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2 Úvod
Vážený uživateli, jsme rádi, že jste si vybral náš produkt ADS - Automatizovaný
Docházkový Systém pro zpracování evidence docházky a řízení přístupového
systému.

2.1 Základní funkce
Automatizovaný docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky,
sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro
zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle
přístupových práv. Program můžete používat pro sledování přítomnosti
zaměstnanců - monitorování.
Používáním programu ADS dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o
docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu
zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení
neoprávněných přesčasových hodin. Můžete zamezit vstup osob do jednotlivých
objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do
výrobní linky.
Program pracuje s čtečkami různých výrobců a je možno po dohodě použít čtečky
dalších výrobců. Jako identifikační médium mohou být použity čipy dallas, karty a
přívěšky pro bezkontaktní snímání, karty s čárovým a magnetickým proužkem a také
otisky prstů.
Systém ADS je velmi flexibilní a může se přizpůsobit velkému množství variant
zpracování docházky.
Touto příručkou se pokusíme Vám co nejvíce usnadnit práci se systémem. Jakékoli
podněty a připomínky k příručce i samotnému systému rádi zpracujeme a budeme se
snažit v maximální možné míře je zapracovat do dalších verzí systému k Vaší plné
spokojenosti.
Tato příručka popisuje pouze software ADS na zpracování docházky. Příručka k
instalaci a obsluze jednotlivých technických zařízení (hardware) je součástí dodávky
kompletního docházkového systému.

2.2 Složení systému, provoz
Kompletní docházkový nebo přístupový systém obsahuje tyto základní části :
o
o
o
o
o

identifikační média - čipy, karty, přívěsky
docházkové a přístupové terminály
dveřní zámky, turnikety, závory, branky a brány
kabeláž propojující hardware docházkového systému s počítačem
počítač s volným COM portem
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o

program ADS pro zpracování data

Zprovoznění a údržba systému :
o
o
o

nainstalujete hardware a kabeláž
do programu zadáte všechna potřebná data a nastavíte chování systému
pracovníkům rozdáte identifikační media

Pravidelný provoz :
pracovníci používají terminály, registrují docházku, otevírají dveře a ostatní zařízení
program načítá data z terminálů a zapisuje je do databáze
uživatelé editují data a zpracují docházku
tisknete sestavy a exportujete data do navazujících systémů

2.3 Princip používání terminálů
Vzhledem k rozmanitosti docházkových a přístupových terminálů a možnostem
jejich nastavení a způsobů používání není popis používání těchto zařízení součástí
této příručky. Popis používání terminálů najdete v dokumentaci k danému
konkrétnímu typu terminálu.

2.4 Princip používání identifikačního média
Jako jeden ze základních principů je potřeba pracovníkům, kteří budou používat
identifikační média, vysvětlit logiku zpracování informací docházkového a
přístupového systému.
Systém ADS nepoužívá princip párování operací (hledání navazujících počátků a
konců).
Pracovník používá identifikační médium k registraci události, kterou začíná provádět.
Pokud ráno přijdete do práce registrujete příchod (začátek odpracované doby),
odcházíte na oběd registrujete oběd, přicházíte z oběda registrujete příchod (stejný
příchod jako ráno), odcházíte domů registrujete odchod.
Program automaticky zjistí, jaká byla Vaše předchozí činnost, tuto činnost ukončí
počátkem nové činnosti, kterou jste zaznamenali.
Nikdy tedy nevolíte co jste přestali dělat (to si program zjistí z předchozí operace),
ale volíte to co budete dělat.
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3 Instalace
Tato kapitola popisuje požadavky na software a hardware. Současně zde naleznete
postup instalace software pro jednu stanici a také pro síťové prostředí.

3.1 Požadavky na hardware
Minimální požadavky na hardware :
Procesor Pentium II 300MHz, operační paměť 64MB, volné místo na pevném disku
100MB.
Doporučená minimální konfigurace hardware :
Procesor Pentium II Celeron 600MHz, operační paměť 128MB, volné místo na
pevném disku 300MB.
V síťovém provozu (replikace) platí jako minimální konfigurace doporučená
konfigurace.
U konfigurace hardware platí pravidlo : čím lepší počítač, tím pohodlnější práce se
systémem.
Pro instalaci docházkového systému je potřeba jeden volný sériový port (COM) na
počítači a možnost připojení napájecího zdroje na 230V pro napájení docházkového
terminálu. Při větším rozsahu docházkového systému je nutné strukturu zapojení
docházkového systému individuálně konzultovat.

3.2 Požadavky na software
Programový systém ADS je určen pro operační systémy Windows 98/NT/2000/XP.
Databáze může být uložena na jakémkoli fileserveru (Windows, Novell, Linux) ve
formátu MS Access (mdb) nebo jako SQL databáze na MS SQL serveru 2000, MSDE,
Interbase Firebird (Win32/Linux) a Oracle 9.
Požadavky na instalaci komponent Windows pro korektní běh ADS ver. 3.xx
Win95
o
o
o

Upgrade komponent uživatelského rozhraní: "40COMUPD.EXE".
DCOM komponenty: "dcm95cfg.exe", "dcom95.exe".
MDAC komponenty pro přístup k databázi: "mdac_typ_...exe".

WIN98
o

MDAC komponenty pro přístup k databázi: "mdac_typ_...exe".

WinNT
o

MDAC komponenty pro přístup k databázi: "mdac_typ_...exe".
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Win2000/XP
Není potřeba instalovat žádné komponenty.Všechny potřebné komponenty již
systém obsahuje. Je vhodné upgradovat Mdac na poslední verzi. Poslední Mdac
naleznete také na našich www. stránkách.
POZN.: Pro instalaci komponent MDAC je nutno mít nainstalován Internet Explorer
ver. 4.0 a vyšší. Komponenty MDAC verze 2.6 a vyšší již neobsahují MS JET pro
přístup k mdb databázím. To znamená, že pokud instalujete MDAC ver. 2.6 a vyšší a
hodláte instalovat ADS pro mdb (formát MS Access) databázi (standardní instalace
ADS), pak je nutno doinstalovat ještě komponenty: MS JET: „JETSP3E.EXE". Pro
docházku s databází na MS SQL serveru není nutno MS JET instalovat.
⌦ TIP:

Pokud provádíte standardní instalaci z instalační CD sady instalují se všechny
potřebné komponenty automaticky.

3.3 Postup instalace
Distribuce produktu probíhá standardně již pouze na CD.
Instalační CD vložte do mechaniky. Automaticky se Vám spustí instalační menu z CD.
Pokud se menu nespustí automaticky spusťte z CD disku program MENU.EXE.
Vyberte položku DOCHÁZKA (WIN) a potvrďte, že chcete instalaci provést.
Spustí se průvodce instalací, který se Vám pomůže instalaci provést. Čtěte pokyny
tohoto průvodce a řiďte se jimi.
Po ukončení instalace uzavřete instalační menu stiskem tlačítka KONEC. Program je
úspěšně nainstalován.

3.4 První spuštění
Spuštění programu můžete provést výběrem ikony na ploše, kterou zde automaticky
umístil instalační program nebo výběrem položky v menu START systému Windows.
Při prvním spuštění se program zeptá na jméno a umístění databáze. Můžete
potvrdit nabídnutou volbu nebo databázi uložit na Vámi zvolené místo na lokálním
nebo síťovém disku. Po zadání názvu databáze program provede restrukturalizaci
dat a vygeneruje základní nastavení databáze. Základní seznamy jsou vyplněny
standardními hodnotami tak, aby Vám co nejvíce usnadnil prvotní nastavení systému.
Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit svými.

3.5 Instalace síťové verze
Pokud máte zakoupenu síťovou verzi systému máte několik variant rozložení
docházkového systému.
Umístění databáze
První volbou je umístění dat. Jelikož u síťové verze předpokládáme využívání dat více
uživateli v síti, měli byste data uložit na síťový server. Pokud se rozhodnete data
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uložit na lokálním počítači musíte si uvědomit, že pokud budou tato data potřebovat
ostatní uživatelé docházkového sytému, musíte nastavit tento počítač jako sdílený a
musí být spuštěn vždy, kdykoli bude data někdo potřebovat. Další nevýhodou
umístění dat na lokálním počítači je riziko zhroucení a restartu běžně používaného
počítače. Nekorektní uzavírání databáze může vést k poškozování této databáze.
Proto jednoznačně preferujte umístění dat na serveru, který je k tomuto účelu určen.
Umístění aplikace (programu ADS)
Pro umístění aplikace je možné použít dvě varianty z nichž každá má své výhody.
První variantou je instalace aplikace na všechny lokální počítače, které budou s daty
docházkového systému pracovat. Na lokálně instalovaných aplikacích potom
nastavujete cestu k databázi. Výhodou je jisté zvýšení rychlosti při spouštění
systému ADS. Nevýhodou je vysoká náročnost na údržbu takto nainstalované
aplikace. Při instalaci update a upgrade systému musíte zajistit výměnu aplikace na
všech těchto stanicích, což je velmi nepraktické.
Druhou variantou je umístění aplikace na server. Všichni uživatelé potom spouštějí
tuto jedinou aplikaci jejíž správa při update nebo upgrade je pro správce velmi
snadná. V tomto případě je sice doba pro spuštění aplikace delší, při běžném
provozu však nepodstatná. Cestu k databázi potom nastavujete v relativním tvaru s
uvedením jména počítače, na kterém jsou umístěna data. Např.
"//jmenoserveru/data/ads/nasedata.mdb".
Jak z výše uvedeného vyplývá doporučujeme druhou variantu - umístění aplikace na
server.
Umístění aplikace na server však neznamená, že nemusíte na lokálním počítači
zajistit podmínky pro správný chod aplikace.
Aplikace potřebuje mít nainstalován komponenty pro přístup k datům viz. Požadavky
na software
Všechny potřebné soubory pro instalaci povinných komponent jsou obsaženy na
instalačním CD. Při provádění instalace instalačním programem se všechny potřebné
komponenty nainstalují automaticky.
Připojení docházkových a přístupových terminálů
Sběr dat může provádět kterýkoli počítač, na kterém spustíte aplikaci ADS. V této
oblasti nelze nabídnout jednoznačnou radu nebo recept. Rozhodnutí, ke kterému
počítači zařízení připojíte záleží na prostorových možnostech areálu firmy a
možnostech provedení kabeláže. Zařízení mohou být připojena k více počítačům a
všechny tyto počítače zapisují data do společné databáze. Terminály je možné
připojit také k serveru. V tomto případě je však vhodnější použít softwarový modul
"Služba", který může na Windows NT/2000/XP pracovat jako tzv. services, bez
nutnosti přihlášení uživatele na serveru.
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4 Licence
Po nainstalování je program standardně v režimu demoverze. K tomu aby program
fungoval plnohodnotně je nutné provést AKTIVACI. Aktivací se rozumí zadání
licenčních parametrů z registrační karty.
Prvním způsobem je aktivace podle názvu firmy - uživatele programu.
Druhým způsobem je aktivace kontrolovaná pomocí hardwarových komponent
(hardwarový klíč nebo adaptér na sériovém portu).
Aktivace je způsobem ochrany programu před neoprávněným používáním jinými
osobami.
⌦ POZOR:

Nezapomeňte, že můžete program používat pouze v rozsahu jaký vám dovoluje
zakoupená licence. Užívání programu nad rámec licence nebo poskytnutí programu
jinému uživateli je porušením zákona a v případě zjištění neoprávněného používání
programu jsou autoři oprávněni chránit své zájmy u právní cestou.
Pokud jste aktivaci provedli úspěšně program se spustí v plně funkční verzi.

4.1 Aktivace názvem firmy
Pokud nemáte licenci hlídanou pomocí hardware obdrželi jste registrační kartu podle
vašeho názvu firmy a IČO.
V tomto případě otevřete okno pro zadání registračních údajů "Systém/Správa
databáze/Aktivace".
Ve formuláři jsou čtyři údaje zvýrazněny tučně. Tyto údaje musíte opsat z registrační
karty přesně tak jak tam jsou uvedeny. V případě, že budete mít v některém údaji
chybu (nebude podle registrační karty) nebude zápis aktivace proveden úspěšně.
Ostatní údaje ve formuláři, které nejsou tučně, nejsou pevně vázány a můžete je
měnit.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Název - povinný údaj, po instalaci programu je v názvu firmy zadána firma RON
Software. Tento údaj nahraďte názvem vaší firmy tak jak je zadaný na
registrační kartě.
Název (druhý řádek) - pokud je v registrační kartě uveden musíte jej rovněž
zadat přesně podle údajů v registraci.
Ulice - adresa
Město - adresa
PSČ - adresa
Telefon - telefonní číslo
Fax - faxové číslo
Email - adresa elektronické pošty
IČO - povinný údaj, zadejte podle registrační karty
DIČ - nepovinný údaj (daňové identifikační číslo)
Licenční číslo - povinný údaj, zadejte podle registrační karty
Aktivační kód - povinný údaj, zadejte podle registrační karty
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Pokud máte údaje správně zadány stiskněte OK.
Pokud nemáte v aktivaci překlep musí program ohlásit, že aktivační kód byl
identifikován a program je převeden do ostré verze.
Jestliže program nahlásí že aktivace neproběhla v pořádku musíte zadání údajů
zkontrolovat - je tam určitě překlep.
⌦ POZOR :

Pokud máte nesprávně vyplněnou aktivaci bude Vám systém fungovat jako
demoverze pro 3 zaměstnance. Pokud se někdy v průběhu práce pokusíte aktivaci
změnit (např. vyměnit název firmy) systém se okamžitě přepne do režimu
demoverze a bude požadovat zadání původní správné aktivace.

4.2 Aktivace hardwarem
Tento způsob aktivace je závislý na typu dodaného hardware.
Pokud hardwarový systém podporuje tento způsob ochrany je použit a popsán v
dokumentaci k hardwaru. V případě aktivace pomocí hardwaru není nutné
registrovat vaše údaje u výrobce softwaru. Licence je striktně vázána na určitý kus
hardwaru. V případě výměny hardwaru si musíte u výrobce systému zajistit nový
aktivační kód.
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5 Princip práce s docházkovým
systémem
V této kapitole naleznete základní princip práce s docházkovým systémem. Jsou zde
zdůrazněny jednotlivé kroky, které jsou potřebné pro správnou práci docházkového
systému.

5.1 Princip práce
Po přečtení této kapitoly byste měli pochopit princip práce s docházkovým
systémem.
Vycházíme z předpokladu, že máte nainstalovaný program se založenou databází a
připojena všechna zařízení docházkového systému (terminály, zámky, závory atd.).
Jednotlivá zařízení jsou nakonfigurována v té míře, kterou není schopen obsluhovat
program z počítače.
Práci s docházkovým systémem rozdělíme na dvě základní části.
První částí je konfigurace a nastavení systému a naplnění dat potřebných pro provoz.
Toto nastavení provádíte hlavně ve fázi zprovoznění systému. Samozřejmě i v
průběhu používání systému budete měnit své požadavky na zpracování docházky,
upravovat nastavení a obsahy seznamů.
Druhou částí je pravidelný provoz zpracování dat o docházce. Budete zpracovávat
pravidelné informace z docházkových terminálů a tyto informace vyhodnocovat.

5.2 Postup práce s docházkou
Docházkový systém máte nainstalovaný a nyní musíte nastavit jeho funkce tak, aby
splňoval Vaše požadavky.
Při prvním spuštění jste založili databázi, do které program automaticky doplnil
některá základní nastavení.
Podrobný popis nastavení a vygenerování nové databáze najdete v části Systém /
Správa databáze / Nastavení cesty k databázi.
Nastavení období
Docházkový systém pracuje v měsíčním režimu zpracování dat. Nastavení období je
jednou z prvních věcí, kterou musíte v docházkovém systému provést. Postup pro
vytvoření období najdete v kapitole "Nastavení / nastavení období"
Naplnění seznamů
Základním seznamem je seznam zaměstnanců. Pro správné zadání zaměstnance
musíte předem naplnit několik seznamů.
Zaměstnanec musí mít přiřazeno identifikační médium (viz seznam identifikačních
médií), aby mohl toto médium používat u terminálů. Pro stanovení fondu pracovní
doby a jeho porovnání se skutečnou docházkou musíte naplnit seznam kalendářů a
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seznam směn, ze kterých jsou tyto kalendáře složeny. Vhodný kalendář přiřadíte
zaměstnanci, čímž nastavíte velkou část chování programu při zpracování dat o
docházce tohoto zaměstnance.
Zaměstnance máte zapsaného k použití v systému. Ještě jste, ale nenastavili seznam
terminálů a jejich chování.
Všechny terminály v docházkovém systému zapište do seznamu terminálů. Pro
správnou funkci terminálů musíte vytvořit seznam operací terminálů (druhy
přerušení pracovní doby). U každého terminálu nastavíte, kterou operaci může nebo
nemůže používat. Možnosti nastavení závisí na typu použitého terminálu (kolik
různých operací (přerušení) může terminál registrovat. Detailní možnosti najdete v
popisu určeném komunikaci vašeho terminálu a programu ADS.
Jako další vlastnost terminálu musíte vybrat zaměstnance, kteří budou (mohou)
terminál používat. Jelikož při větším počtu zaměstnanců by bylo nešikovné definovat
pro každý terminál jmenovitě zaměstnance, musíte v programu naplnit seznam
skupin osob a do těchto skupin zaměstnance rozdělit. U terminálu potom volíte
skupiny osob které mohou terminál použít.
Komunikace s terminály
Data jste si připravili a nyní je můžete zaslat terminálům tak, aby přizpůsobily své
chování Vašim požadavkům. Pro odeslání dat do terminálů použijete volbu
"Terminály / Generování nastavení terminálů". Pokud proběhlo vygenerování dat do
terminálů úspěšně můžete prověřit, že terminál registruje identifikační média
zaměstnanců, kteří jsou v terminálu povolení. Pokud terminál identifikační média
nepřijímá není něco správně nastaveno a musíte chybu v zadání odstranit.

TIP:
Změny v nastavení systému se projeví na terminálech až po provedení generování
nastavení terminálů.
Terminály jste nastavili a zaměstnanci je používají k registraci docházky a otevírání
dveří, bran, závor atd. Princip používání terminálů zaměstnanci se může lišit podle
typu terminálu. Podrobný popis pro váš terminál najdete v popisu k vašemu
terminálu.
Druhou částí komunikace s terminály je vyčtení dat z těchto terminálů, abyste je
mohli dále zpracovat. Pro tuto činnost použijte volbu "Terminály / Načtení historie
operací". Program si postupně vyčte ze všech terminálů nasbíraná data a uloží je do
seznamu původní docházky. Takto nasbírané údaje jsou základem pro zpracování
dat o docházce.

TIP:
Načtení historie operací můžete provádět ručně nebo v plánovači úloh nastavit
automatické načítání ve zvoleném intervalu. Stejným způsobem můžete nastavit
generování nastavení terminálů tak, aby se nastavení vygenerovalo automaticky v
zadaném intervalu bez nutnosti toto provádět ručně. Viz plánovač úloh.
Zpracování dat o docházce
Načtená data se ukládají do seznamu původní docházky, který je základem pro
zpracování dat. V tomto seznamu není možné žádné záznamy měnit, přidávat nebo
mazat.
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⌦ POZOR:

Seznam původní docházky zůstává vždy k dispozici beze změny pro porovnání s
upravenými (editovanými) daty. Právo na úpravu tohoto seznamu nemá ani správce
docházkového systému.
Načtená data jsou pouze jednotlivé údaje o tom kdo, kdy, u kterého terminálu použil
určitou operaci. Pro zpracování těchto dat musíte použít volbu "Docházka /
Zpracování původní docházky". Tato volba vytvoří z jednotlivých údajů původní
docházky časové intervaly určující jak dlouho který zaměstnanec prováděl zvolenou
činnost.
Editace (úpravy) dat o docházce
Zpracované intervaly zobrazíte v části "Docházka / Editace zpracované docházky". V
grafickém zobrazení můžete provádět úpravy záznamů (intervalů). Můžete vkládat
doplňující údaje, mazat nesprávné údaje nebo upravovat časy a typy jednotlivých
údajů. V tomto grafickém zobrazení vidíte také součty docházky a její výsledky.

