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راهنامی رشوع کار با نرم افسار چاپ فرم ارزشیابی  911( 9318امتیازی)
این راهنمای تصویری  2صفحه است.

چگىنه پضت جذیذ اضافه کنیم؟

تىضیح :این نرم افسار از طریق دریافت اطالعات کلیغهای(پیػفرض) و تعمیم اطالعات ةه فرم ها ،تایپ را ةه حذاقل می رصانذ.
روظ کار ةا نرم افسار پط از نصث:


ةه زةانه اطالعات کلیغه ای و صپط ،زةانهی پضت های صازمانی وارد عىیذ.
پضتهای صازمانییی که در واحذ عام هضتنذ،
را ةررصی کنیذ؛ ةرای اینکار ،اةتذا لیضت صیاهةازعى را ةاز کنیذ و تا آخر لیضت اصکرول
کنیذ.
دقتکنیذ عایذ پضت مىردنظرعام وجىد داعته ةاعذ .اگر پضت نیضت ةه صىرت زیر
پضت جذیذی اضافه کنیذ:



اةتذا روی دکمه




کلیک کنیذ.

ةه عتارت زیر یک پضت صازمانی ...ةا عنىان "عنىان پضت صازمانی" ،دقت کنیذ.
در این قضمت عتارت "+پضت جذیذ" ،را خىاهیذ دیذ .این عنىان را ةه عنىان پضت جذیذتغییر دهیذ مثال" :مامىر حراصت"

نىع فرم ارزعیاةی پضت را از لیضت ةازعىی روةروی عتارت "نىع فرم ارزعیاةی ":انتخاب کنیذ.



اکنىن ةایذ اقذامات و صایر مىارد مرةىط ةه این پضت را در فرم ریل تکمیل کنیذ.
ةایذ تىجه داعته ةاعیذ که ممکن اصت پضتها دارای رشح
وظایف مغاةهی ةا پضتهای قتلی ةاعنذ ،ةناةراین ةهرت اصت
اةتذا از لیضت زیر نىع فرمارزعیاةی ،یکی از رشح وظایف
پضتهای قتلی را انتخاب کنیذ ،اینکار منجر ةه تکمیل فرم
اقذامات و صایر اطالعات پضت خىاهذ عذ ،صپط میتىانیذ
خىدتان این مىارد را تغییر دهیذ و حتی ةر روی امتیازات
هر ةخػ اعامل نظر و صلیقه فرمائیذ.

1

Form100.ir

راهنامی رشوع کار با نرم افسار چاپ فرم ارزشیابی  911( 9318امتیازی)
انتخاب عىامل اختصاصی پیغنهادی ،ةر اصاش پضت ها:

مثال در این مىرد صعی عذه اصت از رشح وظایف "کارکنان اداری" ةرای پضت جذیذ اصتفاده عىد.
پط از انتخاب رشح وظایف ،دو صئىال از عام پرصیذه می عىد که ةهرت اصت ةه آنها پاصخ  Yesةذهیذ .ةه این ترتیث رشح وظایف و اطالعات مرةىط ةه
عىامل اختصاصی پیغنهادی و امتیازات مرةىطه ،ةر روی فرم کلیغه پضت جذیذ اعامل خىاهذ عذ.



اکنىن کلیذ  F5را ةسنیذ تا اطالعات ةه روز آوری عىد؛ هنچنین می تىانیذ روی دکمه  Sortکلیک کنیذ.

هامنطىر که مغاهذه می فرمائیذ این پضت ةه مجمىعه پضتها اضافه عذه اصت ،صایر اطالعات مرةىطه را تکمیل کنیذ.
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