (صفحاتی که کلید "ثبت و ارجاع" دارند ،صفحات درخواستی هستند) می بایستی گردشکار تعریف
شود .در صورتیکه درخواستی گردشکار نداشته باشد یا کاربر درون گردشکار تعریف نشده باشد ،اتوماسیون پیام زیر را نشان می دهد.

برای تعریف گردشکار باید به صورت زیر عمل شود.
 -1تعریف مراحل و نوع اعضا هر مرحله در صفحه "مراحل و اعضا گردشکار" از زیر سیستم کاربران
 -2تعیین ترتیب و الویت مرحله ها در صفحه "گردش کار" از زیر سیستم کاربران

 -1مراحل و اعضا گردش کار
 تعیین نام مرحله متناسب با نام درخواست (و جهت مفهوم بودن بهتر است با شماره مرحله همراه باشد) تعیین نوع کاربری و کلیک دکمه ثبت (نوع کاربری سمتهایی است که در آن مرحله از گردشکار می توانند باشند)به طور مثال قصد تعریف گردشکار برای درخواست مرخصی کارآموز با سه مرحله دارید که مرحله اول توسط کارآموز و کارمند جهت ثبت
درخواست و مرحله دوم توسط وکیل سرپرست جهت تایید درخواست و مرحله سوم توسط کارمند جهت بایگانی درخواست قابل ثبت می باشد.

نکته :جهت گردشکار ،محدودیت در تعریف تعداد استپ (مراحل و اعضا گردشکار) وجود ندارد.

-2گردش کار
-

وارد کردن عنوان گردشکار (برای مثال عنوان را مرخصی کارآموز گذاشته ایم)

-

تعیین نوع درخواست ( درخواست مرخصی)

-

گزینه فعال (به صورت پیش فرض این گزینه انتخاب شده است)

-

تعیین نام گروه یا همان عنوان مرحله تعریف شده در صفحه قبل ( به ترتیب مرخصی  ،1مرخصی 2و مرخصی 3انتخاب می شود)

-

تعیین الویت و گروه (برای مرحله اول الویت 1و اولین گروه ،برای مرحله دوم الویت 2و گروه میانی ،برای مرحله سوم الویت 3و آخرین گروه)

-

تعیین نوع بررسی

-

اضافه کردن اولین مرحله به لیست پایین صفحه بوسیله دکمه +

-

کلیک دکمه ثبت پس از اضافه کردن تک تک مرحله ها بوسیله دکمه  +به لیست پایین صفحه

نکته :در تعریف گرشکار (گردشکار با دو مرحله ) ممکن است گروه میانی وجود نداشته باشد اما تعیین اولین و آخرین گروه الزامی است.

نکته :درصورتیکه جهت درخواستی ،گردش کار تعریف کردید و با توجه به آن گردشکار درخواستی را درون اتوماسیون به گردش در آوردید ،امکان
تغییر اعضا و روال گردشکار وجود ندارد.
نکته :در صورتیکه جهت درخواستی که گردشکار دارد ،بخواهید گردشکار جدید تعریف کنید ،می بایستی روال درخواستهای ثبت شده با آن
گردشکار به اتمام رسیده باشد .یعنی کلیه درخواستها توسط نفر آخر گردشکار بایگانی شده باشد .در این صورت پس از تعریف گردشکار جدید،
گردشکار قبلی اتوماتیک به صورت غیر فعال و گردشکار جدید به صورت فعال در می آید.