TIP:
Pokud ve formuláři editace docházky nevidíte žádné údaje neprovedli jste
zpracování dat původní docházky nebo jste za vybrané období provedli zpracování
dat dříve než jste měli data původní docházky.
Pro uzavření upravené docházky do výsledného tvaru můžete použít možností
schvalování docházky. Ve schvalování docházky můžete nastavit pravomoci
jednotlivým zaměstnancům pro 3 úrovně schválení.
Saldo odpracované doby
Program je schopen v závislosti na vlastnostech terminálů poskytnout těmto
terminálům data o saldu odpracované doby. Pokud provádíte zpracování docházky
pravidelně (každý den), můžete si nastavit automatické generování salda do
terminálů tak, aby si každý zaměstnanec mohl u terminálu denně své saldo zjistit.
Pro zprovoznění této funkce použijete volbu "Generování salda do terminálů".
Výsledky a tisky
Po zpracování celého měsíce můžete tisknout výstupní sestavy poskytující maximum
informací pro přehled o odpracované době a podklady pro mzdové systémy v tiskové
i datové podobě. Viz. Výstupy / Manažer výstupních sestav".
Uzavření období
Docházka je zpracována a vy můžete uzavřít zpracovávané období a založit období
nové. V praxi doplňujete ještě několik dní záznamy starého měsíce a připravujete
výsledky pro zpracování mezd. Nové období však musí umožňovat pokračování v
práci. Proto budete nové období zakládat vždy dříve než budete staré období
definitivně uzavírat. Souběžná práce ve více obdobích není pro tento systém žádným
problémem. To znamená, že můžete kontrolovat data starého měsíce a již sbírat a
upravovat data v měsíci novém.
Tento popis postupu práce by Vám měl ujasnit logickou posloupnost jednotlivých
kroků, které musíte provést pro zpracování docházky. Při ustáleném provozu
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systému se činnost týkající se nastavení systému velmi omezuje. Rutinní práce jsou
pak zjednodušeny do činností načítání a zpracování původní docházky a editaci
zpracovaných dat uživatelem. Pokud si nastavíte pomocí plánovače úloh
automatické načítání a zpracování dat můžete potom svou činnost omezit pouze na
editaci zpracované docházky. Nikdy se samozřejmě nevyhnete občasnému zásahu
do nastavení systému a vygenerování nastavení terminálů.

5.3 Postup zpracování v bodech
Samotné zpracování docházky si můžeme shrnout do bodů. Princip opakované práce
s docházkovým systémem se skládá z několika samostatných operací, které však
musí být realizovány v logickém sledu.
Pravidelná (denní) práce s docházkovým systémem :
Odesílání dat do terminálů
Pro správnou funkci docházkového systému musíte provést zaslání nastavených dat
do terminálů. Po korektním provedení této operace je terminál schopen rozpoznávat
identifikační média jednotlivých zaměstnanců a přiřazovat jim zvolené operace. Tuto
akci provedete volbou v menu "Terminály / Generování nastavení terminálů". Pokud
se v nastavení nic nemění nemusíte tuto funkci pravidelně používat.
Registrace operací-událostí na terminálech
Pokud jsou terminály připraveny k práci mohou zaměstnanci, kteří obdrželi své
identifikační médium registrovat jednotlivé události na těchto terminálech.
Zaměstnanec vždy vybere požadovanou operaci a zaregistruje pomocí
identifikačního média. Vždy se registruje operace, kterou zaměstnanec začíná
provádět.
Příklad : při ranním příchodu do práce registruje "příchod", při odchodu na přestávku
registruje operaci "začátek přestávky" a při návratu na pracoviště registruje opět
"příchod" jako při příchodu do zaměstnání.
Vyčítání historie operací
Takto nasbíraná data v terminálu jsou v nastaveném intervalu nebo ručně
přenášena do počítače. Pokud proběhl přenos úspěšně jsou data uložená v databázi
z terminálu smazána.
Monitorování
Pokud vyčítáte data z terminálu často můžete použít modul monitorování
přítomnosti. Jestliže načítáte data např. každé 2 minuty, můžete v monitorování
zobrazovat aktuální přítomnost zaměstnanců v práci se zpožděním maximálně 2
minuty.
Manuální vložení operace
Pokud z nějakého důvodu nemůžete aktuálně použít pro identifikaci médium máte
možnost vložit operaci pomocí programu bez použití terminálu. Nejčastější použití je
např. při ztrátě nebo zapomenutí identifikačního média. Manuálně vkládat operaci
lze pouze do období, které ještě nebylo zpracováno.
Zpracování původní docházky
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Tato funkce provádí zpracování jednotlivých zaregistrovaných operací do časových
intervalů, které již mají nastaveny další vlastnosti potřebné pro zpracování celkových
hodnot o docházce. Zpracování může probíhat na povel obsluhy programu nebo ve
zvoleném intervalu nastaveném v plánovači úloh.
Editace docházky
Pokud je docházka zpracována může ve zpracovaném období probíhat ruční editace
docházky v grafickém režimu.
Saldo
Výsledky aktuálně zpracované docházky je možno u některých typů terminálů posílat
zpět do těchto terminálů a pracovníci mohou zjistit saldo odpracované doby přímo
na terminálu.
Těchto pár bodů popisuje logický postup jednotlivých operací. Detailní popis těchto
operací najdete dále v příručce.
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6 Ovládání
Tato kapitula popisuje jednotlivé prvky ovládání programu, které naleznete ve všech
částech programu. Věnujte prosím této kapitole pozornost – usnadníte a zpříjemníte
si práci s programem.

6.1 Ovládání seznamu
Každý seznam má ve své horní části zobrazeny ikony pro ovládání. Po kliknutí na
ikonu program provede definovanou akci. Stejného výsledku dosáhnete kliknutím na
nabídku "Aktuální okno" v menu a výběrem akce kterou chcete provést. Každá akce
má také přiřazenu klávesu nebo kombinaci kláves, kterou můžete akci vyvolat bez
použití myši. Seznam slouží pouze pro zobrazení v řádcích. Nepoužívejte seznam pro
přímou editaci. Vždy si otevřete okno s formulářem pomocí akce "Nový záznam"
nebo "Editace záznamu".
Ukázka nástrojové lišty

Používané ikony - akce
Nový záznam - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu.
Klávesová zkratka ALT+INS nebo F4.
Nový záznam z kopie - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu.
Hodnoty položek nastaví podle záznamu který byl v seznamu aktuálně označen.
Vždy je nutné změnit alespoň klíčové položky jinak nebude možné záznam zapsat
kvůli duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.
Editace záznamu - otevře formulář s aktuálním záznamem pro editaci (změnu
údajů). Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.
Zrušení záznamu - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy
zobrazí dotaz zda opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce nevratná. V
mnoha případech jsou na zvolené položce závislé další údaje v databázi. Proto ne
vždy program umožní položku smazat a oznámí že záznam nelze odstranit protože
obsahuje související záznamy.
Obnovení seznamu - po použití této akce program obnoví obsah aktuálního
seznamu. Pokud jste měli seznam otevřený a přes jiný seznam změnili jeho obsah
neprovádí program z časových důvodů automatické obnovení. Stejná situace
nastává pokud změníte parametry zobrazení seznamu. Vždy platí - pokud je seznam
neaktuální zvolte tuto akci.
Rychlé hledání - po použití této akce, nebo stiskem CTRL+S, se ve spodní části
seznamu zobrazí řádek s editačním polem pro zápis hledané hodnoty. Vedle
editačního pole můžete mít nastavenu hodnotu "Vyhledávání" nebo "Výběr" a
zaškrtnutou volbu "Vybírat podle podřetězce".
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Vyhledávaní - pokud máte nastavenu tuto volbu bude se seznam při zápisu do
editačního pole posouvat na hodnotu, která začíná hledanou hodnotou nebo
hodnotou blízkou.
Výběr - pokud máte nastavenu tuto volbu bude se seznam při zápisu do editačního
pole omezovat a zobrazovat pouze hodnoty které začínají hledanou hodnotou.
Vybírat podle podřetězce - jestliže si zaškrtnete tuto volbu bude se seznam
omezovat na hodnoty, které obsahují hledanou hodnotu. Tuto volbu velmi často
použijete když znáte jen část hledané hodnoty.
Řazení - řazení záznamů v seznamu lze nastavit několika způsoby.
Způsoby řazení lze definovat v editoru řazení který je možno vyvolat stisknutím
daného tlačítka nebo kombinací kláves CTRL+R. V editoru řazení, můžete vytvořit a
pojmenovat vlastní způsoby řazení.
Kliknutím dvakrát (dvojklik) na nadpis zobrazeného sloupce v seznamu, se daný
nadpis podtrhne a seznam se seřadí podle této položky. Dvojklikem na nadpis pole
v seznamu se automaticky vytvoří (pokud již neexistuje) a vybere řazení podle
daného pole.
Další možnost rychlé volby řazení vytvořených v editoru řazení je kliknutím na šipku
vedle tlačítka editoru řazení.
Filtry - tato volba umožňuje vyvolat seznam definovaných filtru. V tomto
seznamu lze filtry vytvářet, editovat, rušit. Tyto filtry lze pak aktivovat jejich
výběrem. Nadefinované filtry lze rychle volit kliknutím na šipku vedle tlačítka
seznamu definovaných filtrů.
Nastavení sloupců - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+L, se vyvolá
editor nastavení sloupců. Tímto editorem je možno nastavit vzhled seznamu. Lze
volit pořadí, viditelnost, editovatelnost, barvy a fonty sloupců a jejich nadpisů v
seznamu. V editoru nastavení sloupců lze vytvářet více různých nastavení, která lze
pak rychle volit pomocí rychlé volby kliknutím na šipku vedle tlačítka editoru
nastavení sloupců.
Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+T, se vyvolá
seznam tiskových sestav. V tomto seznamu je možno vytvářet, editovat, rušit a
tisknout sestavy s aktuálně zobrazenými záznamy v seznamu. Tento seznam
tiskových sestav ve skutečnosti obsahuje dvě záložky se dvěma seznamy pro dva
druhy sestav. První záložka obsahuje seznam tabulkových sestav. Druhá záložka
obsahuje seznam předloh hromadné korespondence. Stiskem na šipku vedle tlačítka
pro seznam tiskových sestav lze rychle volit tabulkové sestavy pro náhled a tisk.
Exporty - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+E, se vyvolá seznam
exportních sestav. V tomto seznamu je možno vytvářet, editovat,rušit exportní
sestavy a exportovat data (aktuálně zobrazené záznamy v seznamu) ve formátu
definovaném jednotlivými exportními sestavami.
Za posledním tlačítkem jsou zobrazeny názvy aktuálně zvoleného řazení a filtru.
Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá a položka akce v menu není
dostupná) nemáte přístupová práva tuto akci provádět, nebo v daném stavu není
možné tuto akci provést.
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6.2 Ovládání formuláře
Každý formulář má v dolní části zobrazenou lištu s tlačítku pro základní ovládání
formuláře.

Malá tlačítka vlevo na liště:
Nový záznam - Vytvoří nový záznam a umožní jeho vložení do seznamu.
Klávesová zkratka ALT+INS nebo F4.
Nový záznam z kopie - Vytvoří nový záznam kde hodnoty položek nastaví podle
záznamu který byl aktuální před vytvořením nového záznamu. Vždy je nutné změnit
alespoň klíčové položky jinak nebude možné záznam zapsat kvůli duplicitě klíčové
položky. Klávesová zkratka CTRL+K.
Zrušení záznamu - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy
zobrazí dotaz zda opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce nevratná. V
mnoha případech jsou na zvolené položce závislé další údaje v databázi. Proto ne
vždy program umožní položku smazat a oznámí že záznam nelze odstranit protože
obsahuje související záznamy.
Skok na první záznam - provede se skok na první záznam v seznamu ze kterého
je formulář otevřen a zobrazí tento záznam. Klávesová zkratka CTRL+Home.
Skok na předchozí záznam - provede se skok na předchozí záznam v seznamu ze
kterého je formulář otevřen a zobrazí tento záznam. Klávesová zkratka CTRL+PgUp.
Změna akt. záznamu výběrem ze seznamu - umožní skok na vybraný záznam ze
zobrazeného seznamu. Klávesová zkratka CTRL+S.
Skok na následující záznam - provede se skok na následující záznam v seznamu
ze kterého je formulář otevřen a zobrazí tento záznam. Klávesová zkratka
CTRL+PgDn.
Skok na poslední záznam - provede se skok na poslední záznam v seznamu ze
kterého je formulář otevřen a zobrazí tento záznam. Klávesová zkratka CTRL+End.
Zapsat změny záznamu do databáze - provede se zápis změn záznamu do
databáze. Formulář zůstane otevřen.
Obnovit původní hodnoty položek záznamu z databáze - Obnoví hodnoty
položek na původní hodnoty před změnou záznamu. Klávesová zkratka ALT+BkSp.
Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+T, se vyvolá
seznam tiskových sestav. V tomto seznamu je možno vytvářet, editovat, rušit a
tisknout sestavy s aktuálně zobrazenými záznamy v seznamu. Tento seznam
tiskových sestav ve skutečnosti obsahuje dvě záložky se dvěma seznamy pro dva
druhy sestav. První záložka obsahuje seznam tabulkových sestav. Druhá záložka
obsahuje seznam předloh hromadné korespondence. Stiskem na šipku vedle tlačítka
pro seznam tiskových sestav lze rychle volit tabulkové sestavy pro náhled a tisk.
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Velká tlačítka vpravo na liště:
OK - provede se zápis změn záznamu do databáze a uzavře formulář. Klávesová
zkratka F12.
Storno - Zruší změny záznamu a uzavře formulář. Klávesová zkratka ESC.
Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá) nemáte přístupová práva tuto akci
provádět, nebo v daném stavu není možné tuto akci provést.

6.3 Editor řazení
Editor řazení slouží k nastavení způsobů řazení a ukládání vytvořených nastavení pod
zvolenými jmény.

Seznam vlevo obsahuje seznam vytvořených nastavení řazení. Nové nastavení
řazení lze vytvořit pomocí tlačítka:

. Přejmenovat nastavení řazení lze pomocí

. Zrušit nastavení řazení lze pomocí tlačítka:
.
tlačítka:
Seznam uprostřed obsahuje dostupná pole ze kterých lze volit podle kterých polí se
bude řadit. Přidávat pole mezi vybraná je možno pomocí myši (dvojklikem nebo
tažením), nebo pomocí tlačítek: , mezi seznamy dostupných polí a seznamem
vybraných polí.
Seznam vpravo obsahuje pole podle kterých jsou řazeny záznamy při aktivovaném
aktuálním nastavení řazení. U jednotlivých polí lze volit příznak
, který znamená
že podle daného pole je řazeno sestupně. Rušit vybraná pole je možno pomocí myši
(dvojklikem nebo tažením), nebo pomocí tlačítek: , mezi seznamy dostupných polí
a seznamem vybraných polí. Přesunovat pozice vybraných polí lze pomocí tlačítek:
.
Pomocí tlačítka:
Tlačítko

OK lze aktivovat aktuálně zvolené nastavení řazení.

Storno uzavře formulář a ponechá aktivováno stávající řazení.
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6.4 Definované filtry
Filtry slouží pro omezení seznamu na omezený počet záznamů které splňují
podmínky definované ve filtrech. Filtry lze definovat v zobrazovaných seznamech v
aplikaci a také pro jednotlivé kategorie sestav v manažeru sestav. Každý seznam a
kategorie sestav má vlastní seznam definovaných filtru. Do tohoto seznamu lze filtry
přidávat, editovat, rušit. Tyto filtry lze pak aktivovat jejich výběrem.

6.4.1

Seznam definovaných filtrů

Seznam definovaných filtrů obsahuje filtry definované uživateli pro daný seznam,
nebo kategorii sestav v manažeru sestav.
Nad seznamem filtrů lze provádět tyto operace:
Nový - Vytvoření nového filtru. Zobrazí vstupní dialog pro zadání názvu nového
filtru a po zadání jména zobrazí editor filtru, kde je možno zadat požadované
nastavení filtru a uložit jej.
Nový z kopie - Vytvoření nového filtru jako kopie aktuálního filtru. Zobrazí
vstupní dialog pro zadání názvu nového filtru a po zadání jména zkopíruje nastavení
akt. filtru do nového a zobrazí editor filtru, kde je možno změnit nastavení filtru a
uložit jej.
Editovat - Editace aktuálního filtru. Zobrazí editor filtru, kde je možno změnit
aktuální nastavení filtru a uložit jej.
Přejmenovat - Umožní přejmenovat aktuální filtr.
Zrušit - Umožní zrušení aktuálního filtru. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz
zda opravdu chcete akci provést.
Použít - Uzavře okno a aktivuje aktuálně zvolený filtr.
Nefiltrovat - Uzavře okno a deaktivuje filtr nastavený v seznamu záznamů nebo
kategorii sestav. To znamená že v seznamu nebo kategorii sestav nebude nastaven
žádný filtr (záznamy nebudou omezené žádným filtrem).

6.5 Editor filtrů
Editor filtru slouží pro zadání omezujících podmínek pro daný seznam, nebo kategorii
sestav v manažeru sestav. Po aktivaci zadaného filtru budou v daném seznamu nebo
kategorii sestav jen záznamy které dané podmínky splňují. Podmínky pro omezení
záznamů lze zadat dvěma způsoby:
Jednoduchý filtr - jednoduchý filtr (na záložce jednoduchý filtr) slouží pro zadání
jednoduchých podmínek pomocí nastavení omezujících hodnot a intervalů hodnot
pro jednotlivá pole (sloupce) tabulky (seznamu).
Složitý filtr - složitý filtr (na záložce složitý filtr) slouží pro zadání složitějších
omezujících podmínek záznamů, kde se jednotlivé podmínky vkládají do seznamů
podmínek.Do seznamu podmínek se mohou vkládat další seznamy podmínek tak, že
nastavení filtru tvoří hierarchickou strukturu podmínek, pomocí které lze vytvořit
jakýkoli logický výraz.
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Nastavení filtru lze uložit pomocí tlačítka:

Uložit. Uložen je ten typ filtru

(jednoduchý, složitý) jehož záložka byla aktivní při stisku tlačítka:
uložení filtru je okno editoru uzavřeno. Pokud je stisknuto tlačítko:
okno editoru uzavřeno a změny nastavení filtru nejsou uloženy.

6.5.1

Uložit. Po
Storno pak je

Jednoduchý filtr

Jednoduchý filtr slouží pro zadání jednoduchých podmínek pomocí nastavení
omezujících hodnot a intervalů hodnot pro jednotlivá pole (sloupce) tabulky
(seznamu).

V horní části jednoduchého filtru je seznam polí (sloupců) tabulky (seznamu).U
každého pole je zobrazena zadána podmínka.
V dolní části je zobrazená podmínka pro akt. vybrané pole. Typ podmínky má tyto
čtyři možnosti:
Bez omezení - akt. pole nemá žádné omezení.
Bez zadané hodnoty - tuto podmínku splňují záznamy které nemají v daném poli
(sloupci) zadanou žádnou hodnotu.
Libovolná neprázdná hodnota - tuto podmínku splňují záznamy které mají v daném
poli (sloupci) zadanou libovolnou neprázdnou hodnotu.
Rozsah hodnot - Pokud je zadán tento typ omezení, je potřeba zadat rozsah hodnot
daného pole (sloupce) ve kterém hodnota daného sloupce musí být, aby záznam
splnil podmínku. Zadaný rozsah nemusí být z obou stran ohraničený, tzn. že je
možno zadat jen dolní nebo jen horní limit. Dolní limit rozsahu se zadává do pole: Od
a horní limit rozsahu se zadává do pole Do. Pokud je potřeba zadat více rozsahů
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nebo jen výčet jednotlivých hodnot splňující podmínku, je potřeba danou podmínku
zapsat do pole Výčet.
Formát pole Výčet představuje řetězec možných hodnot oddělených středníkem.
Možná hodnota může být buď jednoduchá hodnota (prvek omezení), nebo interval.
Jednoduchá hodnota může být jakákoli hodnota vyhovující typu položky. Interval se
skládá ze dvou prvků (hodnot) oddělených dvěmi tečkami "..", pokud prvek
(hodnota) na některé straně chybí pak není interval na této straně omezen. Pro
jednoduché hodnoty může být pro všechny typy použita konstanta NULL, která
vyjadřuje, že hodnota dané položky může být i nedefinovaná (bez hodnoty). V
intervalech by se konstanta NULL neměla vyskytovat.
Příklady výčtů pro pole různých typů:
Př.1 :
"2;5..10;20.."

- číselné pole je omezeno na hodnoty 2, 5 až 10, a 20 a více.

Př.2 :
"Novák;Novotný" - textové pole je omezeno na hodnotu "Novák" a "Novotný"
Př.3 :
"..10;20"

- číselné pole je omezeno na hodnotu menší rovno 10 a hodnotu 20

Př.4 :
"..23.8.1998"
23.8.1998
Př.5:
"10:30..12:00"
Př.6:
"NULL;10"
hodnotu

- datumové pole je omezeno na hodnotu data menší rovno

- časové pole je omezeno na hodnotu času od 10:30 do 12:30
- číselné pole je omezeno na hodnotu 10 nebo nedefinovanou

POZN.: Uvozovky (uvedené v příkladech) nejsou součástí textu zapsaného do pole
Výčet, ty jsou jen v příkladech pro ohraničení textů.

6.5.2

Složitý filtr

Složitý filtr (na záložce složitý filtr) slouží pro zadání složitějších omezujících
podmínek záznamů, kde se jednotlivé podmínky vkládají do seznamů podmínek.Do
seznamu podmínek se mohou vkládat další seznamy podmínek tak, že nastavení
filtru tvoří hierarchickou strukturu podmínek. Pro každý seznam podmínek lze volit
zda podmínky v seznamu musí být splněny všechny nebo stačí splnit alespoň jednu
podmínku aby byl celý seznam jako podmínka splněn. Takto lze vytvořit jakýkoli
logický výraz.
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Celý složitý filtr zastřešuje hlavní seznam podmínek do kterého se vkládají podmínky
a další seznamy podmínek. U každého seznamu a podmínky je tlačítko pro vyvolání
kontextového menu přes které je možno provádět různé operace s daným
seznamem nebo podmínkou. Tlačítka s dvěmi šipkami
a následující texty
představují hlavičky seznamu, tlačítka s jednou šipkou
a následující texty
představují podmínky.

