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PDKS personel kontrol programı, 
büyük kapasiteye sahip, karmaşık işletmelerin 
aksine daha orta büyüklükteki işletmeler, atölyeler 
ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
manuel iş yükünün ortadan 
kaldırılması, olası hata ve 
karışıklıkların önüne karışıklıkların önüne 
geçilmesi için tasarlanmıştır.
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PDKS  ile personel özlük bilgileri ile ilgili ihtiyaç 
duyabileceğiniz tüm özlük bilgilerini kayıt edebilirsiniz. 
PDKS Sistemi ile her türlü vardiya çizelgesini çalışma 
düzeni olarak tanımlayabilirsiniz. Bu vardiyalardan 
bazıları 2’li dönerli vardiya, 3’lü vardiya dönerli, Serbest 
vardiya düzeni vb. Kişi tanımlı vardiyasının dışında 
çalıştığı durumda sistem otomatik bir şekilde vardiyasını çalıştığı durumda sistem otomatik bir şekilde vardiyasını 
düzenler. Otomatik düzenlenen vardiya ile puantaj 
hesaplamasında doğru değerleri görürsünüz.
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Parmak izi okuyucu, Kart okuyucu, Yüz okuma turnikeli 
geçiş sistemlerinden okutulan giriş çıkış hareket bilgileri 
ham bir şekilde sisteme işlenir. Bu işlem sonrasında giriş 
çıkış bilgilerinde puantör tarafından yapılacak tüm 
düzenlemeler log olarak tutulur. Yani Personel puantör 
operatörü istediği gibi işçi giriş çıkış hareketlerini 
değiştiremez. Değiştirdiği değiştiremez. Değiştirdiği 
durumda bir sebep ile açılan 
kutucuğa açıklama girmek 
durumunda kalacaktır.
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PDKS programı ile personelin günlük izinlerini tam günlük 
izin yada saatlik izin olarak tanımlayabilirsiniz. Bu 
tanımlamayı ihtiyaç durumunda toplu izin girişi şeklinde 
de yapabilirsiniz. Örneğin; işletmenizde belirli 
departmanlara toplu izin girmeniz gerektiğinde PDKS ile 
ilgili departmanlar seçilerek günlük ücretli izin yada 
ücretsiz izin olarak yada saatlik ücretsiz izin olarak yada saatlik 
ücretli izin yada saatlik ücretsiz 
izin girişini otomatik bir şekilde 
yapabilirsiniz. Bu şekilde tek 
tek personele izin girmek 
yerine çok hızlı bir şekilde 
izin girişlerini tamamlayarak 
zamandan tasarruf zamandan tasarruf 
edebilirsiniz.
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-MS SQL  / MySQL Server veri tabanı mimarisi,
-Kart, parmak izi, yüz tanıma vb. farklı cihaz modelleri ile uyumlu çalışabilme özelliği,
-Çoklu şirket ve kullanıcı temelinde yapılandırma,
-Kullanıcı yönetimi ile şirket ya da ekranlarda yetki kısıtlamaları,
-Personel hareketlerinin anlık aktarımı,
-Raporların excel, pdf gibi dosyalara dönüştürülebilme özelliği,
-Yemekhane, ziyaretçi takip, geçiş kontrol vb. modüller ile entegrasyon,-Yemekhane, ziyaretçi takip, geçiş kontrol vb. modüller ile entegrasyon,
-Ürün tanımlarının ve satışlarının barkod üzerinden yapılabilmesi,
-Cari kart üzerinde kantine mal tedarikinde bulunan carilerin takibi,
-Dokunmatik ekranlar üzerinden hızlı ve ergonomik satış yapılabilmesi,
-Manyetik kartlar üzerinde bakiye yükleme ve kart bakiyesi üzerinden satış organizasyonu,
-Kantin zincirlerinin yönetimi,
-Hugin FT-202, FP-300, İngenico, Npos gibi yeni nesil yazar kasa ile entegrasyon,
-Multisync Otomasyon SİSTEMİ.-Multisync Otomasyon SİSTEMİ.

Özellikler
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Tüm  soru ve talepleriniz 
için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize 

7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi için : 0850 441 7 441
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