WorkNProject Lite Yardım Dosyası
Worknproject Lite personellerin tanımlandığı, izlenmesi istenen uygulamaların tanımlandığı ve
Worknproject Lite masaüstü uygulamasından gelen verilern analiz edildiği web tabanlı uygulamadır.
GİRİŞ SAYFASI : Lisans sahibi kullanıcının WorkNproject Lite sistemine giriş yapacağı ekrandır.

ANA SAYFA: WorkNProject Lite sistemine girdiğinizde ilk karşılaşacağınız ekrandır. Bu ekran
üzerinden kullanıcılarınızın (worknproject lite masaüstü kullananlar) bilgisayarlarında yapmış
oldukları çalışmaları takip edebilir, ekran görüntüsü alabilirsiniz ve personelin durumunu
görebilirsiniz.

1) WNP Desktop Kapalı : WorkNproject Lite masaüstü uygulaması bilgisayarda açılmamışsa,
kurulu olan bilgisayarda internet bağlantısı yoksa veya kurulu olan bilgisayardaki güvenlik
düzeyinden dolayı engelleniyorsa ilgili kullanıcıyı sistem kapalı olarak kabul eder.
Aktif Kullanıcı : Kullanıcıların sağlıklı bir şekilde worknproject lite sistemi ile
bağlantıda olduğunda ve aktif olarak çalışma yaptıklarında kullanıcıyı sistem aktif olarak kabul eder.
Pasif Kullanıcı : Kullanıcıların sağlıklı bir şekilde worknproject lite sistemi ile
bağlantıda olduğunda ve mouse kontrolü yoksa kullanıcıyı sistem pasif olarak kabul eder.
Kullanıcı Dışarda : WorkNproject Lite masaüstü uygulamasında “Dışarda” butonuna
basılmışsa kullanıcıyı sistem dışarda olarak kabul eder. Kullanım amacı aktif kullanıcıların işine bağlı
olarak bilgisayar dışında geçireği vaktin analizinin yapılabilmesi içindir.
2) Ekran Görüntüsü Al : Aktif, pasif ve dışarda durumlarında olan kullanıcıların ekran
görüntülerini almak için kullanılır. Bu veri herhangi bir yerde depolanmaz!
3) Kullanıcı Profili : Admin kullanıcı olarak profilinizde değişiklik yapmak ve worknproject lite
sisteminden çıkış yapmak için kullanılır.
PERSONEL İŞLEMLERİ
Worknproject Lite masaüstü uygulamasını kullanacak olan personelin tanımlandığı, pasife
düşürüldüğü, düzenlemelerin yapıldığı modüldür. Personel işlemlerine girildiğinde personel listesi
gelir. Personelin ortalama işe başlama zamanı ve ortalama iş bitirme zamanı masaüstü uygulamasının
başlatılması ve kapatılması sürelerinin ortalamalarına göre hesaplanır.

1) Yeni Personel Ekle : yeni personelin kimlik bilgisinin tanımlandığı modüldür. Tanılamayı
yaparken izlenip izlenmeyeceğini “İzlenme Durumu” açılır kutusundan değiştirebilirsiniz.
2) Arşivdekiler : Pasife çekilmiş olan kullanıcıların bulunduğu listeyi açar. Açılan bu listeden
pasife çekilen kullanıcı tekrardan aktif kullanıcıya dönüştürülebilir.
3) Personel Adı : Personel kimlik bilgileri üzerinde değişiklik ve düzenleme yapmak için
personel adının üstüne tıklanması yeterlidir.
4) Arşve Gönder : İlgili personeli pasife çekmek için üstüne tıklanması yeterlidir.

PERSONEL RAPORU
Şirket bünyesinde worknproject lite masaüstü uygulamasını kullanan kişilerin tamamı
bazında veya bireysel olarak her bir kullanıcının ayrı ayrı performans raporunun alınmasını sağlayan
modüldür. İlk girişte varsayılan olarak 3 günlük tüm personele ait ve tanımlanan uygulamaları göre
şirketin genel uygulama istatistiği yer alır.

1) Tüm Personeller : Worknproject lite masaüstü uygulaması kullanan tüm personeli listeler.
Herhangi bir personel seçildiğinde yeniden tüm personele ait istatistik verisinin gelmesini sağlar.
2) Personel Seçimi : Bir personele ait istenilen tarih aralığına göre performans raporunu
alabilmek için personel isminie tıklamanız yeterlidir. Ayrıca personelin o anda aktif, pasif, dışarda ve
kapalı durumlarını personel isimlerinin yanlarındaki ikonlardan görebilirsiniz.
3) Tarih : Alınması istenen raporun zaman aralığını belirlemenizi sağlar. Hazır bir şekilde
haftalık aylık, 3 aylık, vb. Veya manuel olarak tarih aralığı belirtmenize olanak tanır.
4) Rapor Çıktısı : İlgili personele ait yada tüm personele ait istatistik sonucunu
pdf,png,jpeg,svg formatlarında indirebilir yada anında çıktısını alabilirsiniz.
5) Diğer Seçeneği İçeriği Gör : Sisteme herhangi bir şekilde tanımlanmamış uygulamalara ait
istatistik raporunun alınmasını sağlar.

PROGRAM TANITIMI
Program tanımı sistemin doğru bir şekilde analiz ve izleme çalışması yapabilmesi için gerekli
olan önemli bir modüldür. Yapmış olduğunuz program, uygulama veya web sitesi isimlerini burada
yapılacak olan tanımlamalara göre yakalar. Tanımsız olanları “Diğer” seçeneği altında toplar.

1) Program Tanımı Ekle : “Yeni program tanımı adı” metin kutusuna ilgili program ismini
yazdıktan sonra bu butona tıklayarak yeni bir program ismi ekleyebilirsiniz.
2) Düzenleme : Tanımlamasını yapmış olduğunuz program isminin düzeltilmesi için kullanılan
butondur.
3) Silme : Tanımlamasını yapmış olduğunuz program ismini siler.