6.5.3

Seznam podmínek

Kontextové menu hlavičky seznamu podmínek

má tyto položky:

Nová podmínka - Vloží novou podmínku do akt. seznamu podmínek.
Nová podmínka SQL výrazem - Vloží do akt. seznamu novou podmínku která se
zadává formou logického výrazu jako podmínka WHERE klauzule SQL dotazu. Tato
možnost zadání složí pro definici složitých podmínek velmi pokročilým uživatelům se
znalostí SQL jazyka a struktury databáze aplikace.
Nový seznam podmínek - Vloží do akt. seznamu nový seznam podmínek.
Odstranit seznam - Zruší akt. seznam podmínek. Hlavní seznam podmínek obsahuje
místo dané položky položku: Odstranit vše, která zruší všechny podmínky v hlavním
seznamu.
Další kontextové menu lze pro seznam podmínek vyvolat stisknutím na zvýrazněná
slova v textu hlavičky seznamu podmínek. Toto kontextové menu umožňuje volit
způsob splnění akt. seznamu jako podmínky. Kontextové menu má tyto položky:
každá - Určuje že pro splnění seznamu musí být splněny všechny podmínky v
seznamu.
alespoň jedna - Určuje že pro splnění seznamu musí být splněna alespoň jedna
podmínka v seznamu.
žádná - Určuje že pro splnění seznamu nesmí být splněna žádná podmínka v
seznamu. Tzn. pokud je splněná alespoň jedna podmínka v seznamu, pak seznam
není jako podmínka splněn.

6.5.4

Podmínka

Kontextové menu podmínky vyvolané přes úvodní tlačítko před podmínkou
obsahuje pouze jednu položku: odstranit podmínku, která umožňuje danou
podmínku zrušit. Tělo podmínky se skládá ze tří částí, které jsou ohraničeny
obdélníkem. Kliknutím na jednotlivé části podmínek lze vyvolat kontextová menu pro
nastavení daných částí podmínek.
První část podmínky představuje pole tabulky ke kterému bude nastavena logická
podmínka. Druhá část podmínky představuje operátor, kterým se spolu s třetí částí
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podmínky, která představuje hodnotu, určuje omezení daného pole. Výběr
operátorů podmínky je omezen podle typu daného pole. Hodnota v podmínce je
rovněž omezena typem daného pole. To znamená např. že pokud pole představuje
číselnou hodnotu, pak je možno do hodnoty v podmínce zadat jen číslo a ne
libovolný text.

6.6 Editor nastavení sloupců
Editor nastavení sloupců slouží pro nastavení různých způsobů zobrazení sloupců v
seznamu.

V horní části editoru je možno volit aktuální nastavení sloupců ze seznamu
vytvořených nastavení. Aktuální nastavení je to nastavení které bude editováno a při
stisku tlačítka

OK bude aktivováno.

V pravé části editoru jsou tlačítka které slouží pro manipulaci se seznamem
jednotlivých nastavení sloupců:
Nové - Zobrazí dialog pro zadání názvu a vytvoření nového nastavení sloupců.
Nově vytvořené nastavení sloupců bude nastaveno jako aktuální.
Přejmenovat - Umožní změnu názvu aktuálního nastavení sloupců.
Zrušit - Umožní zrušit aktuální nastavení sloupců. Pokud je zrušeno poslední
nastavení sloupců, pak editor automaticky vytvoří implicitní nastavení sloupců.
OK - Uzavře formulář editoru a aktivuje aktuální nastavení sloupců.
Storno - Zruší naposledy provedené změny v aktuálním nastavení sloupců a
uzavře formulář editoru.
V levé části editoru je seznam sloupců pro které se nastavují různá nastavení v rámci
akt. nastavení sloupců. Vedle seznamu sloupců, na pravé straně, je sada tlačítek
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pomocí kterých lze upravovat pořadí sloupců v rámci aktuálního
nastavení sloupců. Pod tlačítky pro úpravu pořadí sloupců jsou tlačítka pro nastavení
a nastavení neviditelnosti sloupců
. Pokud
zvolených sloupců jen pro čtení
má sloupec nastaven příznak "jen pro čtení", nebo má nastavenou neviditelnost pak
jsou stejné ikony, jako na tlačítcích, zobrazeny v seznamu před názvem sloupce.
Ikona příznaku "jen pro čtení" v červené barvě
znamená že sloupec má v daném
seznamu nastaven příznak "jen pro čtení" natrvalo a nelze změnit. Pokud je u
znamená že sloupec je
sloupce ikona příznaku "jen pro čtení" v zelené barvě
součástí primárního klíče dané tabulky a příznak "jen pro čtení" je nastaven rovněž
natrvalo a nelze změnit.
V prostřední části v sekci "Celý seznam" lze v rámci celého seznamu nastavovat,
kliknutím na ikonu
, font titulků a font seznamu. V sekcích "Titulek" a "Sloupec"
se nastavují vlastnosti titulků a sloupců aktuálně zvolených sloupců.
Tlačítko
Obnovit implicitní nastavení slouží k obnovení implicitních hodnot
aktuálního nastavení sloupců.

6.7 Tiskové sestavy
Tiskové sestavy slouží pro nastavení jednotlivých tiskových sestav pro dané seznamy.
Tiskové sestavy si můžete nadefinovat tak, aby co nejvíce odpovídaly Vaším
představám. Výsledek nastavení si můžete prohlédnout v náhledu nebo tisku této
sestavy.

6.7.1

Seznam tiskových sestav

Seznam tiskových sestav obsahuje sestavy definované uživateli pro daný seznam,
nebo kategorii sestav v manažeru sestav. Jednotlivé tiskové sestavy můžete filtrovat
podle toho zda jste sestavu vytvořily Vy nebo jiný uživatel programu. Dálší možností
filtrování je filtrování podle způsobu vytvoření sestavy a to jestli jsou sestaveny
sloupcově nebo editorově.
Nad seznamem sestav lze provádět tyto operace:
Nová - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Klávesová
zkratka ALT+INS nebo F4.
Nová z kopie - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Hodnoty
položek nastaví podle záznamu který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné
změnit alespoň klíčové položky jinak nebude možné záznam zapsat kvůli duplicitě
klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.
Editovat - otevře formulář s aktuálním záznamem pro editaci (změnu údajů).
Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.
Přejmenovat - Umožní přejmenovat aktuální tiskovou sestavu.
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Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí
dotaz zda opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce nevratná. V mnoha
případech jsou na zvolené položce závislé další údaje v databázi. Proto ne vždy
program umožní položku smazat a oznámí že záznam nelze odstranit protože
obsahuje související záznamy.
Náhled - zobrazí dokument tak jak bude, kdyžho vytisknete. Můžete zobrazit
více stránek najednou,zvětšit nebo zmenšit veikost stránky na obrazovce,
kontrolovat konce stránek a provádět změny v textu i ve formátování.
Tisk - vytiskne aktivní vybrané položky.
Sloučit zobrazené: vytvoří tiskovou sestavu ze všech položek na aktuálním
listu.
vybrané: vytvoří tiskovou sestavu pouze u vybrané položky na aktuáním
listu.
Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s nastavením tiskových sestav.
Uložit - uloží aktuální tiskovou sestavu do Vámi zadaného adresáře.
Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými sestavami.

6.7.2

Seznam sestav pro export

Seznam sestav pro export slouží pro nastavení exportů dat do Microsoft Word, Excel
nebo jen do textového souboru. Tyto data se poté dají dále zpracovávat. Exportní
sestavy si můžete nadefinovat tak, aby co nejvíce odpovídaly Vaším představám.

6.7.3

Seznam definovaných sestav pro export

Seznam sestav pro export obsahuje sestavy definované uživateli pro daný seznam,
nebo kategorii sestav v manažeru sestav.
Nad seznamem sestav lze provádět tyto operace:
Nová - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Klávesová
zkratka ALT+INS nebo F4.
Nová z kopie - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Hodnoty
položek nastaví podle záznamu který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné
změnit alespoň klíčové položky jinak nebude možné záznam zapsat kvůli duplicitě
klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.
Editovat - otevře formulář s aktuálním záznamem pro editaci (změnu údajů).
Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.
Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální tiskovou sestavu.
Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí
dotaz zda opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce nevratná. V mnoha
případech jsou na zvolené položce závislé další údaje v databázi. Proto ne vždy
program umožní položku smazat a oznámí že záznam nelze odstranit protože
obsahuje související záznamy.
Export - provede export aktuálně vybrané sestavy.
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Sloučit zobrazené: vytvoří tiskovou sestavu ze všech položek na aktuálním
listu.
vybrané: vytvoří tiskovou sestavu pouze u vybrané položky na aktuáním
listu.
Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými sestavami.
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7 Systém
V této části programu je možné nastavit parametry, které se týkají celého programu.
Naleznete zde také možnost zálohování a obnovu databáze, nastavení přístupových
práv do programu.

7.1 Nastavení období
Docházkový systém standardně pracuje v měsíčním režimu zpracování dat. Práce s
nastavením období provedete v menu položkou Systém / Výběr období.
Zobrazí se seznam již založených období v systému. Pokud jste založili novou
databázi je tento seznam prázdný. Ovládání tohoto je standardní jako v celém
systému (viz ovládání seznamu). V seznamu období nemůžete mazat ani upravovat
datumy období. Vytváření dalšího období automaticky vytvoří další měsíc. Nemáte
tedy možnost se vrátit zpět nebo nějaké období vynechat.
⌦ POZOR:

Buďte opatrní při zakládání prvního období. Pokud špatně zvolíte první období
nemáte šanci to změnit !
Vytvoření prvního období
Stiskněte ikonu
v horní části seznamu období. Máte možnost zadat počátek a
konec prvního období. Standardně dostanete nabídnut aktuální měsíc. Pokud vše
souhlasí klikněte OK.
Vytvoření nového období
Pro vytvoření dalšího období používáte stejnou volbu jako u období prvního ovšem
bez možnosti zadat datumy období. Systém automaticky vytvoří následující měsíc k
poslednímu evidovanému měsíci.
Výběr období
Pro práci s docházkou musíte mít vybráno aktuální období, se kterým chcete
pracovat. Označte zvolené období a stiskněte tlačítko "Výběr". Volba období má vliv
na zobrazení dat v editaci docházky. Zobrazují se vždy data vybraného období.
Uzavření a otevření období
V uzavřeném období není možné provádět úpravy dat o docházce.
Pokud je docházka zpracována proveďte uzavření období. Jedná se o bezpečnostní
opatření zajišťující, že nikdo neprovede zpětně úpravy dat. Tato operace není
nevratná, takže se nemusíte bát období uzavřít. Pokud jste provedli uzavření a
zjistíte, že musíte provést ještě nějaké úpravy můžete jednoduše použít tlačítko pro
otevření období. Pokud chcete mít data pod kontrolou, můžete nastavit přístupová
práva k možnostem otevírání a uzavírání období tak, aby tyto operace mohl provádět
pouze oprávněný uživatel.
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7.2 Variabilní období
Docházkový systém umožňuje pracovat také v jiných obdobích než jsou kalendářní
měsíce. Je tedy možné sledovat docházku za týden, 10 dní, 4-týdenních cyklech, ...
Seznam variabilních období umožňuje prohlížet a vytvářet nová variabilní období,
která si uživatel definuje sám. Počátek a interval variabilních období je možno
definovat ve formuláři nastavení aplikace na záložce Období. Výsledky a sestavy lze
prohlížet a tisknout z manažeru výstupních sestav - variabilní období.

7.3 Změna hesla
Formulář změny hesla umožní aktuálnímu uživateli změnit jeho heslo.

7.4 Přihlášení jiného uživatele
Umožní přihlásit se do programu jako jiný uživatel.
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7.5 Seznam počítačů připojených k databázi
V seznamu se zobrazí počítače aktuálně pracující na databázi. Správce
docházkového systému může tímto způsobem zjistit, jestli je někdo k databázi
připojen tak, aby mohl provádět operace, které požadují uvolněnou databázi od
všech uživatelů. Například zálohování nebo restrukturalizaci databáze.

7.6 Nastavení
7.6.1

Základní typy nastavení

Hodnoty které nastavíte v tomto nastavení jsou jak již z názvu vyplývá shodné pro
celou aplikaci. Rozděleny jsou do několika částí podle logické příslušnosti.
7.6.1.1

Vlastnosti formulářů

Dotazy při přesunu mezi dvěma seznamy
Pro názorné zobrazení dat je použito zobrazení dvou seznamů mezi kterými můžete
položky přesouvat (zleva doprava a zpět). Většinou se jedná o zobrazení všech
položek seznamu v jednom okně a v druhém okně jsou vybrané položky z tohoto
seznamu. Pro přesun mezi těmito položkami se používá dvojklik nebo označení
položky a stisk tlačítka se šipkou uprostřed mezi seznamy. Pokud chcete přesunout
všechny položky stiskněte dvojitou šipku mezi seznamy. Šipky vždy názorně ukazují
směr přesunu položek.
Pokud tuto volbu vypnete nebude se program ptát jestli má změnu skutečně provést
a hned ji provede. Volba jak chcete aplikaci nastavit je na Vás. Při zapnuté volbě jsou
všechny přesuny potvrzovány a tudíž zabráníte nechtěným přesunům. Nevýhodou
pro některé uživatele může být potřeba neustálého potvrzování přesunu kontrolním
dotazem.
Vypnout hlášení při editaci docházky
Tato funkce se vztahuje pouze na editaci docházky. Pokud tuto volbu zapnete
nebude se program ptát jestli má změněnou skutečnost provést a hned ji provede.
Při vypnuté volbě jsou všechny přesuny potvrzovány a tudíž zabráníte nechtěným
úpravám v editaci docházky.
7.6.1.2

Načítání ID média

Některé typy terminálů umožňují načítání čísla identifikačního média do seznamu
identifikačních médií. Tato možnost je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete do seznamu
médií zapsat nová média, která jste k systému dostali. Jestli to Váš terminál umí,
zjistíte v příloze popisující funkce Vašeho terminálu.
Jako hodnotu můžete vybrat některý z terminálů, který máte zapsaný v seznamu
terminálů.
7.6.1.3

Období

První položka určuje, zda se bude při vytváření nového období (měsíce) automaticky
vytvářet kopie směn podle nastavení v průvodci. Pokud chcete toto nastavení účelně
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využít musíte mít nastaveny průvodce u všech kalendářů. Standardně nechávejte
položku zapnutou a nastavte si průvodce v kalendářích.
Volba Počítat nadfond podle základního kalendáře určuje zda je počítán nadfond pro
kalendáře které mají nastaven základní kalendář. Pokud je tato volba aktivována pak
je nutno zadat interval ve kterém bude nadfond dorovnáván.
Volba Používat uživatelsky definované období určuje zda se budou výsledky
docházky počítat i v uživatelem definovaných obdobích. Jednotlivá období je pak
možno vytvářet v seznamu variabilních období. Výsledky výpočtu docházky v rámci
variabilních období je možno prohlížet a tisknout v manažeru výstupních sestav variabilní období. Pokud je tato volba aktivována pak je nutno zadat počáteční
datum variabilních období a délku variabilního období (např. 7 dnů, 14dnů, 28 dnů).
Důležitým bodem pro toto nastavení je datum počátku období. Pozdější změna totiž
nebude možná.
7.6.1.4

Uchovávání záznamů

Data jsou v databázi ukládána v souvislém bloku tak, aby bylo možné zpracovat
statistiky za libovolné souvislé období. Jelikož po určité době se stará data již
nepoužívají a databáze se zvětšuje je potřebné staré záznamy zrušit.
Před zrušením starých dat zajistěte zálohování databáze tak, abyste mohli v případě
potřeby tato data ze zálohy obnovit.
V nastavovaných položkách zadejte počet měsíců. Po tuto dobu se data uchovávají
a starší záznamy se ruší na pokyn uživatele v menu docházka \ rušení starších
záznamů.
7.6.1.5

Rozdělení docházky

Jednotlivé intervaly zpracované docházky můžete třídit podle dodatečných hledisek
takzvaných rozdělení. V tomto nastavení zaškrtněte položku "Používat rozdělení
docházky" pokud chcete tato hlediska používat.
Zobrazený seznam obsahuje na levé straně všechny dostupné typy rozdělení, na
pravé straně pak typy používané.
Ze seznamu typů rozdělení vyberte ty hodnoty, které budete při vaší práci používat
a přesuňte je doprava. Hodnoty do tohoto seznamu naplníte v seznamech typů
rozdělení.
7.6.1.6

Stavy terminálů

Zapnutím funkce hlásit nefunkčnost terminálů se bude systém, po zjištění závady na
terminálu, automaticky pokoušet o znovu načtení docházky nebo o nastavení
terminálů. Můžete si nastavit počet opakování těchto akcí. Program je schopen tyto
chyby hlásit při přihlášení jen určitého uživatele např. správce systému, tomu jsou
poté zasílány chybové hlášení terminálu.
Pokud chcete hlásit chyby emailem musíte mít tuto položku aktivovanou a vyplněny
tyto údaje: SMTP server, Uživatel, Heslo, a emailovou adresu na kterou chcete tyto
zprávy zasílat. Máte-li tyto údaje vyplněny je výhodné si je ověřit kliknutím na ikonu
test pošty. V případě, že jste zadali správné údaje, bude Vám na vaši emailovou
adresu zaslána potvrzující zpráva.
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7.6.1.7

Zpracování původní docházky

V tomto nastavení zadejte maximální délku souvislého trvání jedné operace.
Standardně je nastavena hodnota na 1 den. Pokud operace trvá déle než nastavená
hodnota program provede automaticky ukončení této operace. Zadávejte hodnotu
ve dnech a v hodinách.
Hlavní využití je v případě, že zaměstnanec neprovede ukončení docházky a po dobu
několika dnů se neobjeví v práci. Pokud by tato hodnota nebyla nastavena, bude
systém neustále interval prodlužovat.
Počítat omezení časových složek mzdy - tato funkce aktivuje sledování omezení
časových složek
7.6.1.8

Generování přestávek

Automatické vkládání přestávek se může provádět v několika situacích.
Generovat přestávky při výpočtu docházky - pokud tuto volbu zaškrtnete bude
program automaticky při spuštění funkce zpracování původní docházky vkládat
přestávky podle pravidel definovaných pro směnu.
Generovat přestávky při výpočtu docházky v editaci - tato volba umožňuje
automatické vkládání přestávek, pokud provádíte změny ve formuláři editace
docházky. Pokud tuto volbu nezapnete musíte použít tlačítko "Přestávky", které
takto na povel vložení přestávek provede.
Negenerovat přestávky na konci směny - v případě, že vychází vložení přestávky na
konec směny, můžete touto volbou vypnout vložení této přestávky - i v případě, že
zaměstnanec tím překročí maximální interval odpracované doby pro vložení
přestávky.
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7.6.1.9

Editace docházky

Tato nastavení se týkají chování programu ve formuláři editace zpracované
docházky.
Dodržovat časovou hierarchii při schvalování docházky
nastavuje vlastnosti režimu schvalování docházky. V případě, že položku zaškrtnete,
musíte dodržovat hierarchie schvalování. To znamená, že pokud chcete schvalovat
docházku, musí být Vámi vybrané období schválené všemi nižšími úrovněmi
schvalování. Pokud je položka vypnutá můžete docházku schvalovat hned nejvyšší
úrovní.
Povolit přepočet výsledků schválené docházky
Pokud je tato volba aktivována je možno přepočítávat výsledky zpracované
docházky i když je v daném období již schválena (zpracována, kontrolována,
schválena, zpracována ve mzdách).
Přepisovat záznamy docházky
Zapnutí této volby Vám umožní vložit nový interval docházky doprostřed již
existujícího záznamu. Existující záznam se rozdělí vloženým intervalem na dvě části.
Pokud tuto volbu nemáte zapnutou, není možné záznamy časově překrývat.
Zapisovat uživatele jen při změně času v záznamu zpracované docházky
Pokud uživatel přihlášený do programu, provede změny v časových složkách
zpracovávané docházky (např. manuálně upraví délku směny) jeho jméno se
automaticky uloží do seznamu původní docházky pro aktuálního zaměstnance u
kterého byla změna prováděna. Pokud však uživatel, upravuje pouze operaci v
daném časovém období (např. mění příchod za absenci, atp.), zůstává tato změna
bez jakéhokoliv záznamu.
Uzamknout měsíční výsledky při schválení úrovně
Uzamkne měsíční výsledky pokud schvalování dosáhne určité schvalovací úrovně.
(zpracováno, zkontrolováno, schváleno) Po uzamčení již není možnost výsledky
jakkoliv měnit.
Typ přiřazeného rozdělení zaměstnance pro zobrazení v seznamu pro
editaci docházky
Po nastavení typu rozdělení (mzdové středisko, personální středisko, skupiny) je
potom toto rozdělení zobrazovánu u zaměstnance v seznamu zaměstnanců pro
editaci docházky.
Druhá část nastavení umožňuje zvolit, které sloupce chcete zobrazit ve formuláři
editace docházky. Nastavit můžete hodnoty čtyř sloupců. Pro každý sloupec volíte
typ časové složky a zkrácený nadpis, který se zobrazí nad sloupcem s hodnotami.
Takto nastavené mzdové složky se budou zobrazovat jako sloupce denních součtů v
editaci docházky se součtem za celý měsíc. Standardně po nainstalování programu
jsou nastaveny dva sloupce. Doplnit můžete další dva a případně hodnoty dvou
standardních dle potřeby změnit.
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TIP:
Pokud chcete ve sloupci zobrazit např. součet několik časových složek použijte
jednoduchý editor vzorců - stiskem tlačítka se třemi tečkami.
7.6.1.10

