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Vyhodnocovací programy DOCHÁZKA a PŘÍSTUPY
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Informace o pohybu osob, nastavování parametrů přístupových oprávnění
Databáze čteček (docházkových a přístupových terminálů)
s definováním individuálních přístupových práv a časových
omezení operací u každé z nich
Možnost nastavení individuálních důvodů přerušení
pracovní doby
Definice případného automatického ukončení operace v
určenou hodinu, při skončení pracovní doby, při uplynutí
délky denního úvazku
Možnost automatického pokračování a opakování operace
podle nastavených podmínek (nemocenská, dovolená atd.)
Definování časové složky mzdy, do které se operace
(přerušení pracovní doby) bude započítávat
Možnost samostatného vyhodnocování různých objektů
Schopnost rozděleného zpracovávání obchůzkových dat
podle firem
Seznam směn s možností evidence pevné i pružné
pracovní doby
Možnost automatického rozdělení operace u pružné
pracovní doby
Číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro
každý den v roce pro skupiny zaměstnanců nebo pro
jednotlivé zaměstnance individuální
Typy kalendářů pro jednosměnný i vícesměnný provoz
Inteligentní rozpoznávání odpracované směny
Průvodce vytváření kalendáře pro zjednodušení práce
Databáze zaměstnanců s jejich základními identifikačními
údaji
Import seznamu identifikačních médií a seznamu
zaměstnanců z textového souboru
Možnost rozdělení zaměstnanců do jednotlivých
docházkových terminálů
Databáze identifikačních médií s možností přidělování
jednotlivým zaměstnancům
Komunikace s docházkovými terminály automatická,
průběžná nebo ruční
Možnost manuálního vkládání operací docházky z počítače
(pro jeden nebo více dní dopředu)
Grafické zobrazení docházky skupin nebo jednotlivých
pracovníků za den či dané období s možností přehledné
editace
Propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s
docházkovým systémem
Editace (úprava) docházky oprávněnými osobami
Možnost omezení editace docházky na skupinu pracovníků
(středisko, oddělení)
Evidence přestávek s možností automatického vkládání dle
nastavených pravidel
Systém sledování přesčasů rozhodnutí kolik hodin převést
do následujícího měsíce, proplatit, stornovat
Zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu
u docházkového terminálu
Zpracování statistik časových složek mzdy (odpracované
doby, absence a náhrad …) za zvolené období
Manažer výstupních sestav vytváření vlastních sestav a
exportů
Komunikace modemem se vzdáleným pracovištěm
Monitorování přítomnosti zaměstnance aktuálně nebo
zpětně s možností zobrazení fotografie
Sledování pobytu pracovníků v jednotlivých objektech firmy
Možnost automatické synchronizace dat se speciálním
mzdovým programem
Komunikace s nadřazenými systémy (mzdová a účetní
agenda)

POPIS A FUNKCE
Vyhodnocovací programy DOCHÁZKA a PŘÍSTUPY jsou
určeny pro operační systém Windows 98 a vyšší. Oba
slouží k zadávání, údržbě, prohlížení a tisku primárních
tabulek databází a pro poskytování komplexních informací
o jednotlivých uživatelích jejich pohybu ve střežených
zónách a nastavování parametrů oprávnění.
Program DOCHÁZKA navíc nabízí informace o docházce
dle konkrétního výběru provozovatele, sledování pohybu
zaměstnanců v průběhu pracovní doby a přípravu podkladů
pro zpracování mzdové agendy.
Využíváním programu DOCHÁZKA v napojení na systém Apro je dosaženo omezení chybovosti při zpracování dat o
do cházce, efe ktivnějšího využív ání pracovní doby,
zazname ná kv alitati vní zv ýšení osob ního přístup u
zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní
morálky), vyloučí neoprávněné přesčasové hodiny. V
ne posle dní řa dě je dos ahová no pr ostřed nictvím
elektronického zpracování časových a tím i finančních
úspor při zpracování informací o docházce a přípravě
podkladů pro zpracování mezd.
Hlavním úkolem programu je zajistit ucelený přehled o
všech aktuálních i vyřazených uživatelích, jejich pohybu a
případné nepřítomnosti, včetně řazení uživatelů do
sp ecific k ých skupin s in dividu álním nast avení m
přístupových práv.
Docházka jednotlivých pracovníků je v programu přehledně
graficky zobrazena. Pokud je zapotřebí zaznamenat
jakékoliv změny, um ožňuje pro gram vkládat nebo
upravovat operace (např. dovolenou, nemocenskou atd…)
Pomocí systému přístupových práv je možné konkretizovat,
kteří uživatelé jsou oprávněni docházku editovat, nebo
pouze prohlížet. Program umožňuje nastavit skupiny, kde
vedoucí pracovníci mohou editovat docházku svým
podřízeným. Dále vyhodnocovací software obsahuje
systém schvalování zpracované docházky, která může být
následně vytištěna nebo data exportována do nadřazeného, zpravidla mzdového systému.
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Vyhodnocovací programy DOCHÁZKA a PŘÍSTUPY

Instalace
Vyhodnocovací program je koncipován jako uživatelsky velmi
příjemný a jeho ovládání je intuitivní. Instalace programu
nevyžaduje kromě připojeného adapteru A-pro jiné doplňkové
komponenty. Program je určen pro operační systém Windows
98/NT/2000/XP. Databáze může být uložena na jakémkoliv file
serveru (Windows, Novell, Linux) ve formátu MS Access nebo
jako SQLdatabáze na MS SQL serveru 2000.
Pro instalaci docházkového systému je potřeba jeden volný
sériový port (COM) pro připojení adaptéru k PC.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Typové označení:
Operační systém:
Verze programu:
Velikost programu:

Automatizovaný docházkový syst. Min. požadavek na HW PC: procesor PII 300 MHz
64MB RAM
MS Windows 98/NT/2000/XP
100MB volných na HDD
ADS DOCHÁZKA
ADS PŘÍSTUPY
Doporuč. pož. na HW PC: procesor PII Celeron 600 MHz
cca 30MB
128MB RAM
300MB volných na HDD
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