به نام خذا
دستورالعول استخراج آهار نیروی انسانی از

سیستن MIS

 .1هرحله اول کپی کردى فایل ها
 )1فَلذر  FORMرا در داخل یکی از درایَّای کاهپیَتر خَد کِ ترًاهِ  misآًجا ًثاشذ کپی کٌیذ.
 )2از داخل  MIS_NEWخَد ٍ از داخل زیرشاخِ ّای

 ARZSH،HOGH،CODIN،PRSNتواهی فایلْای

 *.DBF, *.CDX , *.FPTرا اًتخاب کردُ ٍ تِ داخل پَشِ  FORMکپی ًواییذ.

دانلود فایل FORM

 )3از ترًاهِ  NCدر شاخِ  FORMدستَر  amr_prsnرا تایپ ٍ اجرا ًواییذ.
در ایي هرحلِ سیستن شرٍع تِ شوارش پرسٌل آى استاى کردُ ٍ پس از اتوام شوارش از ترًاهِ خارج هیشَیذ .
 )6سپس از فَلذر  FORMفایل  AMR_PRSN.DBFکپی کردُ ترای هرحلِ تثذیل تِ اکسل در یک شاخِ یا
فَلذر دیگر کپی ًواییذ.

.2

هرحله دوم اجرای هبذل  windowsبه dos

 )1تا اجرای هثذل  windowsتِ  dosتة تثذیل تاًک را کلیک کٌیذ.

دانلود  windowsتِ dos

 )2با مسیر بانک مبداء فایل  AMR_PRSN.DBFرا اًتخاب ًواییذ.

 )3تا اًتخاب فایل هقصذ هسیر رخیرُ فایل تثذیل شذُ (اکسل)را اًتخاب ًواییذ.

 )3در قسمت نوع و نام جذول خروجی گزینه ( Excelاکسل)را انتخاب نماییذ و در انتها دکمه شروع تبذیل را بزنیذ.

 .3هرحله سوم چک لیست

دانلود فایل

CHEK_MIS

هراحل بازیابی و رفع اشکال : CHEK_MIS
هرحله اول  :اتتذا فایل اکسلی کِ در هثذل اًجام شذُ است را ترداشتِ سپس از اتتذای سطر تا اًتْا ٍ تا پاییي سطر
را اًتخاب کردُ طَری کِ توام اطالعات اًتخاب شذُ تعذ کلیذ ترکیثی  ctrl+fرازدُ ٍ گسیٌِ  replaceرا اًتخاب
کردُ ٍ در قسوتی کِ گسیٌِ  findاست فضای خالی تاشذ ٍ در قسوت  replaceکلوِ "خالی" قیذ شَد سپس
کلیذ  replace allرا زدُ  ،هرحلِ جایگسیي اًجام ٍ تکویل هی شَد.
*نکته ههن  :در ٌّگام تایپ کلوِ "خالی" حتوا تایذ تا "ی" فارسی ًَشتِ شَد.
هرحله دوم  :در فایل اکسل از سطر  A2تا  DH2سپس تا اًتْا را اًتخاب کردُ ٍ آى را کپی ( )COPYهی کٌین ٍ
در  CHEK_MISقسوت  MISاز اتتذای سطر( )A2آى را اًتقال ( )PASTEهی دّین.
هرحله سوم  :در  CHEK_MISدر تة ّای پاییي تِ شیت  RESULTرفتِ ٍ اطالعات ٍاردُ را آیتن تِ آیتن
چک کردُ ٍایرادات آى را پیذا کردُ ٍ تِ قسوت هرتَطِ رفتِ آى را ریشِ یاتی ٍ رفع اشکال هی کٌین.

*نکته بسیار ههن  :ایرادات را در  CHEK_MISفقط پیذا کردُ ٍ ّیچ گًَِ تغییر ٍ رفع اشکالی را در آى اعوال
ًکٌیذ ٍ ایٌکِ در ّر  CHEK_MISفقط یک تار تایذ اطالعات را در شیت ٍ MISارد کردُ ٍ ً SAVEواییذ
تٌاترایي تاید یک فایل  CHEK_MISرا تِ صَرت خام ًگِ داشتِ ٍ در ّر تغییری آى را کپی کردُ ٍ در آى
هراحل تاال را اعوال ًوائیذ.
هرحله چهارم  :ایرادات در قسوت  CALCULATEیا  MISقاتل هشاّذُ هی تاشذ .قاتل تَضیح است کِ در
شیت  calculateهحاسثات ریاضی اًجام ٍ اعوال هی شَد.

توجه :هویشه از  formو  CHEK_MISنسخه پشتیباى داشته باشیذ تا در صورت خرابی بتوانیذ
هجذدا از آنها استفاده نواییذ.