Generování salda

Saldo odpracované doby vyjadřuje rozdíl mezi normou stanovenou kalendářem a
skutečnou odpracovanou dobou vypočtenou ze záznamů docházky. Proto abyste
mohli saldo zjistit musíte mít provedeno zpracování docházky. Saldo je zajímavé
hlavně pro zaměstnance, kteří chtějí v průběhu měsíce zjišťovat stav svých
odpracovaných hodin. Většina druhů terminálů podporuje zjišťování salda
odpracované doby na terminálu. Jestli to umí Váš terminál, zjistíte v popisu k tomuto
terminálu.
Pokud máte nastaveno automatické denní zpracování docházky a generování salda
došlo by hned první den v měsíci k přepsání výsledného salda za předchozí měsíc.
Pokud tedy chcete nechat výsledné saldo zaměstnancům k dispozici na terminálech
delší dobu zadejte, který den v následujícím měsíci se poprvé vygeneruje nové saldo
pro aktuální (nový) měsíc.
První saldo v měsíci zpracovávat - zadejte pořadí dne v měsíci, kdy bude v
terminálech přepsáno saldo předchozího měsíce hodnotou aktuálního měsíce.
Typ časové složky pro saldo - standardně se pod pojmem saldo používá hodnota
"Přesčas". Je to rozdíl mezi odpracovanou dobou a normou definovanou kalendářem.
Pokud se však rozhodnete zobrazovat na terminálu jinou časovou složku (např.
odpracovanou dobu) nastavte tuto časovou složku.
Generovat saldo z výsledků za variabilní období - tato volba je závislá na uživatelsky
definovaném období, proto jestli tuto volbu nemáte nadefinovanou je zapínání této
funkce zcela zbytečné. Pokud však mate toto období nastavené, bude se zobrazovat
saldo jen za toto období.
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TIP:
Je-li období zadáno po 7 dnech, tak se vždy v pondělí bude do terminálu zasláno
saldo 0
7.6.1.11

Monitorování

Používat rychlé monitorování pro aktuální stav - Pokud je tato volba vypnutá vyčítají
se data pro monitorování ze dvou seznamů (seznam původní docházky a historie
průchodů), kde jsou uloženy všechny operace které si zaměstnanec zaregistroval na
terminálech, díky vyhledávání v takovémto množství záznamů dochází ke zpomalení
monitorování.
V případě, že chcete mít aktuální přehled o zaměstnancích aktivujte si volbu rychlé
monitorování pro aktuální stav. Po zapnutí této funkce se poslední zaregistrované
informace na terminálu ukládají do oddělené tabulky TabPuvDoch (tabulka je
systémově skrytá proto zní nevyčtete žádné údaje). V této tabulce je každému
zaměstnanci vyčítána vždy jen poslední provedená operace, kterou si na terminálu
zaregistroval. Pokud však používáte ve firmě více terminálů mohou být tyto údaje
zkreslené.

7.6.1.12

Export

Data z docházkového systému je možné použít jako podklad pro zpracování mezd.
Pokud je Váš mzdový systém schopen přijímat data o docházce v textovém souboru,
můžete si export do textového souboru pro mzdový systém nastavit. Docházkový
systém umožňuje nastavit libovolný počet exportovaných textových souborů s
vlastním nadefinovaným formátem.
Pokud si na nastavení vlastního exportu netroufáte kontaktujte linku podpory RON
Software.
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V jednoduché variantě stačí jedno nastavení exportu. Pokud je však export
komplikovanější může být zapotřebí nastavení více různých exportů (pro každou
skupinu zaměstnanců jiný export). Z tohoto důvodu je možné nastavení exportů
ukládat pod různými názvy - mít více různých exportů a k těmto exportům přiřazovat
skupiny osob, které se budou exportovat.
Postup vytvoření nastavení exportu :
o stiskněte tlačítko "Vytvořit" a zadejte název exportu (např. ABC_MZDY)
o vyplňte část "Nastavení aktuálního exportu" se všemi níže popsanými
vlastnostmi (položkami)
o pokud chcete vytvořit více druhů exportů opakujte předchozí kroky
Jestliže nastavení exportu neprovádíte sami a bylo Vám doručeno jako soubor
použijte možnost načtení exportu ze souboru.

Horní část nastavení představuje prvky pomocí kterých lze ovládat seznam
nadefinovaných exportů.
Název - toto pole zobrazuje název aktuálního nastavení exportu. Pomocí tlačítka
šipky lze volit ze seznamu již uložených exportů.
Vytvořit - toto tlačítko umožní vytvořit nové nastavení exportu pod zvoleným
názvem.
Odstranit - toto tlačítko umožňuje odstranit aktuálně nastavený exportu. Odstranění
je nevratný krok.
- toto tlačítko umožňuje uložit akt. nastavení exportu do souboru. Vytvoří se
soubor s názvem exportu a příponou "nex"
vkládají tlačítko umožňuje načíst nastavení exportu ze souboru.
Dolní část formuláře obsahuje nastavení aktuálně vybraného exportu.
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Cílový soubor
Toto pole slouží pro zadání názvu cílového souboru zobrazeného exportu. Do tohoto
souboru se budou exportovaná data ukládat. Název souboru může obsahovat
proměnné s definicí formátu datumu, které budou při provádění samotného exportu
nahrazeny hodnotou podle aktuálního období. Proměnné s formátem datumu se do
názvu vkládají tak, že se daný formát datumu ohraničí mezi znaky: %%. Jako
formátovací znaky lze použít tyto řetězce: m mm yy yyyy. Tzn. například, pro zadaný
název cílového souboru: "c:\temp\export%mmyyyy%.txt" a aktuální období: červen
2003, bude výsledný název souboru tento: "c:\temp\export062003.txt".
Proměnných s formátem datumu je možno do názvu souboru vkládat libovolné
množství.
Přidávat záznamy do již existujícího souboru - pokud je tato volba aktivována pak při
provádění daného exportu bude provedena kontrola zda daný soubor již existuje a
pokud soubor existuje pak původní obsah bude zachován a záznamy budou přidány
na konec souboru. V opačném případě bude původní obsah souboru před exportem
vymazán a bude naplněn novými daty.
Definice formátu
Toto pole slouží pro definování jednotlivých řádků (záznamů) formátu exportu.
Exportovat jen zaměstnance podle zvoleného rozdělení
Pokud je tato volba aktivována, pak při provádění akt. exportu budou exportovány
jen údaje zaměstnanců kteří jsou přiřazeni do rozdělení nastavených v následujících
dvou polích.
Tuto volbu použijete pokud potřebujete pro jednotlivé skupiny zaměstnanců
definovat různé exporty. Například pro dělníky převádíte přesčasy a pro techniky
přesčasy do exportu nedáváte.
Typ rozdělení - toto pole určuje typ rozdělení pro které bude omezen výběr
zaměstnanců pro akt. export.
Seznam kódů rozdělení
Toto pole obsahuje kódy rozdělení zaměstnanců (oddělené středníkem). V předchozí
položce jste vybrali nějaké rozdělení např. "Skupina". V této položce vypište seznam
skupin pro které se bude provádět tento export. Všichni zaměstnanci, kteří se během
zpracovávaného období (měsíce) stali členy této "skupiny" budou obsaženi v
exportu.
7.6.1.13

Import

Standardně docházkový systém komunikuje při importu se mzdových systémem
RONMZDY. Import je prováděn z textových souborů. Pokud tedy máte mzdový
systém, ze kterého byste chtěli importovat data do docházky, můžete si formáty
připravit podle implicitního formátu RONMZDY.
Nastavte cestu do adresáře, ze kterého docházkový systém bude načítat data
poskytovaná mzdovým systémem. Jde o určení místa na disku.
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7.6.1.14

Výkaz odpracovaných směn (Grafický)

V grafické výstupní sestavě můžete nastavit hodnoty pěti sloupců. Pro tyto sloupce
můžete nastavit hodnoty časových složek a nadpisy sloupců s těmito hodnotami.
Výsledek nastavení si můžete prohlédnout v náhledu nebo tisku této sestavy.
Seznam typů časových složek
Pro každý řádek zadejte kódy časových složek. Pokud chcete v jedné hodnotě
zobrazit součet více časových složek zadejte kódy časových složek oddělené čárkou.
Titulek sloupce
Pokud zadáte pro sloupec součet časových budete pravděpodobně potřebovat
výstižně tento sloupec se součtem nazvat. Nastavená hodnota se zobrazí jako název
sloupce v sestavě.

TIP:
Pro zobrazení součtu je možno oddělit jednotlivé časové složky čárkou.
Nastavení zvolených měsíčních součtů
Ve spodní části sestavy je automaticky generován seznam všech měsíčních výsledků,
který u zaměstnance je vypočten. V tom to nastavení je možné specifikovat je
požadované výsledky, které budou na sestavě zobrazeny. Po stisku tlačítka se
zobrazí formulář pro zadání kódu časové složky a titulku sloupce.
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7.6.1.15

Výkaz odpracovaných směn (Textový)

Nastavení pro tuto sestavu je shodné s nastavením popsané grafické sestavy.

7.6.1.16

Přehled časových složek mzdy A

V tomto nastavení si můžete nadefinovat sestavu obsahující dvanáct sloupců. Pro
každý sloupec můžete definovat :
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Časovou složku
Která se bude ve sloupci zobrazovat. Pokud chcete mít v jednom sloupci sečteno více
časových složek, zapište do položky seznam časových složek oddělených čárkou
nebo použijte editor vzorců (stiskem tlačítka se třemi tečkami).
Jednotku
Můžete nastavit hodiny, kalendářní dny nebo pracovní dny
Titulek sloupce
Vystihující ve zkratce časovou složku nebo jejich zadaný součet
Samotnou sestavu najdete v manažeru výstupních sestav.
7.6.1.17

Přehled časových složek mzdy B

Nastavení pro tuto sestavu je shodné s nastavením časové složky mzdy A.
7.6.1.18

Výkaz pro mzdové oddělení

Pro výkaz dovolených v manažeru výstupních sestav musíte mít zadaná zdrojová
data, ze kterých bude sestava vytvářena. Tyto hodnoty se nastavují ve výkazu pro
mzdové oddělení v položce dovolená. V položce kódy operací zadejte kódy které se
mají pro danou sestavu vyhledávat.
Stejné nastavení platí pro Výkaz náhrad mzdy i Výkaz náhrad mzdy ostatní.
Např. Ve výkazu pro mzdové oddělení je nastavena sestava pro náhradu mzdy. V
této sestavě je pod kódy operací nastaveno 09;10;11;12 a pod časovými složkami
mzdy 300;301;302;303. Při generování výstupní sestavy pro výkaz náhrad mzdy se
budou ve výsledcích měsíční docházky vyhledávat pouze operace pod kódy
09;10;11;12 a jim budou přiřazeny časové složky 300;301;302;303.
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⌦ POZOR :

Pokud se Vám ve výstupních sestavách negenerují žádné výsledky, zkontrolujte jestli
máte správně zadané kódy operací.
7.6.1.19

Nastavení plánovače úloh

V plánovači úloh můžete nastavit automatické provádění zvolených činností ve
zvoleném čase.
Program sám provádí podle nastavení plánovače úloh operace, které by musel
uživatel provádět ručně, aby připravil data pro ostatní uživatele docházkového
systému.
Plánovač umožňuje vkládání nových úloh, editaci (úpravu) již existujících úloh a
jejich mazání.
Po stisku ikonky prázdného listu se zobrazí dialog pro nastavení nové úlohy.
Úloha - vyberte úlohu, kterou chcete spouštět
Načítání historie operací z terminálů
Provádí vyčítání dat z docházkových terminálů. Pokud chcete mít aktuální přehled o
zaměstnancích nastavte krátký interval (např. 30 sekund). V tomto intervalu bude
prováděno vyčítání dat z terminálů. V této úloze lze specifikovat, které terminály
mají být vyčítány. Do zobrazeného okna zapište kódy terminálů oddělení čárkou
nebo středníkem.
Generování nastavení terminálů
Odesílá do terminálů seznam zaměstnanců s jejich identifikačními médií, a operacích
terminálu. Obsah zasílaných informací se liší podle typu terminálu. V této úloze lze
specifikovat, které terminály mají být vyčítány. Do zobrazeného okna zapište kódy
terminálů oddělení čárkou nebo středníkem.
Generování přístupových práv do terminálů
Posílají se informace pro povolení spínání zámků (závisí na typu hardware). Pro
správnou funkci musíte mít správně nastaveny vlastnosti terminálů. V této úloze lze
specifikovat, které terminály mají být vyčítány. Do zobrazeného okna zapište kódy
terminálů oddělení čárkou nebo středníkem.
Nastavení akt. data a času do terminálů
Pokud potřebujete automaticky nastavovat čas v terminálech nastavte tuto úlohu.
Nastavení se provádí dle aktuálního času v počítači. Pokud provádíte pravidelně
generování nastavení terminálů nemusíte tuto úlohu plánovat. Generování
nastavení terminálů rovněž nastavuje čas v terminálech. V této úloze lze specifikovat,
které terminály mají být vyčítány. Do zobrazeného okna zapište kódy terminálů
oddělení čárkou nebo středníkem.

TIP:
Je možné použít pro nastavení letního a zimního času na terminálech.
Generování salda do terminálů
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Tato funkce zašle do terminálu informace o saldu. V této úloze lze specifikovat, které
terminály mají být vyčítány. Do zobrazeného okna zapište kódy terminálů oddělení
čárkou nebo středníkem.
⌦ POZOR

Pro správné generování salda musí být nastavena časová složka, které se má do
terminálu generovat. Viz kapitola Nastavení aplikace.
Zpracování původní docházky
Automaticky spustí zpracování docházky. Zpravidla se docházko zpracovává jednou
denně ve večerních hodinách. Toto zpracování samozřejmě předpokládá spuštěný
docházkový systém na počítači. V zobrazeném poli lze specifikovat časový posun pro
zpracování docházky – počet dnů dozadu, nebo dopředu vzhledem k aktuálnímu
datu.

Příklad
„@-2“ – zpracuje docházku do „aktuální den“ – 2 dny
„@+1“ – zpracuje docházku do „aktuální den“ + 1 den
Pokud je pole prázdné dojde ke zpracování k aktuálnímu datu.
Přepočet výsledků zpracované docházky
Umožňuje automaticky přepočítat výsledky docházky. Například při změně
zaokrouhlení výsledků je nutné provést přepočet výsledků. Je možné tento přepočet
naplánovat na dobu, kdy server nebo počítač je méně vytížen. Přepočet výsledků je
možné provést pro specifikované období.

Příklad
10.05.2004;12.05.2004 – bude proveden přepočet výsledků od 10. do 12.5. 2004
Přepočet výsledků zpracované docházky v minulém období
Umožňuje automaticky přepočítat výsledky docházky za minulé období. Minulé
období se určí jako minulý měsíc dle aktuálního data v počítači.
Synchronizace přístupových skupin podle rozdělení osob
Tuto funkci využijete pokud trvale používáte stejné nastavení obou typů skupin.
Program zkopíruje nastavení skupin zaměstnanců do přístupových skupin.
Import
Slouží pro automatické spouštění importu dat do docházky z nadřazeného systému.
Nastavuje se název importu, který chcete spouštět.
Export
Slouží pro automatické spouštění exportu dat z docházky do nadřazeného systému.
Nastavuje se název exportu, který chcete spouštět.
Schválení docházky
Pomocí této úlohy je možné automaticky provádět schvalování docházky dle
nastavených pravidel. Lze nastavit následující parametry :
o Úroveň schválení
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o
o
o

Počet dní zpět – vzhledem k aktuálnímu datu
Typ rozdělení
Rozdělení

Příklad
2;5;7;THP – dojde ke schválení docházky druhé úrovně (žlutá - zkontrolováno) pro
skupinu zaměstnanců THP
1;2; - dojde ke schválení docházky první úrovně (zelená - zpracováno) pro všechny
zaměstnance
Ukončit aplikaci
Touto úlohou je možné naplánovat ukončení aplikace
Zálohování databáze
Provede zálohu databáze do zadaného adresáře. V případě
Nastavte časový interval provádění úlohy
o Jednou - zadejte datum a čas provedení úlohy
o V intervalu - zadejte interval pravidelného spouštění ve formátu HH:MM:SS,
zvolit můžete ještě omezení v rámci dne od-do
o Denně - zadejte čas pro spuštění v každý den
o Týdně - zadejte čas pro spuštění a den v týdnu
o Měsíčně - zadejte čas pro spuštění a číslo dne v měsíci
o Ročně - zadejte čas pro spuštění, číslo dne v měsíci a měsíc

7.6.1.20

Nastavení intrawebu

Intrawebová aplikace ADS slouží k prohlížení a editaci docházky pomocí
internetového prohlížeče. V tomto nastavení se definuje intrawebové prostředí pro
všechny zaměstnance ze seznamu zaměstnanců, kteří mají nastavená práva pro
intraweb ve formuláři zaměstnanec / intraweb. Programové prostředí je dále možno
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nastavit tak, aby uživatelé měli přístup jen k určitým informacím a nemohli tak
ovlivňovat výsledky docházky.
⌦ POZOR :

Tato aplikace je dostupná pokud máte zakoupen modul Intrawebu.
Nastavení sloupců pro zobrazení denních výsledků zaměstnance
Slouží k nastavení zobrazených sloupců, které přihlášený uživatel uvidí v přehledu
denních výsledků.
V pravé části je seznam všech dostupných časových složek a v levém je seznam
Vámi vybraných sestav, které chcete zobrazit. Seznam přenesete do druhé části jeho
označením a stiskem tlačítka se šipkou, které je umístěno uprostřed mezi těmito
seznamy.

Nastavení sloupců pro zobrazení měsíčních výsledků zaměstnance
Slouží k nastavení časových složek v přehledu měsíčních výsledků, které přihlášený
uživatel uvidí.

Strana 47/151

Automatizovaný docházkový systém – verze 3.xx

Nastavení sloupců pro monitorování
Slouží k nastavení zobrazených sloupců, které přihlášený uživatel uvidí v položce
monitorování.
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Nastavení přístupových jmen a hesel uživatelů
Tento formulář slouží jako pomocná utilita, pro hromadné nastavení přihlašovacích
jmen a hesel. Nastavení můžete provést pro osoby ze skupiny, nebo můžete
požadované změny provést pouze u osob, které nemají tyto údaje vyplněné.
Jako přihlašovací jméno zvolíte jednu z možností: Příjmení, Jméno.Příjmení,
Příjmení.Jméno. U hesla si můžete vybrat z těchto možností: rodné číslo, rodné
číslo-pouze číslice, osobní číslo. Pokud máte údaje ve formuláři vyplněné stačí
stisknout tlačítko provést a požadované změny se u vybraných osob nebo skupin
provedou.

Nastavení práv zaměstnanců
Tento formulář slouží jako pomocná utilita, pro hromadné nastavení práv
zaměstnanců. Toto nastavení můžete provést pro osoby ze skupiny.
Práva pro prohlížení údajů
Zaměstnanec si může prohlížet údaje vlastní, údaje vybrané skupiny a osoby nebo si
může prohlížet údaje všech. V dalším řádku (vybrané osoby) přiřadíte, které osoby
má možnost monitorovat. Pokud jste zaměstnanci přiřadily možnost prohlížení
údajů vybrané skupiny a osoby, vyberte v posledním řádku (vybrané skupiny), pro
které skupiny tento výběr platí.
Práva pro vkládání docházky - nastavení je stejné jako u práv pro prohlížení údajů
Práva pro monitorování přítomnosti osob - obdobné jako u předchozího
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7.7 Import / Export
7.7.1.1

Import dat z mezd

Standardně docházkový systém komunikuje při importu se mzdových systémem
RONMZDY. Import je prováděn z textových souborů. Pokud tedy máte mzdový
systém, ze kterého byste chtěli importovat data do docházky, můžete si formáty
připravit podle implicitního formátu RONMZDY. Pro komunikaci se používá adresář
nastavený v nastavení aplikace.
Data lze importovat i z jiných ekonomických a mzdových systémů. Komunikace
může být na úrovni txt souboru nebo SQL tabulky. Informujte se prosím na možnost
komunikace s Vašim systémem.
7.7.1.2

Export dat do mezd

Export výsledků docházky do mezd je jednou ze základních výstupních funkcí tohoto
systému. Správně nastavený docházkový systém by Vám měl poskytnout kompletní
přehled dat o docházce a exportovat údaje pro Váš mzdový systém, pokud Váš
mzdový systém je schopen data přijímat. Docházkový systém umožňuje definovat
vlastní formáty exportu v Nastavení aplikace na záložce Export.
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7.8 Správa databáze
7.8.1

Zálohování dat

Zálohování dat je jednou ze základních nutností při práci s počítačem. Tuto úlohu si
můžete nastavit v plánovači tak, aby se pravidelně spouštěla.
Disketa nebo disk
Jako první musíte nastavit cíl kam chcete zálohovat.
Máte možnost zvolit zálohování na disketu nebo na pevný disk. Rychlou zálohu
provádějte na disk, ale nezapomeňte občas udělat zálohu na přenosné médium tak,
aby jste měli Vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače.
Cílový soubor :
Podle zvoleného média (disketa nebo disk) vyberte cestu pro uložení souboru se
zálohou dat a zadejte jméno tohoto souboru.
Pokud máte provedeno nastavení stiskněte tlačítko

Zálohovat.

