سواالت متداول در خصوص موبايل اپليكيشن كاركنان
 .1اپليكيشن كاركنان را چطور می توان دانلود كرد ؟
 فعال با استفاده از شبكه داخلی سايپا و ازطريق سايت  saipa.netو در آينده در سايت  saipacorp.comقابلدانلود هست .
.2آيا اين اپليكيشن را خارج از شركت سايپا نيز می توانم اجرا كنم؟
 فعال فقط از طريق شبكه داخلی سايپا و اتصال به  WIFIشركت امكان اجرای اپليكيشن وجود دارد و از تاريخ 99/11/11در خارج از سايپا و در بستر اينترنت نيز امكان پذير خواهد بود.
.3آيا اين آپ را می توان در آيفون ()IOSهم نصب كرد؟
 نسخه  IOSنيز تهيه شده و در اپ استور ايرانی سيب اپ بارگزاری گرديده و بزودی در ساير اپ استورهای معتبرايرانی نيز بارگزاری خواهد شد.
 .4نام كاربری و رمز عبور را چگونه دريافت نمايم؟
 برای همكاران شركت سايپا شماره پرسنلی به عنوان نام كاربری و رمز دامين (رمز ورود به ويندوز و شبكه داخلیشركت) به عنوان رمز عبور در نظر گرفته شده است.
 .1اگر رمز دامين ندارم ويا با رمز دامين وارد اپليكيشن نمی شود چكار كنم ؟
برای همه همكاران شركت سايپا (دائم  ،قراردادی  ،پاره وقت) ،پيمانكار كه شماره پرسنلی سايپا دارند  ،دارای شناسهكاربری معتبر در طول دوره خدمت خود میباشند كه شناسه كاربری آن با شماره پرسنلی آنها يكسان است.
 -1تغيير رمز در حالتی كه رمز عبور موجود باشد از پشت همه دستگاه های متصل به دامين سايپا با گرفتن كليد
های  alt+ctrl+deleteو انتخاب گزينه  change passwordميسر میباشد.
 -2تغيير رمز در حالتی كه فراموش شده باشد درحال حاضر از سه مسير زير انجام میگيرد:
الف  -استفاده از اپليكيشن موجود در كيوسكهای اطالع رسانی مستقر در سطح شركت كه با استفاده از
كارت پرسنلی عمل احراز هويت انجام می گردد و كاربر می تواند رمز جديد را ثبت نمايد
ب -ارسال درخواست پرسنل از طريق اتوماسيون اداری و در صورت عدم دسترسی به اتوماسيون اداری،
ارسال پيام توسط رياست واحد مرتبط به اداره شبكه و توسعه ارتباطات
ج  -حضور كاربر با كارت پرسنلی و ثبت اپراتوری رمز جديد توسط ادمين سرويس مستقر در شركت سايپا،
ساختمان شهيد بهشتی طبقه دوم ،مديريت تكنولوژی اطالعات  -اداره شبكه و توسعه ارتباطات
 .6اگر پيامك برای موبايل من ارسال نشد و يا پيغام شماره همراه اشتباه است را دريافت كردم  ،چكار بايد انجام دهم ؟
 احتماال شماره موبايل شما در سيستم منابع انسانی اشتباه ثبت شده يا اصال ثبت نشده است  ،برای حل اينمشكل  ،به مديريت منابع انسانی مراجعه فرمائيد.
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سواالت متداول در خصوص موبايل اپليكيشن كاركنان
 .7اپ كاركنان دارای چه امكاناتی می باشد؟
الف) پروفايل.1 :نمايش اطالعات شخصی پرسنل .2 ،تشويق و تنبيه .3 ،اقالم در اختيار  .4 ،سوابق كاری  .1 ،افراد
خانواده  .6 ،آموزشی  .7 ,استخدامی
ب) خانه (صفحه اصلی) .1 :اطالعات تردد ،اياب و ذهاب و تغذيه .2 ،اطالعات مالی پرسنل .3 ,سالمت كاركنان  .4 ،در
خواست ها .1 ،اخبارو اطالعيه ها  .6 ،ارتباط با كاركنان .7 ,قابليت دريافت پيام شخصی مرتبط با حوزه منابع انسانی

 .8اگر اطالعات من در اپليكيشن مشكل دارد چطور بايد اطالع دهم ؟
 در صورتيكه هريك از فيلدهای اطالعاتی شما درست و كامل نمايش داده نمی شود  ،لطفا از طريق آيتم پشتيبانی كهدر منوی درخواست ها وجود دارد  ،مشكالت مربوطه را ثبت نماييد  .مسئولين مربوطه بررسی و اقدام خواهند نمود.
.9آيا پيمانكاران و همكاران شركتهای گروه سايپا می توانند از اين اپليكيشن استفاده كنند؟
در حال حاضر همكاران شركت سايپا و پيمانكاران شركت كه شماره پرسنلی سايپا را داشته باشند  ،امكان استفاده ازاپ را خواهند داشت  .شركتهای گروه نيز در فاز دوم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
 .11آيا با اين اپليكيشن می توان درخواست صدور گواهی ثبت كرد؟
 بله  ،انواع درخواست گواهی اعم از (ضمانت  ،درخواست وام ،ماموريت ،اشتغال ،حقوق ،اقساط) را ميتوانيد ثبتنماييد.
 .11درخواست های مرخصی  ،اضافه كار  ،ماموريت را می توان با اين اپليكيشن انجام داد؟
 فعال اين امكان وجود ندارد ولی بزودی اين امكانات اضافه شده و اطالع رسانی میشود. .12رزرو غذا را می توان با اين اپليكيشن انجام داد؟
 فعال اين امكان وجود ندارد ولی بزودی اين مورد اضافه شده و اطالع رسانی میشود. .13آيا برنامه های تكميلی و توسعه ای برای خدمات اين اپليكيشن در دستور كار قرار دارد؟
 بله  ،برنامه تكميلی اين اپليكيشن نيز توسط معاونت محترم منابع انسانی گروه سايپا درخواست شده و در مرحلهتحليل و طراحی می باشد .ضمنا در فاز دوم پروژه  ،پرسنل شركتهای گروه نيز تحت پوشش قرار داده می شوند.
 .14پرسنل گروه كه كاربران اصلی اين اپليكيشن به شمار می آيند ،چگونه می توانند نظرات وپيشنهادات خود را مطرح و
منتقل كنند؟
 داخل اپليكيشن از قسمت در خواست ها  ،زير منوی پشتيبانی می توانند نظرات خود را ثبت كرده و به سوابقدرخواست ها نيز دسترسی داشته باشند.
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