Pokud chcete režim zálohování opustit stiskněte tlačítko
Esc.

Storno nebo klávesu

Nastavit můžete ještě automatické přepisování stávající zálohy a možnost zobrazení
formuláře s výsledkem zálohování.

V případě zálohování databáze na MS SQL serveru (MSDE) je potřeba zadat také
název souboru a cestu k souboru (c:\ads_firma.bak). Záloha bude vždy vytvořena
na pevné disku počítače, kde je SQL server nainstalován a spuštěn.

7.8.2

Obnova dat

Při obnovování dat ze zálohy si musíte uvědomit, že přepíšete aktuální data údaji,
které jsou v této záloze.
Disketa nebo disk :
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Máte možnost zvolit zda je zálohový soubor na disketě nebo na pevném disku.
Cílový soubor :
Vyberte cestu k zálohovému souboru ze kterého bude provedena obnova databáze.
Pokud máte provedeno nastavení stiskněte tlačítko
Pokud si přejete režim obnovy opustit stiskněte tlačítko
Esc.

Obnovit.
Storno nebo klávesu

V případě obnovy databáze z MS SQL serveru (MSDE) je potřeba zadat také název a
cestu k souboru (c:\ads_firma.bak). Obnova bude vždy vytvořena z pevné disku
počítače, kde je SQL server nainstalován a spuštěn.

7.8.3

Aktivace

Aktivace systému je způsob ochrany produktu proti neoprávněnému používání
software. Uživatel, který systém zakoupí, registruje produkt na svou firmu. Pro svou
firmu může po registraci využívat v době záruky telefonickou poradenskou službu.
Princip aktivace systému je popsán na začátku příručky v části "Licence".
Docházkový systém je možno aktivovat dvěma způsoby:
o Aktivace názvem firmy
o Aktivace hardwarem
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7.8.4

Údaje zpracovávané firmy

Ve formuláři můžete doplnit údaje o Vaší firmě. Část údajů je převzata z aktivace.
Můžete také nastavit logo Vaší firmy dvojklikem na rámečku v pravém horním rohu
formuláře. Logo musí být v poměru 2:1. Nastavené údaje jsou používány při tisku
výstupních sestav.

7.8.5

Nastavení cesty k databázi - mdb

Umožní nastavit cestu k databázi (k databázovému souboru .mdb). Tuto volbu je
možno využít pokud je potřeba přesunout soubor databáze jinam (na jiný disk nebo
do jiného adresáře).
Po spuštění této volby máte k dispozici standardní dialog Windows pro otevření
souboru. Vyberte již existující databázi nebo zadejte cestu a jméno nové databáze.
Připojení k existující databázi mdb
Pokud jste se připojili na stávající databázi máte data ihned k dispozici. To však za
předpokladu, že verze programu odpovídá verzi databáze. Pokud se databáze
nepřipojí bez problému mohou nastat dvě situace.
V prvním případě pokud je databáze starší než verze programu požaduje program
provedení restrukturalizace dat. Po ukončení restrukturalizace můžete začít
pracovat.
V druhém případě pokud je program starší než databáze může program hlásit chyby.
K této situaci nedojde pokud budete používat vždy poslední verzi programu.
⌦ POZOR :

Jestliže restrukturalizace neproběhla v pořádku (skončila chybovým hlášením)
nesmíte na databázi pracovat. Špatně restrukturalizovaná databáze nepracuje
korektně a může dojít k poškození dat. Toto poškození se může projevit až po delší
době a veškerá Vaše práce může být k ničemu. Detailní informace si přečtěte v části
"Systém / Správa databáze / Restrukturalizace databáze"
Připojení k nové databázi - vytvoření nové databáze
pokud jste zadali neexistující jméno databáze zeptá se program jestli má být
databáze vytvořena. Po připojení nové databáze se program spustí v omezené formě
kde musíte jako první spustit v menu "Systém / Správa databáze" restrukturalizaci.
Po úspěšné restrukturalizaci je program připraven k další práci.

7.8.6

Nastavení parametrů databáze sql

Postupy k nastavení naleznete v přílohách této příručky, nebo se informujte na
hotline@ron.cz.

7.8.7

Oprava a komprimace databáze

Opraví a zkomprimuje databázový soubor. Je vhodné tuto činnost provádět
pravidelně (např. 1 týdně). Při provádění opravy a komprimace nesmí být k databázi
připojen jiný uživatel. Komprimace odstraní z datového souboru všechny dočasné
záznamy, a tím dojde ke zmenšení datového souboru a také ke zrychlení práce se
softwarem.
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7.8.8

Restrukturalizace databáze

Restrukturalizace provede přegenerování struktury databáze podle .sdf souboru s
definicí struktury databáze. Pokud je databáze prázdná pak vytvoří novou strukturu
databáze. Restrukturalizace se většinou provádí při instalaci nebo přechodu na
novější verzi programu. Při běžném používání programu se restrukturalizace
neprovádí.
Pokud restrukturalizaci provedete nepoškodíte data. Pokud si tedy nejste jisti
správností funkce databáze zkuste restrukturalizaci bez obav provést. Na velkých
databázích musíte samozřejmě počítat s delší dobou na provedení této operace.
Při restrukturalizaci je možno volit tyto možnosti:
Rychlá restrukturalizace
Provede přegenerování struktury jen změněných tabulek v databázi. Používá se
hlavně po instalaci novější verze programu který rozšiřuje obsah databáze o nové
položky.
Úplná restrukturalizace
Provede přegenerování struktury u všech tabulek v databázi. Tato volba je pomalejší
a má opodstatnění pouze v případě, že jsou s databází nějaké problémy.
Vygenerovat implicitní data
Určuje zda jsou, po restrukturalizaci, do tabulek v databázi vloženy předdefinované
záznamy. Tato volba se používá jen při vygenerování nové struktury databáze do
prázdného .mdb souboru. Pokud jste si omylem vymazali standardní položky v
databázi a chcete je dostat zpět můžete tuto operaci použít, ale musíte počítat s tím,
že standardní hodnoty budou dopsány do všech seznamů tak jak byly naplněny při
vytvoření nové databáze.
Pokud je připojená databáze prázdná (nemá vytvořenou žádnou strukturu), pak
nejsou nabídnuty v menu žádné volby a je potřeba provést úplnou restrukturalizaci
s vygenerováním implicitních dat.
Vygenerovat implicitní sestavy
Po restrukturalizaci budou vytvořeny nebo doplněny standardní výstupní sestavy.
Při provádění restrukturalizace nesmí být k této databázi připojen žádný uživatel.
Restrukturalizace musí být provedena vždy bez chyby. Pokud došlo k chybě
zkontrolujte zda se někdo z uživatelů v průběhu restrukturalizace nepřipojil. Pokud
se restrukturalizace nedaří je pravděpodobně databáze poškozena. V tom případě
použijte podpůrné utility pro opravu databáze.
⌦ POZOR :

Jestliže restrukturalizace neproběhla v pořádku (skončila chybovým hlášením)
nesmíte na databázi pracovat. Špatně restrukturalizovaná databáze nepracuje
korektně a může dojít k poškození dat. Toto poškození se může projevit až po delší
době a veškerá Vaše práce může být k ničemu.
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7.8.9

Nastavení zabezpečení

Ve formuláři nastavení zabezpečení je možno nastavit tyto způsoby zabezpečení:
Bez zabezpečení
Při spuštění programu není vyžadováno žádné přihlášení uživatele. Data programu
nejsou v tomto případě žádným způsobem chráněna proti zneužití cizí osobou. Tuto
variantu by jste měli používat opravdu výjimečně a to pouze v případě, že nemá k
počítači nikdo nepovolaný přístup.
Zabezpečení heslem
Při spuštění programu je po uživateli vyžadováno heslo které lze nastavit přes
Heslo. Tato varianta ochrání data programu před nepovolanými
tlačítko:
osobami, kterým nedovolí bez správného hesla pracovat s programem.
Nezapomínejte však na to, že heslo může někdo odpozorovat, když jej zapisujete při
přihlašování do programu. Z tohoto důvodu je vhodné heslo občas změnit a
rozhodně v případě, že máte pocit (nebo to dokonce víte), že Vaše heslo někdo
nepovolaný zná. Tato varianta zabezpečení bývá nejčastěji používaná u malých
firem.
Zabezpečení systémem uživatelů a práv
Při spuštění programu je po uživateli vyžadováno přihlašovací jméno a heslo.
Jednotliví uživatelé a jejich práva se nastavují v editoru uživatelů, který lze vyvolat
přes tlačítko:

Uživatelé. Uživatelé lze přiřazovat do skupin. Skupiny a jejich

Skupiny. Tato poslední a nejrozsáhlejší varianta
práva lze vyvolat tlačítkem:
zabezpečení umožní práci s programem více uživatelům. Jednotlivým uživatelům
můžete přitom přidělovat různá práva k činnostem a datům v programu. Pokud
přidělíte každému uživateli jeho jméno a heslo pro přístup do programu, můžete
následně rovněž zjistit, kdo prováděl úpravy v datech. Tato varianta bývá nejčastěji
používaná u středních a velkých podniků kde docházku zpracovává více pracovníků.

7.8.9.1

Editor uživatelů

V této části programu se vytváří jednotliví uživatelé, které je možno členit do skupin.
Způsob vytváření přístupových práv pro jednotlivé uživatele je totožný s nastavením
práv pro skupiny, proto zde naleznete pouze odlišnosti.
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Nastavení hesla
Můžete nastavit pro jednotlivé uživatele heslo, které si mohou sami měnit - viz.
změna hesla
Nastavení správce
Standardně je v programu jeden uživatel s přihlašovacím jménem správce. Pokud
zaškrtnete položku správce v nastavení uživatele bude mít aktuální uživatele
neomezená práva bez ohledu na jeho příslušnost ke skupině nebo individuálních
přístupových práv.
Práva na databázi
V této části můžete na rozdíl od nastavení skupin použít omezení pro hodnoty pro
jednotlivé sloupce tabulek. V praxi to znamená, že například můžete omezit přístup
na editaci docházky na jednotlivé zaměstnance, nebo skupiny zaměstnanců
(Vedoucí skupiny vidí v programu jen pracovníky svého oddělení).

Příklad:
V programu jsou zaměstnanci rozděleni do skupin pod názvy AA, BB, CC. Vedoucí
pracovník pan Karas je vedoucím oddělení AA a BB. Chceme zabezpečit, aby pan
Karas mohl editovat docházku pouze pracovníkům svých oddělení. V editoru práv
pro uživatele nastavte v záložce práva databáze, označte položku skupiny
zaměstnanců a ve spodní části v poli - Omezení hodnoty sloupce vypište, pro které
skupiny má mít práva AA;BB - záznamy je nutno oddělit středníkem.

7.8.9.2

Editor skupin

Nastavení přístupových práv pro skupinu uživatelů využijete v případě, že máte
skupiny uživatelů se stejnými nebo podobnými přístupovými právy. Při vytváření
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přístupových práv je vhodné nadefinovat skupiny pro vedoucí pracovníky, správce,
běžné uživatele, ...
Těmto skupinám přiřadíte práva a uživatele budete přiřazovat do jednotlivých skupin.
Přístupové práva je možno pro jednotlivé uživatele dále specifikovat.
Tlačítka pro práci v editoru skupin uživatelů:
o Nová - vytvoření nové skupiny uživatelů
o Nová z kopie - vytvoření nové skupiny z kopie
o Přejmenovat - přejmenování již vytvořené skupiny uživatelů
o Zrušit - smazání skupiny uživatelů
Zavřít - uzavře okno pro práci se skupinami uživatelů
V horní části formuláře obecná práva skupiny:
o
o
o
o
o

o

o

o

Zveřejňovat filtry - člen skupiny při vytvoření filtru v seznamech může vytvořený
filtr poskytnout jiným uživatelům k používání.
Zveřejňovat tiskové sestavy - člen skupiny při vytvoření tiskové sestavy může
sestavu poskytnout jiným uživatelům k používání.
Zveřejňovat předlohy hromadné korespondence - totéž pro hromadnou
korespondenci.
Definovat vlastní SQL dotazy ve filtrech - při vytváření filtrů v seznamech bude
moci člen skupiny pracovat s vlastními SQL dotazy.
Vytvoření dat docházky podle směn v kalendáři zaměstnance - V editaci
docházky bude pro uživatele ve skupině zpřístupněna vytvoření dat podle
kalendáře
Znovu vytvoření dat docházky zaměstnanců podle údajů ze čteček pro více dnů
(při editaci) - V editaci docházky bude pro uživatele ve skupině zpřístupněna
znovunačtení dat podle čteček pro více dnů.
Znovu vytvoření dat docházky zaměstnanců podle údajů ze čteček pro jeden den
(při editaci) - V editaci docházky bude pro uživatele ve skupině zpřístupněna
znovunačtení dat podle čteček pro jeden den.
Znovu vytvoření dat docházky zaměstnanců podle údajů ze čteček v seznamu
pro editaci - V editaci docházky bude pro uživatele ve skupině zpřístupněna
znovunačtení dat podle čteček v seznamu pro editaci.

Ve spodní části se přiřazují jednotliví uživatele do skupiny :
Pro přiřazení použijte tlačítko "Přidat uživatele do skupiny" a pro vyřazení "Zrušit
uživatele ze skupiny". Práva uživatelů přiřazených do více skupin se sčítají. Pokud si
nejste jisti nastavenými právy zobrazte si ve formuláři nastavení uživatele jeho
"efektivní práva".
7.8.9.3

Práva na menu

Jednou z možných variant omezení přístupů je omezení přístupů na jednotlivé
položky v menu. V této části je zobrazeno kompletní menu programu a máte
možnost pomocí tlačítek umístěných v horní části okna sbalit nebo rozbalit větev
nebo celý strom menu. Pomocí tlačítka s okem můžete nastavit viditelnost či
neviditelnost jednotlivých větví nebo jednotlivých položek menu.
Tlačítko okem a modrým stromem je určeno k zapnutí práv na kompletní menu.
Tlačítko okem a červeným křížkem je určeno k vypnutí práv na kompletní menu.
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Položky v menu které nebudou mít "nastaveno oko" nebudou v programu vidět a
uživatel s takto nastavenými právy ani nezjistí, že program vypnutou funkci může
obsahovat.

7.8.9.4

Práva na databázi

Další možností je omezit přístupová práva na jednotlivé datové tabulky a následně
na sloupce tabulek. Můžete tedy zabezpečit, že uživatele v žádné části programu
neuvidí kódy identifikačních médií (čísla karet, čipů, ...). Na tabulky a sloupce
můžete nastavit atributy čtení, editace, vytvoření nového záznamu, smazání
záznamů. Atributy se nastavují pomocí tlačítek v horní části.
Jednotlivé způsoby nastavení přístupových práv se dají kombinovat, lze nastavit
práva v menu na seznam čteček a současně můžete zakázat uživatelům vytvoření
nové čtečky.
Při definování přístupových práv na menu buďte pečliví, abyste přílišným omezením
práv neznemožnili uživateli systém smysluplně využívat.
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7.8.9.5

Práva na sestavy v manažeru sestav

Poslední z možností omezení práce s programem je omezení přístupu k jednotlivým
tiskovým sestavám. Princip je stejný jako u definování přístupu k menu programu.
Nastavujete viditelnost sestavy přiřazením oka k jednotlivým sestavám. Pokud
chcete zpřístupnit všechny sestavy klikněte na oko s modrým stromem. Pokud
chcete všechny sestavy znepřístupnit klikněte na oko s červeným křížkem.
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7.8.10 Přístupové skupiny
Program obsahuje dva typy skupin. Skupiny zaměstnanců a přístupové skupiny.
Přístupové skupiny
Používají pro definování přístupových práv uživatelů programu k datům jednotlivých
zaměstnanců.
Skupiny zaměstnanců
Jsou jedním z kritérií pro jednoduché filtrování při zpracování dat a tisku sestav.
Pro většinu uživatelů jsou skupiny shodné. Může však nastat situace, kdy
potřebujete mít zaměstnance v jedné skupině a přesto odlišit přístupová práva.
Pro názornost bude lepší příklad :
Z hlediska statistik potřebuji, aby na středisku SKLAD byli všichni zaměstnanci
včetně vedoucího, který může svým podřízeným editovat (upravovat) docházku.
Nechci však dovolit, aby si vedoucí mohl sám editovat vlastní docházku. Proto ve
skupinách zaměstnanců budou všichni včetně vedoucího, ale v přístupových
skupinách vedoucího ze skupiny SKLAD vyřadím.
Ve většině případů (pokud vedoucímu střediska věříte) nastavujete skupiny shodné.
Pokud máte pochybnosti o úpravách vlastní docházky u vedoucího střediska máte
vždy k dispozici původní docházku podle které můžete jeho úpravy zkontrolovat.
Práce s ručním nastavením přístupových skupin je shodná jako u skupin
zaměstnanců. Nejprve si vytvořte seznam skupin zaměstnanců a potom použijte
funkci synchronizace přístupových skupin.

7.8.11 Synchronizace přístupových skupin podle rozdělení
osob
Pokud používáte skupiny zaměstnanců a přístupové skupiny shodné, stačí Vám
pouze spustit tuto funkci a program zkopíruje nastavení skupin zaměstnanců do
přístupových skupin.
Pokud systém zavádíte je seznam přístupových skupin prázdný. Naplňte seznam
skupin zaměstnanců a potom spusťte tuto funkci.

TIP:
Pokud trvale používáte stejné nastavení obou typů skupin nastavte si v plánovači
úloh pravidelné provádění této synchronizace.
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8 Seznamy
Správně naplněné seznamy jsou základem funkčního systému. Nezapomeňte, že
zobrazený seznam neslouží k zápisu dat, ale musíte si vždy otevřít formulář pro
editaci vybraného záznamu v seznamu.

8.1.1

Seznam zaměstnanců

Tento seznam je jedním ze základních pro řízení docházkového systému. Pouze
zaměstnanci, kteří jsou aktuálně v pracovním poměru a mají správně zadány
všechny potřebné údaje mohou používat docházkové a přístupové terminály.
Seznam zaměstnanců obsahuje všechny zaměstnance, které jste do databáze
zapsali, bez ohledu na to, zda již ukončili pracovní poměr nebo neukončili. Pokud
chcete vybrat zobrazení aktivních nebo neaktivních zaměstnanců použijte volbu pro
rychlé filtrování v horní části seznamu.
Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář
(viz ovládání seznamu).
V horní části seznamu jsou zobrazeny volby pro rychlé filtrování (výběr) ze seznamu.
Můžete volit :
o Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru
o Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří nejsou v pracovním poměru
o Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců
Pro rozhodnutí, zda je zaměstnanec v pracovním poměru záleží na tom, ke kterému
dni. Standardně je nastaveno k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému
dni zrušte zaškrtnutí "Akt.den" a nastavte datum ke kterému chcete zobrazit
seznam.
Jako další volbu pro rychlý výběr můžete použít členění zaměstnanců do skupin.
Tlačítko "Jen skupina" - pokud je zapnuté, můžete ve výběrovém poli nastavit
skupinu pro rychlý výběr zaměstnanců.

TIP:
Smazat zaměstnance ze seznamu můžete pouze pokud nemá žádný záznam v
původní docházce. Pokud zaměstnanec již použil některý z terminálů budete moci
jeho záznam zrušit až po smazání dat za toto období. Což je až v době kdy jste si jisti,
že data za zvolené období nepotřebujete a necháte je kompletně smazat.
Ostatní ovládání je shodné jako u standardního seznamu.

8.1.2

Formulář zaměstnance

Jelikož potřebných údajů o zaměstnanci je mnoho a není možné je zobrazit v jednou
formuláři je tento formulář, jako několik dalších v programu, rozdělen na dvě
základní části. V levé části je seznam záložek (částí formuláře) a v pravé části obsah
zvolené záložky. Po kliknutí na zvolenou záložku se pravá část formuláře přepne a
zobrazí údaje z této záložky.
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TIP:
Ovládací prvky formuláře jsou umístěny ve spodní části formuláře. S výhodou
použijete symbol tzv. baterky, která zobrazí seznam zaměstnanců pro rychlé
přepínání.
Formulář zaměstnance je rozdělen na základní části (záložky) mezi kterými se
můžete přepínat volbou v seznamu na levé části formuláře. Správné naplnění údajů
o zaměstnanci je předpokladem funkčnosti docházkového systému. Pokud nebudete
mít zadány potřebné údaje u zaměstnance, nebude docházkový systém s tímto
zaměstnancem pracovat.
Seznam záložek :
o
o

o

o

o

o

Hlavní údaje - hlavní identifikační údaje zaměstnance a základní údaje o
pracovním poměru
ID média - přiřazení identifikačního média zaměstnanci, ze seznamu ID médií.
Nezapomeňte, že musíte mít naplněný seznam ID médií. Bez ID média
zaměstnanec není schopen používat terminály.
Skupina osob - zařazení zaměstnance do zvolených skupin. Skupinu potřebujete
pro určení rozdělení zaměstnanců do jednotlivých terminálů. Zaměstnanec může
být členem několika skupin, a alespoň v jedné skupině. Nezapomeňte si naplnit
seznam skupin
Kalendář - volba platného kalendáře pro období. Kalendářem nastavíte velkou
část parametrů pro zpracování docházky. U kalendáře také zadáváte platnost od
kdy do kdy pro zaměstnance platí. Rovněž bez platného kalendáře program
docházku zaměstnance nezpracuje.
Rozdělení - kromě rozdělení zaměstnanců do skupin, je můžete členit podle
dalších kritérií. Seznam těchto kritérií můžete nastavit v seznamu typů rozdělení.
Můžete použít například seznam pracovišť, středisek a personálních středisek,
výplatních míst atd. Nastavení rozdělení nemá zásadní vliv na zpracování
docházky. Umožní Vám v případě vaší potřeby nahlížet na zpracovaná data z
pohledu dalších rozdělení (rozlišení) docházky.
Intraweb - tato aplikace je dostupná pokud máte zakoupen modul Intrawebu.V
této části přiřazujete zaměstnanci jednotlivá práva pro přístup k datům v
intrawebu.

Aby zaměstnanec mohl používat docházkový systém, musí mít vyplněn platný
pracovní poměr, přiřazené ID médium a nastavený kalendář. Vhodné je také
zaměstnance rozdělit do skupin pro lepší filtrování záznamů.

TIP:
U mnoha zadávaných údajů je datum platnosti. Program pří přidělování dat
automaticky nastavuje aktuální datum. Pokud potřebujete, aby data o pracovníkovi
platila zpětně, musíte datumy přiřazení upravit podle potřeby.

8.1.3

Hlavní údaje zaměstnance

V tomto formuláři jsou údaje rozděleny na dvě části. V horní části jsou základní
identifikační údaje zaměstnance, v dolní části je seznam pracovních poměrů.
Identifikační údaje
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o
o
o
o
o
o
o
o

Rodné číslo - pokud nechcete používat skutečná rodná čísla, zadejte identifikační
číslo zaměstnance, povinná položka
Titul - titul před jménem, nepovinná položka
Jméno - křestní jméno, nepovinná položka
Příjmení - příjmení je povinná položka
Titul za - titul za jménem, nepovinná položka
Datum narození - formát D.M.RRRR, nepovinná položka
Poznámka - textová informace o pracovníkovi, nepovinná položka
Fotka - můžete vložit fotku ve formátu JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF, WMF

Pracovní poměr
Pracovník může mít několik souběžných pracovních poměrů nebo může postupně
několikrát přijít a odejít. Většina zaměstnanců má pouze jeden pracovní poměr.
Osobní číslo - identifikační číslo pracovního poměru, povinná položka
Datum nástupu - formát D.M.RRRR, povinná položka, od tohoto datumu je možné
zaměstnance aktivně používat při zpracování dat o docházce.
Datum ukončení - formát D.M.RRRR, pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr
zadejte toto datum. Údaj můžete zadat i dopředu pokud víte, kdy pracovní poměr
skončí. Jestliže si datum nastavíte, tak při prvním generování nastavení terminálů po
tomto datu, bude zaměstnanci znemožněno používat docházkové a přístupové
terminály.
Zaměstnanec může používat docházkový systém pouze pokud je v pracovním
poměru.
Pokud má pracovník více aktuálně platných pracovních poměrů, označte ten se
kterým chcete pracovat.
Ostatní části (záložky) formuláře zaměstnance se vztahují vždy k vybranému
pracovnímu poměru.

TIP:
Dbejte na správné zadání datumů počátku a konce pracovního poměru. Pokud není
zaměstnanec v pracovním poměru, není možné mu zpracovávat docházku za toto
období.
TIP:
Při ukončení pracovního poměru zaměstnance se neprovádí "smazání zaměstnance".
Je potřeba pouze ukončit pracovní poměr a případně provést vrácení identifikačního
média.
Nezapomeňte nastavit další údaje o zaměstnanci :
přiřazení ID media, zařazení do skupin, přiřazení kalendáře
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8.1.4

Přiřazení ID media zaměstnanci

Přiřazením identifikačního média nastavíte zaměstnanci číslo karty, čipu nebo jiného
média k používání. Přiřazené médium je zasláno do docházkových a přístupových
terminálů a zaměstnanec může začít používat systém se svým identifikačním
médiem.
Přiřazení médií zaměstnancům je řízeno datumem přidělení a datumem vrácení.
Pokud médium jeden zaměstnanec vrátí (např. ukončí pracovní poměr), zadáte u něj
datum vrácení tohoto média. Od následujícího dne můžete toto médium přiřadit
jinému zaměstnanci.
Podobným způsobem postupujete pokud zaměstnanec médium ztratí. U původního
média zadáte datum vrácení a přidělíte zaměstnanci médium nové. Jestliže chcete
mít jistotu, že ztracené médium omylem někomu nepřiřadíte, proveďte vyřazení
tohoto média ze systému.
Tato část formuláře je rozdělena na levou a pravou část.
V levé části je zobrazen seznam všech nepřiřazených ID médií, tzn. médií, která
nemá žádný zaměstnanec aktuálně přiřazené. Označte v levé části vybrané médium
s stiskem šipky mezi seznamy proveďte přiřazení zaměstnanci. Vybrané médium se
přesune do seznamu vpravo.
Program automaticky přiřadí jako den přidělení aktuální datum. Pokud chcete
médium zprovoznit v jiný den přepište datum přidělení. Pokud zaměstnanec médium
vrátí nebo ztratí, zapište na pravé straně datum vrácení. K jednomu pracovnímu
poměru může být aktuálně přiřazeno vždy pouze jedno médium.
⌦ POZOR :

Při vrácení média nepoužívejte šipky pro přesun z pravé strany na levou, ale zadejte
datum vrácení a nechejte tento záznam vpravo. Pokud byste vrátili médium vlevo a
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zaměstnanec by toto médium v zadaném období používal bude problematické
dohledat historii přiřazení tohoto média.
Použitím ikon pod seznamy můžete ovlivnit jejich vzhled i obsah.
Základním předpokladem pro přiřazování identifikačních médií je naplnění seznamu
identifikačních médií.

8.1.5

Zařazení zaměstnance do skupiny

Členění zaměstnanců do skupin je dalším z nutných nastavení programu pro jeho
správnou činnost. Skupiny se používají při odesílání dat do terminálů. V nastavení
každého terminálu volíte, která skupina nebo více skupin zaměstnanců může tento
terminál používat. Proto je důležité zaměstnance do skupin rozdělit. V nejjednodušší
variantě docházkového systému vytvoříte jednu skupinu a všechny zaměstnance do
této skupiny zařadíte. Tuto skupinu přiřadíte u všech terminálů. V tomto nastavení
mohou tedy všichni zaměstnanci procházet všemi terminály.
Většinou však u rozsáhlejších řešení přístupy zaměstnanců musíte diferencovat.
Proto si pečlivě rozmyslete rozdělení zaměstnanců do skupin.

TIP:
Zaměstnanec může být ve více skupinách a také terminál může mít přiřazeno více
skupin. Skupiny se mohou prolínat.
V levé části formuláře je seznam všech dostupných nevybraných skupin. Vpravo je
seznam skupin, ve kterých je pracovník zařazen. Označením položky a stiskem šipky
mezi seznamy můžete hodnoty přesouvat z jedné strany na druhou oběmi směry. Po
zařazení do skupiny zadejte datum OD kdy je členem skupiny a v případě ukončení
členství ve skupině zadejte datum DO
Přiřazení do skupin Vám ulehčí další práci se systémem při filtrování seznamu
zaměstnanců pro práci i sestavy.
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Podmínkou pro přiřazení do skupiny je naplnění seznamu skupin.
⌦ POZOR :

Datum přiřazení do skupin je velmi důležité. Mimo období přiřazení není
zaměstnanec odeslán do terminálů.

8.1.6

Přiřazení kalendáře

Přiřazením kalendáře zaměstnanci nastavíte normu (fond) pracovní doby. Nastavíte
jaké směny zaměstnanec používá, jaké bude použito zaokrouhlení a další podmínky
pro ovlivnění způsobu zpracování docházkových dat. Nastavení kalendáře je zásadní
pro zpracování dat zaměstnance.
V levé části formuláře je seznam všech dostupných kalendářů. Vpravo je seznam
přiřazených kalendářů. Označením položky a stiskem šipky mezi seznamy můžete
hodnoty přesouvat z jedné strany na druhou. Po zařazení kalendáře zadejte datum
PLATNOST OD kdy se kalendář používá a v případě ukončení platnosti kalendáře
zadejte datum PLATNOST DO. Aktuálně může být přiřazen vždy pouze jeden platný
kalendář. Přiřazení kalendáře můžete měnit i v průběhu měsíce.
Podmínkou pro přiřazení kalendáře je naplnění seznamu kalendářů.

TIP:
Pokud jste již zpracovali data za období a potom zpětně měníte kalendář, tato změna
se ve zpracovaných datech neprojeví. Musíte provést nové zpracování podle původní
docházky za potřebné období.
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8.1.7

Přiřazení rozdělení

Přiřazení rozdělení vám umožní členit docházková data podle dalších Vámi
definovaných hledisek.
Například si založíte typ rozdělení "pracoviště" v seznamu typů rozdělení. V seznamu
rozdělení potom k tomuto typu nadefinujete jednotlivé hodnoty s názvy pracovišť. V
této záložce nastavíte typ rozdělení pracoviště a přiřadíte (přesunem zleva doprava)
od kdy do kdy pracoval zaměstnanec na tomto pracovišti.
Podle zadaných rozdělení potom můžete nahlížet na výsledky docházky.

8.1.8

Intraweb

Intraweb slouží k prohlížení a editaci docházky pomocí internetového prohlížeče. V
této části přiřazujete zaměstnanci jednotlivá práva pro přístup k datům v intrawebu.
V první řadě je to přihlašovací jméno a heslo, kterým se bude zaměstnanec do
systému přihlašovat. Dále to jsou jednotlivá práva přístupu.
Práva pro prohlížení údajů
Zaměstnanec si může prohlížet údaje vlastní, údaje vybrané skupiny a osoby nebo si
může prohlížet údaje všech. V dalším řádku (vybrané osoby) přiřadíte, které osoby
má možnost monitorovat. Pokud jste zaměstnanci přiřadily možnost prohlížení
údajů vybrané skupiny a osoby, vyberte v posledním řádku (vybrané skupiny), pro
které skupiny tento výběr platí.
Práva pro vkládání docházky
Nastavení je stejné jako u práv pro prohlížení údajů
Práva pro monitorování přítomnosti osob
Nastavení je stejné jako u práv pro prohlížení údajů.
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TIP:
Tyto parametry lze také nastavovat hromadně pro všechny zaměstnance. To je
možné v nastavení intrawebu.
⌦ POZOR:

Tato aplikace je dostupná pokud máte zakoupen modul Intrawebu.

8.2 Seznam návštěvníků
Seznam návštěvníků obsahuje všechny osoby navštěvující objekt a užívající
terminály docházkového a přístupového systému, kteří nejsou zaměstnanci.
Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář
(viz ovládání seznamu)
V horní části seznamu jsou zobrazeny volby pro rychlé filtrování (výběr) ze seznamu.
Můžete volit
Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru
Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří nejsou v pracovním poměru
Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců
Tlačítko "Jen skupina" - pokud je zapnuté, můžete ve výběrovém poli nastavit
skupinu pro rychlý výběr zaměstnanců.
Ostatní ovládání je shodné jako u standardního seznamu.
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8.3 Kalendáře
Nastavení kalendářů je velmi důležité. Vždy musíte mít definovaný alespoň jeden
kalendář. Každému zaměstnanci pro zvolené období nastavíte jeho kalendář a tím
stanovíte fond pracovní doby. Nastavíte pracovní dny a dny volna, zaokrouhlení,
způsob výpočtu příplatků, přesčasů a časových omezení.
Můžete vystačit pro celou firmu s jedním kalendářem a v druhém extrému můžete
vytvořit pro každého zaměstnance jeho vlastní kalendář. Záleží pouze na Vás jak
detailně chcete nastavovat fond pracovní doby.

TIP:
Před vytvářením kalendářů si pečlivě rozmyslete, jaké kalendáře a kolik jich budete
potřebovat. Pokud založíte velké množství kalendářů bude pro Vás časem
nepřehledné orientovat se v jejich rozdílech. Také doporučujeme pro snadnou
orientaci co nejpřehlednější kód a popis kalendáře.
Každý kalendář je sestaven z jednotlivých směn, které musíte předem definovat v
seznamu směn. Přiřazením směn do kalendáře definujete normu pracovní doby pro
tento kalendář.
Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář
(viz ovládání seznamu).

TIP:
Pokud používáte podobné nastavení přesčasů a příplatků můžete si usnadnit
nastavování kalendářů kopírováním příplatků a přesčasů mezi jednotlivými kalendáři.
Při zobrazeném seznamu kalendářů v menu Aktuální okno je poslední položka
"Kopírování vlastností kalendářů" .Vyberte zdrojový a cílový kalendář a dále vyberete
zda chce kopírovat příplatky nebo přesčasy případně obojí.

8.3.1

Formulář kalendáře

Nastavení kalendářů je velmi důležité. Vždy musíte mít v systému definovaný
alespoň jeden kalendář. Bez přiřazení kalendáře zaměstnanci nebude schopni
počítat normu odpracované doby. Kalendářem určíte fond pracovní doby, nastavíte
pracovní dny a dny volna, zaokrouhlení, způsob výpočtu příplatků, přesčasů a
časových omezení.
Formulář kalendáře je rozdělen na dvě základní části. Vlevo je seznam jednotlivých
záložek (částí) s nastavením parametrů kalendáře. V pravé části se zobrazuje v
závislosti na zvolené záložce její obsah.
Formulář je rozdělen na tyto záložky
o
o
o
o
o
o
o

Kalendář
Směny
Směny II
Příplatky
Přesčasy
Omezení
Osoby
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o
o

Operace
Ostatní

8.3.1.1

Záložka první – kalendář

Obsahuje základní identifikační parametry kalendáře.
Kód - označení kalendáře textová položka maximálně 10 znaků. Libovolné označení,
kterým se pokuste vyjádřit použití kalendáře ve zkratce. Povinná položka.
Popis - stručný textový popis kalendáře vystihující jeho použití (např. "Kalendář THP
- 8 hodin"). Povinná položka.
Denní úvazek - denní úvazek slouží pouze pro informativní účely ve výstupních
sestavách.
Týdenní úvazek - slouží pro definici poměru krácení mezd ve mzdovém programu.
Používáte-li pouze program ADS, není tento údaj povinný.
Týdenní úvazek základní - slouží pro definici poměru krácení mezd ve mzdovém
programu. Používáte-li pouze program ADS, není tento údaj povinný.
Základní kalendář - slouží pro zjištění nadfondu proti základnímu kalendáři a jeho
vyplacení v případě nevyrovnání do 3 měsíců, není tento údaj povinný.
Náběhová doba - definuje čas před a po směně, ve kterém případný počátek
docházky bude zahrnut do určené směny. Tato položka usnadňuje rozlišení, na
kterou směnu zaměstnanec přišel. Pokud příchod zaměstnance neodpovídá směně,
kterou má pro tento den definovanou v kalendáři, hledá systém mezi povolenými
směnami tu, která vyhovuje časem počátku včetně náběhové doby skutečnému
příchodu zaměstnance.

Přiklad :
Pokud směna začíná v 6:00 hod a náběhová doba je 0:30 hod (30 minut) je každý
příchod od 5:30 automaticky přiřazen k této směně. Bez náběhové doby by systém
rozhodl, že zaměstnanec přišel ještě na noční směnu, která končí až v 6 hodin.
Průvodce - toto tlačítko spustí průvodce nastavením směn v kalendáři, který Vám
pomůže nastavit směny pro jednotlivé dny v měsíci. Systém používá vyplněného
průvodce při vytváření nového období s automatickým generováním směn pro
vytvářené období. Nemusíte se tedy starat o nastavení kalendářů pro další období.
Pokud se kalendář nemění nastavuje ho program podle tohoto průvodce zcela
automaticky. Podrobný popis průvodce vytvářením směn najdete v poslední kapitole
o kalendáři.

TIP:
Než spustíte průvodce nastavte si v záložce směny povolené směny kalendáře.
Použít úpravu času operace - u jednotlivých operací terminálů je nastavena možnost
úpravy času. Pokud chcete pro tento kalendář nastavení ignorovat zrušte zaškrtnutí.
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Použít zaokrouhlení času operace - u jednotlivých operací terminálů je nastavena
možnost zaokrouhlení času. Pokud chcete pro tento kalendář nastavení ignorovat
zrušte zaškrtnutí.
Použít omezení délky času operace - u jednotlivých operací terminálů je nastavena
možnost omezení délky operace. Pokud chcete pro tento kalendář nastavení
ignorovat zrušte zaškrtnutí.
Zrušení používání vlastností operací závisí na používání tohoto kalendáře. Například
pokud nechcete u techniků s pružnou pracovní dobou používat zaokrouhlování
můžete ho vypnout. Jednotlivé kombinace závisí na zvyklostech ve Vaší firmě.
Zaokrouhlování časů při výpočtu
Zaokrouhlování příchodu - každý počátek intervalu, který nemá předchozí navazující
operaci (tzn. předchozí operace nebyla počátkem intervalu nebo interval byl
ukončen před časem zaznamenání této operace), bude zaokrouhlen podle tohoto
nastavení. Možné volby : Normálně / Vždy nahoru / Vždy dolů / Nezaokrouhlovat.
Standardní situací je příchod do práce na začátek směny.
Zaokrouhlovat příchod na - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM (např. 0:15 zaokrouhlení na 15 minut) pro zaokrouhlení směrem určeným předchozí položkou.
Pokud je položka "Zaokrouhlování příchodu" nastavena na hodnotu
"Nezaokrouhlovat" není tato položka přístupná.
Příklad : příchod v 6:03 při zaokrouhlení "Vždy nahoru na 0:15" upraví příchod na
6:15.
Zaokrouhlování odchodu - každé ukončení intervalu (odchod, označená operace
není počátek intervalu), na který nenavazuje jiný interval, bude zaokrouhlen podle
tohoto nastavení. Možné volby : Normálně / Nahoru / Dolů / Nezaokrouhlovat.
Tato situace se týká všech registrovaných operací, které nejsou počátkem intervalu
(viz nastavení vlastností operací terminálů - položka "Počátek intervalu").
Zaokrouhlovat odchod na - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM (např. 0:15 zaokrouhlení na 15 minut) pro zaokrouhlení směrem určeným předchozí položkou.
Pokud je položka "Zaokrouhlování odchodu" nastavena na hodnotu
"Nezaokrouhlovat" není tato položka přístupná.
Příklad : odchod ve 14:09 při zaokrouhlení "Dolů na 0:15" upraví odchod na 14:00.
Výpočet přesčasů
Způsob výpočtu přesčasů - volba "průběžně" zaokrouhlí a krátí přesčasy za každý
den v pořadí určeném v nastavení přesčasů. Volba součtově krátí přesčasy teprve na
konci výpočtu (za celé zpracovávané období). Touto volbou můžete velmi výrazně
změnit výsledné hodnoty přesčasů za období.
Při nastavené volbě "průběžně" se vypočte přesčas za každou odpracovanou směnu
a na tuto vypočtenou hodnotu se použije nastavení zaokrouhlování a krácení.

Příklad :
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zaměstnanec pracuje každý den o 20 minut déle (každý den pracuje navíc proti své
normě). Zaokrouhlování přesčasů je nastaveno na 30 minut (počítá se každá celá
půlhodina). V případě průběžného výpočtu přesčasů se každodenní hodnota
zaokrouhlí a pracovník má na svém kontě po 10 dnech nulový přesčas. Pokud však
nastavíte způsob výpočtu součtově bude mít po 10 dnech přesčas 200 minut což ve
výsledku po zaokrouhlení na půlhodiny znamená výsledný přesčas 3 hodiny.
Minimální a maximální přesčas - zadejte hodnotu v hodinách. Stanovuje minimální a
maximální limit pro přenos do následujícího měsíce. Pokud skutečný přesčas
pracovníka přesáhne tyto hodnoty je přesčas snížen.
Dopočítávat - položka obsahuje dvě volby : proplacený přesčas a převáděný přesčas.
Vliv tohoto nastavení se projeví při editaci docházky zaměstnance. V editaci
docházky jsou zobrazeny dvě hodnoty - převáděný přesčas a proplacený přesčas.
Hodnota, kterou nastavíte, pro dopočítávání, se bude automaticky měnit při změně
hodnoty přesčasů. Druhou z hodnot můžete ručně zadat. Program provede odečtení
zadaného čísla a zbytek přesčasů opět automaticky doplní do dopočítávané položky.
Dopočítávat max. do - je to limit. Po jeho překročení se bude sice přesčas evidovat,
ale nebude ve výsledcích započítáván.
Nadlimit převádět do propl./přev. přesčasu - zapnutím této funkce můžete nadlimit
přesčasů převádět buď do proplaceného nebo převáděného přesčasu, podle toho
jak je nastavena volba dopočítávání.

Příklad :
Pokud v položce dopočítávat zadáte dopočítávat proplácený přesčas, maximální
hodnotu nastavíte na 20 hodin. A zapnete převádění nadlimitu. Bude takto
nastavený výpočet přesčasů zaměstnancům na konci měsíce po křekročení limitu 20
hodin propláceného přesčasu, převádět nadlimit do převáděného přesčasu.
Limit dopočítávaného přesčasu určuje schválený přesčas - pokud je tato volba
aktivována, limit dopočítávaného přesčasu v daný měsíc určuje hodnota měsíčního
výsledku výpočtu časové složky schválený přesčas (981). Tuto volbu je možné použít
k individuálnímu schvalování přesčasů prostřednictvím ručního vkládání denních
výsledků výpočtů s časovou složkou schválený přesčas a aktivovanou volbou
"nepřepočítávat denní výsledky" v nastavení dané časové složky.
Po vyplnění této záložky pokračujte další záložkou - Směny
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8.3.1.2

Směny - nastavení používaných směn kalendáře

Předpokladem pro další práci s nastavením kalendáře v této záložce je vyplněný
seznam směn.
V tomto formuláři můžete vybrat ze seznamu všech typů směn definovaných v
systému ty směny, které připadají do úvahy pro použití v tomto kalendáři. Například
pro administrativní pracovníky vyberete jako používanou směnu pouze ranní
případně pružnou ranní. Pro kalendář určený dělníkům v nepřetržitém provozu
vyberete směny ranní, odpolední i noční. Pokud máte vybrané používané směny
umožní program tyto směny vkládat do kalendáře v jednotlivých dnech a definovat
tím fond pracovní doby.
Formulář se skládá ze dvou částí
Vlevo je zobrazen seznam všech dostupných směn v systému, vpravo je seznam
vybraných směn pro používání.
Směnu přenesete do druhé části seznamu jejím označením a stiskem tlačítka se
šipkou, které je umístěno uprostřed mezi těmito seznamy. Pokud chcete přenést
všechny položky stiskněte tlačítko se zdvojenou šipkou. Stejný postup platí pro
zařazení položek na pravou stranu i vyřazení zpět pouze na levou stranu (vždy
použijte šipky pro požadovaný směr přesunu položek).
Pokud byste chtěli přímo z tohoto formuláře definovat novou směnu nebo upravit
případně zobrazit vlastnosti některé směny použijte ikony pod seznamem všech
směn (levá polovina). Význam jednotlivých ikon viz standardní ovládání seznamu.
Pomocí šipek, zobrazených u nadpisu používané směny, je možno nastavit pořadí
pro automatické přiřazování odpracované směny. Při zpracování docházky potom
program přiřazuje směny dle náběhové doby a pořadí používaných směn.
⌦ POZOR :
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Než spustíte průvodce vytvářením kalendáře musíte mít vybrány používané
(povolené) směny. Pokud nebude žádná směna povolena nebudete při sestavování
průvodce úspěšní.
TIP:
Mezi používané směny dávejte opravdu jen ty, které může zaměstnanec použít.
Pokud dáte povolených směn mnoho a budou mít podobné časové intervaly, může
být správné automatické určení směny problematické.

8.3.1.3

Směny II - nastavení směn pro dny

V tomto formuláři je zobrazeno nastavení směn v měsíci pro jednotlivé dny. Uvidíte,
který den je nastavena jaká směna, kdy je volno a kdy svátek.
Formulář je rozdělen na několik částí
Vlevo je seznam zpracovaných období ve formátu ROK MĚSÍC (modrý sloupec).
Nahoře je vždy poslední (nejčastěji aktuální) období. Po označení období se v pravé
části zobrazí kalendář vybraného měsíce s nastavením směn pro jednotlivé dny.
V každém dni jsou použity symboly typu dne a označení přiřazené směny ke dni (kód
směny). Den označený zelenou "fajfkou" má nastavenu směnu a počítá se jako den
pracovní. Den s červeným křížkem směnu nemá a je považován ze den volna.
Symboly jsou zobrazeny i s popisem v horní části kalendáře.
Ruční (individuální) způsob přiřazení směny :
o
o
o

označte den nebo více dnů pomocí přidržení klávesy shift
vyberte směnu
stiskněte tlačítko "Pracovní den" v horní části formuláře nebo šipku zobrazenou
vedle seznamu směn pro přesun doprava
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⌦ POZOR :

Pro nastavení směn používejte průvodce. Ruční změny používejte pouze pro
nastavení výjimek v kalendáři, které nelze v průvodci nastavit. Pokud je nastavený
průvodce, budou vždy při vytvoření nového období automaticky nadefinovány
směny pro toto období dle podmínek nastavených v průvodci. Pokud již máte
průvodce nastaveného a chcete změnit jeho parametry klidně ho spusťte znovu a
hodnoty nastavte. Při vytvoření nového období se již použijí pravidla tohoto nového
průvodce.
Označení dne za svátek :
o
o

označte den
stiskněte tlačítko s typem svátku (placený, neplacený)

TIP:
Pokud chcete svátek zrušit klikněte na tlačítko "Den volna"

8.3.1.4

Používané příplatky v kalendáři

Protože je kalendář přiřazován určité skupině zaměstnanců, můžete v kalendáři této
skupině nastavit podmínky pro výpočet příplatků.
V této záložce se zobrazí seznam přiřazených příplatků. Pro vkládání a opravy
položek použijte standardní funkce pro ovládání seznamů.
Příplatků můžete nastavit libovolné množství. Záleží pouze na Vaší potřebě.
Nastavení příplatku se skládá ze dvou základních částí. V první části nastavujete
základní vlastnosti a podmínky pro výpočet příplatku a v druhé části nastavuje, které
operace mají vliv na výpočet tohoto příplatku (jaké činnosti se započítávají)
Záložka první - položky
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Kód příplatku - označení příplatku, textová položka maximálně 10 znaků. Povinná
položka.
Popis - textový popis příplatku
Platnost příplatku od - zadejte datum od kterého se bude příplatek používat
Platnost příplatku do - zadejte datum do kdy se bude příplatek používat. Pokud je
používání příplatku bez omezení nezadávejte datum
Výsledek započítat do časové složky mzdy - vyberte typ časové složky ze seznamu
časových složek. Vypočtené hodnoty se budou připočítávat do vybrané časové
složky mzdy. Například si zadejte do seznamu časových složek položku "příplatek za
soboty a neděle" a tuto položku potom nastavte pro tento příplatek.
⌦ POZOR :

Časová složka použitá pro výpočet příplatků nesmí mít ve svém nastavení v seznamu
časových složek vybranou žádnou operaci pro započítávání.
Částka za hodinu - zadejte hodinovou sazbu příplatku, jde pouze o evidenční údaj
Nepočítat v kombinaci s přesčasem - v případě, že volbu zaškrtnete a je ve stejném
časovém intervalu nastaveno počítání přesčasů nebude se tento příplatek počítat.
Pokud je volba vypnutá můžete pro stejný časový interval počítat přesčas i příplatek.
Započítat čas vyšší než - zadejte minimální časový interval se kterým se má počítat
ve formátu HH:MM:SS. např. 15 minut (00:15:00). Za časy pod 15 minut se nebudou
příplatky počítat.
Zaokrouhlení - nastavte způsob zaokrouhlení času příplatku (nahoru, dolů, normálně,
nezaokrouhlovat)
Zaokrouhlit na - pokud nastavíte nějaký způsob zaokrouhlení nastavte také čas pro
zaokrouhlení ve formátu HH:MM:SS. Pokud nastavíte 00:30 bude se příplatek
zaokrouhlovat na celé půlhodiny směrem určeným v předchozí položce.
Dny a hodiny,za které bude příplatek poskytnut.
V této části zadejte časové rozlišení kdy se mají příplatky počítat.
Čas od - zadejte denní dobu od kdy se příplatek počítá. Např. pro odpolední příplatek
zadejte 14:00:00
Čas do - zadejte denní dobu do kdy se příplatek počítá. Např. pro odpolední příplatek
zadejte 22:00:00
Dále zaškrtněte jestli se počítá v pracovní nebo nepracovní den, případně ve svátky
a který den v týdnu od pondělí do neděle.
Funkce den před, den po umožňují započítávat vybrané operace do předešlého nebo
následujícího dne. Pro využívání těchto funkcí musí být zaškrtnuta jen jedna z těchto
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položek (pracovní den, den volna, placený svátek nebo neplacený svátek) pro které
se má vybraná funkce aktivovat.
⌦ POZOR :

Pokud zaměstnanci pracují na třísměnný provoz může nastat situace, že na sobotu
nebo kterýkoliv jiný pracovní den vyjde svátek. Při standardním nastavení příplatků
by se ranní a odpolední směně příplatek započítal v plné výši neboť směny začínají a
končí v den svátku.
Noční směně by se započítal pouze interval od 22:00 do 23:59:59 neboť po půlnoci
začíná nový pracovní den. Abychom postihly celý interval směny musí se vytvořit dva
příplatky pro noční směnu, první příplatek od 22:00 do 23:59:59 a druhý od 0:00:01
do 6:00 ve kterém musí být nastaveno jestli se má příplatek počítat do dne před
nebo dne po.
Funguje-li Vaše firma na třísměnný provoz určitě u Vás nastala situace, že
zaměstnanci začínají noční směnou už v neděli večer, a vy chcete nastavit, aby se
tato směna počítala do dne, ve kterém směna končí tj. pondělí. Musíte mít
zaškrtnutou volbu den po. Druhým případem je přesný opak předchozí situace
zaměstnanci začínají první směnou v pondělí ráno a poslední (noční) směna končí v
sobotu ráno. Chcete-li, aby se docházka započítávala do dne ve kterém poslední
směna začala tj. pátek, musíte v této nabídce zaškrtnout den před.
Pomocí tohoto nastavení můžete definovat jakýkoliv časový úsek pro výpočet
příplatku.
Např. počítat příplatek pouze v sobotu a neděli od 14 do 22 hodin. Tím získáte
odpolední víkendové odpracované hodiny. Kombinací v tomto smyslu můžete
vytvořit kolik chcete. Počet příplatků pro kalendář není omezen.

TIP:
Vytvořte si takové množství příplatků, abyste se v nich sami vyznali.
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V druhé záložce nastavte "Započtené operace"
Záložka je rozdělena na seznam nepoužitých operací (levá strana) a seznam
započtených operací (pravá strana).
Vyberte ty činnosti při kterých se má příplatek počítat. Tím můžete kromě časového
nastavení výpočtu příplatku z první záložky nastavit činnosti, které se budou do
příplatku počítat
⌦ POZOR :

Pokud si nenastavíte započítávané operace, nebude se příplatek počítat
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8.3.1.5

Výpočet přesčasů v kalendáři

Protože je kalendář přiřazován určité skupině zaměstnanců můžete v kalendáři této
skupině nastavit podmínky pro přiznávání přesčasů.
V této záložce se zobrazí seznam přiřazených přesčasů. Pro vkládání a opravy
položek použijte standardní funkce pro ovládání seznamů.
Způsob zadání přesčasů ke kalendáři je v podstatě shodný s nastavením příplatků.
Pouze nastavení započtených operací je shodné pro všechny přesčasy.
Záložka se skládá ze dvou seznamů - seznamu přesčasů a seznamu započtených
operací.
Seznam přesčasů - formulář vložení nového přesčasu :
Kód přesčasu - označení přesčasu, textová položka maximálně 10 znaků. Povinná
položka.
Popis - textový popis přesčasu
Platnost přesčasu od - zadejte datum od kterého se bude přesčas používat
Platnost přesčasu do - zadejte datum do kdy se bude přesčas používat. Pokud je
používání přesčas bez omezení nezadávejte datum
Výsledek započítat do časové složky mzdy - vyberte typ časové složky ze seznamu
časových složek. Vypočtené hodnoty se budou připočítávat do vybrané časové
složky mzdy.

Strana 79/151

Automatizovaný docházkový systém – verze 3.xx
Procento přesčasů - zadejte procento přesčasu – pouze evidenční údaj
Pořadí pro krácení - nastavuje pořadí pro krácení přesčasů.
Např. firma sleduje různé procento pro přesčasy v pracovní dny Po-Pá (25%) a jiné
procento pro dny volna So-Ne (50%) Zaměstnance má nastaven fond pracovní doby
37,5 hodin týdně. Během Po-Pá neodpracuje všechen fond pracovní doby odpracuje např. 35 hodin (zaměstnance má přesčas 25% = - 2,5 hodin) a přijde v
sobotu do práce kde odpracuje 7,5 hodiny (má přesčas 50% = 7,5 hodiny).
o Varianta A - přesčasy se nekrátí - výsledky zůstanou stejné a zaměstnance si
nadpracuje záporný přesčas během příštího týdne a dostane sobotní přesčas
proplacen v celkové výši. Výsledné hodnoty budou : Přesčas 25% = -2,5 hodin
a Přesčas 50% = 7,5 hodin
o Varianta B - přesčasy se krátí - zaměstnanci bude doplněn přesčas 25% ze
přesčasu 50% tak, aby byl splněn fond pracovní doby a zbylé hodiny
budou proplaceny v 50%. Výsledné hodnoty budou : Přesčas 25% = 0 hodin a
Přesčas 50% = 5 hodin
Způsob krácení také určuje způsob výpočtu přesčasů - součtově nebo průběžně.
o Varianta SOUČTOVĚ - způsob výpočtu součtově provede se výpočet krácení
přesčasů až na konci měsíce.
o Varianta PRŮBĚŽNĚ - způsob výpočtu se provádí pro každý den.
Počítat výsledný přesčas nad - zadejte minimální časový interval, se kterým se má
počítat ve formátu HH:MM:SS. Např 15 minut. Za časy pod 15 minut se nebudou
přesčasy počítat. Minimální přesčas v jeden den bude minimálně 15 minut.
Zaokrouhlení - nastavte způsob zaokrouhlení času přesčasu (nahoru, dolů, normálně,
nezaokrouhlovat)
Zaokrouhlit na - pokud nastavíte nějaký způsob zaokrouhlení nastavte také čas pro
zaokrouhlení ve formátu HH:MM:SS. Pokud nastavíte 00:30 bude se přesčas
zaokrouhlovat na půlhodiny
Dny a hodiny, za které bude přesčas poskytnut. V této části zadejte časové rozlišení
kdy se mají přesčasy počítat.
Čas od - zadejte denní dobu od kdy se přesčas počítá. Např. pro odpolední přesčas
zadejte 14:00:00
Čas do - zadejte denní dobu do kdy se přesčas počítá. Např. pro odpolední přesčas
zadejte 22:00:00
Dále zaškrtněte jestli se počítá v pracovní nebo nepracovní den, případně ve svátky
a který den v týdnu od pondělí do neděle.
Seznam započtených operací
Nastavte na pravou stranu operace, které se mají započítat do výpočtu přesčasů.
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8.3.1.6

Nastavení časových omezení

Mezní hodnota definuje maximální nebo minimální hodnotu pro určité časové složky
mzdy, jako je například přesčas, odpracovaná doba aj. Tímto nastavením lze
kontrolovat odpracované hodiny za den, týden nebo jiný časový úsek určený
položkou "typ intervalu".
Jelikož kalendář je přiřazován určité skupině zaměstnanců, můžete v kalendáři této
skupině nastavit podmínky pro omezování délky časové složky.
V této záložce se zobrazí seznam nastavených omezení. Pro vkládání a opravy
položek použijte standardní funkce pro ovládání seznamů. Pro vložení nového
záznamu nebo opravu záznamu si otevřete formulář.
Seznam omezení - formulář vložení časového omezení :
Časová složka mzdy - vyberte časovou složku pro kterou chcete nastavit omezení ze
seznamu časových složek. Povinná položka.
Typ intervalu - vyberte časový interval, pro který se má časové omezení
počítat.Volby jsou : den, týden měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok.
Hodiny min - zadejte minimální počet hodin pro vybranou časovou složku a časový
interval
Hodiny max. - zadejte maximální počet hodin pro vybranou časovou složku a časový
interval
Ve druhé záložce jsou zobrazeny operace, jejichž součet bude pro uvedený interval
kontrolován. Tento seznam vychází ze seznamu operací určený u časové složky
mzdy.
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Pokud chcete využít této funkce programu, je potřeba ji aktivovat v nastavení
aplikace.
8.3.1.7

Osoby v kalendáři

Kalendář je definován pro určitou skupinu pracovníků. Přiřadit pracovníky k tomuto
kalendáři můžete v tomto formuláři. Většinou však tento seznam přiřazených a
nepřiřazených pracovníků použijete pouze pro zobrazení stavu.
Skutečné přiřazení kalendáře pracovníkovi použijete ve formuláři zaměstnance.
⌦ POZOR :

Při přiřazování kalendáře jsou velmi důležité datumy přiřazení (platnost od - platnost
do). Tyto datumy musí být správně zadány.

8.3.1.8

Operace

Každému kalendáři je možné individuálně nastavit jednotlivé vlastnosti operací. Tj.
pokud používáte více kalendářů je možné u každého z nich zvlášť nastavit jak se
jednotlivé vybrané operace budou chovat.
Formulář je rozdělen na dvě části v levé části je zobrazen seznam s různými druhy
operací (činností, přerušení) pracovní doby. Tento seznam operací je závislý na
druhu použitého hardware docházkových a přístupových terminálů. Druhá část
formuláře obsahuje již Vámi vybrané operace s nastavením vlastností pro kalendář.
K přesunu položek z jedné poloviny formuláře do druhé a naopak, stačí označit
jednotlivé položky a stiskem šipky mezi seznamy se hodnoty přesouvají z jedné
strany na druhou oběmi směry.
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Pokud chcete nastavit jednotlivé vybrané operace, stačí pouze danou operaci označit
a stisknutím tlačítka "Nastavení operace", které se nachází ve spodní části seznamu
se otevře formulář pro nastavení vybrané operace. V tomto nastavení je možné
nastavit základní nastavení, úpravu počátku a konce operace, zaokrouhlování a
úpravu a započítávání času.

8.3.1.9

Ostatní

Automatické vkládání docházky ve svátek (placený) - Při zapnutí této funkce bude
kalendář generovat směny i pro tyto dny, musí však být ještě zadaná operace, která
se v tento den bude do docházky započítávat.
Snižování skutečné normy o normu ve svátek - Pokud je tato volba zapnutá je
automaticky odečítána od skutečné normy norma ve svátek.
Tyto funkce programu jsou využívány v případech, kdy je potřeba, aby fond pracovní
doby obsahoval také dny svátků. V tomto případě je potřeba v kalendáři v záložce
Směny II přiřadit směnu také pro dny svátků - (lze k tomu použít také Průvodce
nastavením směn v kalendáři vytváření směn) a následně zatrhnout - snižovat
skutečnou normu o normu ve svátek. Výsledkem je, že zaměstnanec má normu vyšší
o svátky, ale nemusí si je nadpracovat.
V případě, že požadujeme, aby svátky byly také zahrnuty v odpracované době, je
potřeba použít automatické vkládání docházky ve svátek. Nejdříve je potřeba
vytvořit operaci např. Placený Svátek, která se započítává do časové složky
odpracovaná doba. V této části kalendáře nastavte automatické vkládání operace v
placený svátek a vyberte operaci, kterou jste vytvořili. Současně je potřeba
zatrhnout "snižovat normu o normu ve svátek" - pro správné počítání přesčasů.
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Nastavení výpočtu nadfondu a přesčasů za delší období - základní kalendář slouží
pro zjištění nadfondu proti základnímu kalendáři a jeho vyplácení v případě
nevyrovnání do nastaveného počtu měsíců.
Tato funkce programu umožňuje při nepřetržitých provozech automaticky sledovat
práci přesčas a současně přesčasy proplácet a převádět do dalšího období. Princip je
takový, že je nastaven základní kalendář, oproti kterému dochází k porovnávání
přesčasů. Dále je možno nastavit za jaké období mají být přesčasy sledovány.
Pro správnou funkci sledování nadfondu doporučujeme kontaktovat naše
konzultanty a specifikovat Vaše požadavky. Po jejich analýze Vám bude doporučeno
nastavení.

8.3.1.10

Průvodce nastavením směn v kalendáři

Způsoby použití průvodce :
o použití definice pro jeden měsíc s automatickým opakováním - při tomto
nastavení zadáte v průvodci období jednoho měsíce a stanovíte pravidla pro
vkládání směn, potom při vytvoření nového období program automaticky použije
pravidla definovaná v průvodci pro nové období. Podmínkou pro použití
průvodce v dalším období je nastavení tohoto opakování v nastavení aplikace
o použití definice pro zvolené období - nastavíte v průvodci zvolené období (např.
celý rok), průvodce při tomto použití vygeneruje v kalendáři všechny měsíce pro
zvolené období a nadefinuje směny
Práce s průvodcem
Po stisku tlačítka "Průvodce" vyplňujete postupně všechny obrazovky a postupujete
dále stiskem příslušného tlačítka "DÁLE".
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o
o

o

o
o

o

o

Krok 1 - na prvním formuláři průvodce zadejte datumy OD a DO určující rozsah
definovaného období
Krok 2 - na dalším formuláři zaškrtněte dny (od pondělí do neděle) pro které
chcete definovat směny. Pokud definujete kalendář pro pracovníky, kteří pracují
od pondělí do pátku zaškrtněte tyto dny. Jestliže definujete nepřetržitý provoz
zaškrtněte všechny dny atd.
Krok 3 - v horní části vyberte zda budou pracovníci, kterým nastavíte tento
kalendář pracovat ve svátky. V dolní části nastavte způsob neboli rytmus
vkládání směn. Pokud je rytmus dán délkou týdne zaškrtněte "Definici směn
podle dnů v týdnu", případně můžete nastavit počet týdnů. Například
dvoutýdenní rytmus kdy jeden týden chodí pracovník na ranní směnu a druhý
týden na odpolední. Při použití "Definice směn podle pořadí návaznosti" můžete
definovat tak zvaný kolotoč, kdy definujete rytmus vkládání směn bez vazby na
den v týdnu. Pokud definujete sedmidenní návaznost rytmu můžete samozřejmě
dosáhnout stejného výsledku jako při definici podle dnů v týdnu.
Krok 4 - v tomto kroku se průvodce rozděluje na dva různé směry v závislosti na
zvoleném rytmu vkládání směn
Při nastavení rytmu "Definice směn podle dnů v týdnu" : Na obrazovce jsou
zobrazeny dva seznamy. Levý obsahuje seznam všech směn. Pravý obsahuje
seznam zvolených dnů v týdnu, které jste zaškrtli v předchozím kroku. Pro každý
den v týdnu přiřaďte směnu z levého sloupce : Označte směnu v levém sloupci
a zvolený den nebo dny v pravém sloupci. Stiskem šipky mezi seznamy
provedete přiřazení. Pokud chcete přiřazení zrušit zvolte den a stiskněte
.
opačnou šipku
Při nastavení rytmu "Definice směn podle pořadí návaznosti" : Na obrazovce
jsou zobrazeny dva seznamy. Levý obsahuje seznam všech směn. Pravý
obsahuje seznam použitých směn v pořadí v jakém se mají vkládat. Při definici
nového průvodce je pravý seznam prázdný. Označte směnu v levém sloupci a
stiskněte šipku
pro zařazení na pravou stranu. Pokud chcete směnu
opakovat dvakrát za sebou stiskněte šipku znovu. Pokud chcete do rytmu vložit
volný den stiskněte tlačítko se symbolem sluníčka. Jestliže chcete směnu z
pořadí v pravém sloupci zrušit označte ji a stiskněte opačnou šipku
. Pro
změnu pořadí můžete použít šipky nahoru a dolů
vpravo od pravého
sloupce.
Po ukončení kroku 4 program průvodce ukončí a vygeneruje směny pro zadané
období a seznam období, které byla v průvodci zadána. Výsledek průvodce
uvidíte v záložce Směny II - nastavení směn pro dny.

8.4 Směny
Směny jsou základním prvkem pro vytvoření kalendářů, a tím pro definici normy
pracovní doby. Z vytvořených směn vytvoříte kalendáře. Každá směna může být
použita v několika kalendářích. V seznamu směn vytváříte všechny typy směn které
používáte. Můžete definovat směny podle denní doby (ranní, odpolední, noční),
délky (8 hodinové, 12 hodinové ...) a jejich kombinace.
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8.4.1

Seznam směn

Směny jsou základním prvkem pro vytvoření kalendářů, a tím pro definici normy
pracovní doby. Z vytvořených směn vytvoříte kalendáře. Každá směna může být
použita v několika kalendářích. V seznamu směn vytváříte všechny typy směn které
používáte. Můžete definovat směny podle denní doby (ranní, odpolední, noční),
délky (8 hodinové, 12 hodinové ...) a jejich kombinace.
V jednoduchých případech můžete vystačit pro celou firmu s jednou směnou (např.
směna denní 8 hodin). V jiných případech máte provoz více směnný a s různými
délkami úvazků. Můžete také definovat pružnou a pevnou část směny a podmínky
vkládání přestávek do směny. Vlastnosti, které směně přiřadíte si s sebou bere do
kalendáře, ve kterém je použita. Každý interval odpracované doby, který
zaměstnanec zaznamená je přiřazen k určité směně. Program se snaží podle
parametrů nastavených v kalendáři určit směnu, na kterou zaměstnanec přišel.
Vytvořené směny dále používáte při vytváření seznamu kalendářů.
Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář
(viz ovládání seznamu).
Související : formulář směny, definice přestávek ve směně.

8.4.2

Formulář směny

Definice směny je podstatnou součástí pro správnou funkci docházkového systému.
Nadefinování směn je základní podmínkou pro správné vytvoření kalendářů.
Vlastnosti směny jsou rozhodující při automatizovaném rozpoznávání a přiřazování
směny k časovému intervalu v docházce.
Seznam položek určujících vlastnosti směny
Kód - označení směny by mělo vystihovat její použití (např. pro ranní směnu 8
hodinovou je vhodné použít kód R8). Textová položka maximálně 10 znaků. Povinná
položka.
Popis - v této položce můžete podrobněji popsat použití směny. Povinná položka.
Směna od - zadejte standardní dobu začátku směny ve formátu HH:MM (např. 6:00)
Směna do - zadejte standardní dobu konce směny ve formátu HH:MM (např. 14:00)
Směna délka - zadejte délku směny v hodinách a minutách ve formátu HH:MM, délka
směny určuje počet hodin, které tvoří fond pracovní doby. Délka směny nemusí
souhlasit (a většinou nesouhlasí) s výpočtem rozdílu mezi počátkem a koncem
směny. Rozdíl je tvořen povinnými (evidovanými a neplacenými) přestávkami v
práci.
Pevná část od - zadejte standardní dobu začátku pevného jádra směny ve formátu
HH:MM (např. 8:00)
Pevná část do - zadejte standardní dobu konce pevného jádra směny ve formátu
HH:MM (např. 12:00)
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Pevná část délka - zadejte délku pevného jádra směny v hodinách a minutách ve
formátu HH:MM
Hodnoty pevného jádra zadávejte u směn určených pro sestavení pružné pracovní
doby, kdy má zaměstnanec určenou zkrácenou dobu ve které se musí nacházet v
práci a záleží na něm kdy odpracuje zbytek. Nastavení pevného jádra využijete
například při sledování dob strávených u lékaře, která je u zaměstnanců s pružnou
pracovní dobou placena pouze v intervalu pevného jádra.
Den docházky podle konce směny - každá směna a tím i časové intervaly v této
směně obsažené mají nastaven den ke kterému patří a za tento den se potom
počítají norma přesčas a saldo odpracované doby. Při standardní ranní nebo
odpolední směně tato položka nemá smysl jelikož směna začíná i končí v jednom dni.
Problém vzniká při směně noční. Standardně počítáme s tím, že směna by měla
patřit ke dni ve kterém začala. Z praxe však vyplývá potřeba v některých provozech
přiřadit směnu ke dni ve kterém končí a všechny výsledky se pak počítají do tohoto
(následujícího) dne. Pokud tedy chcete směnu započítat do dne ve kterém končí
zaškrtněte tuto položku.
⌦ POZOR :

Při používání této volby si uvědomte všechny její důsledky. V průběhu měsíce
problém nevzniká, maximálně se odpracovaná doba započítá o den později. Rozdíly
však vznikají na začátcích a koncích měsíce kdy se může, díky tomuto nastavení, celá
směna dostat do jiného měsíce. Buďte opatrní ...
Nezapočítat docházku v době před směnou - jestliže chcete ignorovat předčasné
příchody zaměstnanců na směnu (např. když si označí začátek směny a jdou se
nasnídat) nastavte časový interval ve kterém se až do začátku směny se operace
nezapočítávají.

Příklad :
směna má začínat v 6:00 hodin, pracovník zaregistruje příchod v 5:35 hodin. Pokud
chcete započítat směnu až od 6:00 zadejte do této položky hodnotu 0:30. V tomto
případě budou příchody mezi 5:30 a 6:00 posunuty na 6:00. Příchody před 5:30
budou započítány normálně jako nadpracovaný čas před směnou.
Nezapočítat docházku v době po směně - jestliže chcete ignorovat pozdní odchody
zaměstnanců ze směny (např. zdržení v šatně) nastavte časový interval od konce
směny ve kterém se operace posouvají na konec směny.
Příklad: směna má končit ve 14:00 hodin, pracovník zaregistruje odchod ve 14:10
hodin. Pokud chcete započítat směnu pouze do 14:00 zadejte do této položky
hodnotu 0:30. V tomto případě budou odchody mezi 14:00 a 14:30 započítány
pouze do 14:00. Odchody po 14:30 budou započítány normálně jako odpracovaný
přesčas po směně.

TIP:
Pozor na zadávání této hodnoty. Nezadávejte čas, ale délku časového intervalu.
Pokud chcete ignorovat dobu 30 minut po směně končící ve 14 hodin zadáte 0:30
(rozhodně nezadávejte 14:30). To platí pro obě předcházející položky.
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Typ vkládání přestávek - program umožňuje automatické vkládání přestávek do
odpracované doby. Popis tohoto nastavení najdete v odstavci automatické vkládání
přestávek.
Pokud máte správně nastaveny a vytvořeny směny můžete začít vytvářet kalendáře.

8.4.3

Definice přestávek ve směně

Legislativní úprava nařizuje povinné sledování přestávek v pracovní době máte tři
základní možnosti.
V ideálním případě máte na pracovištích umístěny terminály a zaměstnanci jsou
schopni registrovat na těchto terminálech počátek a konec přestávky. V tomto
případě funkci automatického vkládání nepoužijete a necháte tedy nastavenu volbu
"nevkládat".
Druhou variantou je situace, kdy z hlediska organizačního není možné, aby
zaměstnanci registrovali přestávky u terminálu a dodržování přestávek je nařízeno
podnikovou směrnicí závaznou pro všechny zaměstnance. V tom případě využijete
možnosti automatického vkládání přestávek.
Třetí variantou je kombinace dvou prvních. Zaměstnanci registrují přestávku pokud
jdou mimo své pracoviště. Ti kteří zůstávají se k terminálu nedostanou a potřebují
využít automatického vložení přestávky.
Položky typ vkládání přestávky má 3 možné varianty :
Nevkládat přestávky - zaměstnanci chodí registrovat k terminálu začátek i konec
přestávky. V tomto případě nastavte položku na hodnotu "Nevkládat přestávky".
Program respektuje údaje zaregistrované na terminálu.
V pevný čas
Tato varianta nastavení položky se většinou používá pro pracovníky s pevnou
pracovní dobou danou přesně počátkem a koncem směny. Při tomto nastavení se
pod položkou zobrazí seznam pro zápis pevných přestávek ve směně.
V seznamu zapisujete tyto hodnoty :
o čas počátku přestávky ve formátu HH:MM:SS
o délku přestávky ve formátu HH:MM:SS
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typ operace která bude použita pro přestávku

Možnosti vkládání, mazání a editování položek v tomto seznamu se řídí standardním
ovládáním seznamu.

TIP:
Pokud zaměstnanec používá směnu s pevně definovanými přestávkami a přijde do
práce hodinu před touto přestávkou systém mu vloží přestávku i když má
odpracovanou pouze tuto jednu hodinu. Pevný čas je pevný čas. Pokud budete chtít
tuto přestávku zrušit musíte to provést až v editaci docházky.

Po odpracovaném intervalu
Tuto volbu použijete pro pracovníky s volnější pracovní dobou. Program počítá
interval odpracované doby. Po uplynutí zadaného intervalu vloží přestávku
definované délky a definovaného typu operace. Nezáleží tedy na tom kdy pracovník
přijde do práce. Program měří dobu a po určeném intervalu přestávku vloží. Pokud si
do vypršení intervalu zaměstnanec vyčerpal část přestávky doplní program pouze
zbývající část.
Interval přestávky - přestávky budou vkládány po zvoleném odpracovaném intervalu.
Zadejte hodnotu ve formátu HH:MM. (přestávka po 4,5 hodinách zadejte 04:30)
Max. interval - přestávka bude vložena v zadaném intervalu pouze pokud nebyla jiná
přestávka v rozmezí maximálního intervalu. Program vloží přestávku např po 4,5
hodinách, ale zaměstnanec jde na přestávku po 5,5 hodinách. Jelikož automatické
vložení již proběhlo bude mít v tomto případě zaměstnanec 2 přestávky (jednu
automatem a druhou si sám registroval na terminálu. Aby k této situaci nedocházelo
nastavte si právě tuto hodnotu max.interval.

Příklad
Máte nastaveno automatické vložení přestávky po 4,5 hodinách v délce 30 minut.
Max interval nastavíte na 6 hodin. V tomto případě program čeká po dobu 6 hodin
jestli si zaměstnanec nezaznamená přestávku. Pokud si přestávku do 6 hodin od
počátku práce zaznamená tak automatické vložení nebude provedeno. Pokud si
přestávku nezaznamená bude přestávka vložena po 4,5 hodinách automatickým
systémem.
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Délka přestávky - vložená přestávka bude mít zadanou délku. Hodnotu zadáváte ve
formátu HH:MM. Většinou budete nastavovat 30 minut (0:30).
Max. počet přestávek 1. typu - program umí vkládat přestávky dvou typů operace,
zadejte kolikrát se má opakovat první typ
Operace přestávky 1. typu - zvolte typ operace ze seznamu operací terminálu
Pokračovat druhým typem - pokud chcete použít i druhý typ zaškrtněte tuto položku
Max. počet přestávek 2. typu - zadejte kolikrát se má opakovat druhý typ
Operace přestávky 2. typu - zvolte typ operace ze seznamu operací terminálu
Standardní situace pro použití dvou typů přestávek : podle zákoníku jsou přestávky
neplacené a povinné. Pokud se zaměstnavatel rozhodne první přestávku ve směně
dát jako neplacenou a další potom jako placené použije přestávku prvního typu 1x a
potom dále přestávky druhého typu, jejichž typ bude nastaven jako placený.
Klasickou situací je zaměstnanec, který zůstane přesčas a musí si podle zákona
vybrat přestávku každé 4,5 hodiny i v nadpracované době.

TIP:
Nezapomeňte správně nastavit u jednotlivých operací terminálů položku "Nárok na
přestávku". Odpracovaná doba a všechny operace, které musí být přestávkou
přerušovány musí mít tuto položku zaškrtnutou. Naopak operace přestávka nesmí
mít tuto položku zaškrtnutou v žádném případě.

Podle délky odpracované směny
Tento typ generuje přestávky ve směně tak, že zjistí délku dané směny a vypočte
odpovídající délku nároku na přestávku. Následně zjistí délku již existujících
přestávek ve směně a pokud je délka nároku na přestávku delší, pak doplní
přestávky v délce rozdílu nároku a již vložených přestávek.
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8.5 Typy časových složek
Časová složka je složka ve které se shromažďují požadované výsledky. Časová
složka má tři typy výsledů - denní, měsíční a za variabilní (uživatelem definované)
období.
Dle časových složek se provádí tisky a exporty do nadřazených systémů.

8.5.1

Seznam typů časových složek

Časové údaje o docházce můžete získat ve dvou základních pohledech.
Prvním pohledem je sčítání časových intervalů podle operací zaznamenaných na
terminálu.
Ne vždy všech rozdělení podle operací dostačuje. Často je nutné sčítat údaje
několika operací do jednoho součtu a naopak započítat jednu operaci do více
různých součtů.
Abychom mohli sčítat intervaly zpracované docházky nastavuje se u každé operace
docházky, do jaké časové složky se započítává. Časový interval se může současně
započítávat do více časových složek.
Například pro operaci "Služební cesta" můžete nastavit, že se má započítávat do
časové složky odpracovaná doba a zároveň doba strávená na služebních cestách.
Do seznamu vložíte časové složky, kterým nastavíte jejich vlastnosti. Seznam
časových složek může obsahovat libovolné množství záznamů. Vkládání nebo
opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář (viz ovládání
seznamu).
⌦ POZOR:

Časové složky, které mají kód od 900 jsou systémové a není možno je mazat.

8.5.2

Formulář časové složky

Časová složka mzdy představuje výsledný součet započítaných operací za určité
období (týden, měsíc, rok) Podle započítaných operací se provede součet vybraných
dob (kalendářní a pracovní dny, hodiny). Výsledná hodnota bude upravena podle
tohoto nastavení. Správné nastavení časových složek má zásadní vliv na zpracování
statistik o docházce.
Kód - označení časové složky, textová položka maximálně 10 znaků. Povinná
položka.
Popis - stručný textový popis časové složky vystihující její použití (např.
"Odpracovaná doba", "Odpracováno v noci"). Povinná položka.
Časovou složku lze měřit v kalendářních dnech, pracovních dnech nebo v hodinách.
Můžete tak vyhodnocovat denní, měsíční nebo variabilní období. Variabilní období
však můžete vyhodnocovat pouze v tom případě, že toto období máte nadefinované.
Pro každou "měrnou jednotku" můžete nastavit způsoby zaokrouhlení
Směr zaokrouhlení - nahoru, dolů, normálně nebo nezaokrouhlovat
Hodnotu zaokrouhlení - pokud chcete zaokrouhlit na polovinu zadejte hodnotu 0,5
atp.
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Druhá záložka obsahuje rozšířené nastavení ve třetí záložce můžete nastavit které
operace chcete započítávat do časové složky.

8.5.2.1

Rozšířené nastavení

Nepřepočítávat denní výsledky
Pokud je tato volba aktivována pak nejsou rušeny a přepočítávány denní výsledky,
tohoto typu časové složky mzdy, při zpracování původní docházky (přepočtu
výsledků). Tato volba je např. určena pro použití v případě importu výsledků z
externího zdroje dat, nebo při ručním zadávání denních výsledků výpočtu. Měsíční
výsledek je pak normálně vypočten jako součet již existujících denních výsledků.
8.5.2.2

Započítávané operace

Započítávané operace určují, které operace se budou pro tuto časovou složku mzdy
sčítat. Tyto součty budou zobrazovány ve výpisech a slouží k převodu časových
údajů do mzdových programů.
Záložka se skládá ze dvou seznamů mezi nimiž můžete položky přesouvat.
V levém seznamu jsou operace, které se do této časové složky nezapočítávají.
V pravém seznamu jsou operace, které se do této časové složky započítávají.
⌦ POZOR :

U časových složek, které jsou definované v kalendářích jako přesčasy a příplatky
(přesčas 25%, přesčas 50%, odpracované doba v noci, odpoledne, ...) nesmí mít v
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záložce započtené operace žádné hodnoty (v opačném případě dojde ke zdvojení
vypočteného výsledku)

8.6 Typy mzdových položek
Kromě časových údajů o docházce, můžete zadávat jednoduchou formou mzdové
položky (prémie, odměny podle výkonů ...).
Tyto mzdové položky leze tisknou a exportovat do nadřazených systémů.

8.6.1

Seznam typů mzdových položek

Mimo časových údajů o docházce, můžete zadávat jednoduchou formou mzdové
položky (prémie, odměny podle výkonů ...)
K tomu je potřeba naplnit seznam typů mzdových položek. Typ mzdové položky
obsahuje dva základní údaje :
Kód - označení mzdové položky (povinný údaj)
Popis - textová informace
Mzdové položky nemají žádný vliv na zpracování docházky. Jedná se o rozšiřující
funkci. Můžete je použít v případě, že pracovníci, kteří mají přístup k docházkovému
systému, mohou zaměstnancům přidělovat příplatky a odměny nevztahující se k
docházce (výkonnostní odměny, prémie). Takto zadané příplatky můžete použít při
přenosu dat do mzdového systému.

8.7 Skupiny osob
Skupiny osob jsou základní rozdělením zaměstnanců. Podle skupin osob lze
zpracovávat výstupní sestavy nebo také udělit práva zaměstnancům pro jednotlivé
docházkové terminály.

8.7.1

Seznam skupin osob

V celém systému můžete pracovat se zaměstnanci rozdělenými do skupin. Pomocí
tohoto členění můžete rychleji vyhledat zaměstnance a zpracovávat jejich data.
Jeden zaměstnanec může být současně v několika skupinách. Skupin si můžete
vytvořit libovolné množství. Můžete definovat skupiny podle hierarchie firmy (vedení,
technici, dělníci) nebo podle pracoviště (kancelář, dílna, sklad ...). Hledisek pro
členění může být libovolné množství. Jeden pracovník může potom být členem
skupiny dělníci a zároveň může být ve skupině dílna. Potom záleží jen na Vás, zda
chcete zobrazit všechny dělníky nebo všechny zaměstnance pracující v dílně.
Údaje o skupině se rozdělují
Skupiny osob určují, do kterých terminálů budou načteni její členové.
Členové jsou určeni v záložce "Členové skupiny". Každý člen má určeno datum, od
kdy je členem dané skupiny. Osoba může mít i několik členství. V takovém případě se
započítává vždy jen jednou. Při vložení mezi seznam členů je automaticky nastaveno
datum platnosti na aktuální den. Pro rychlejší práci používejte filtry a rychlé
vyhledávání.
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Povolené terminály určují, do kterých terminálů budou vloženi členové skupiny.
Každý záznam pak obsahuje formulář pro definici přístupových práv skupiny
(otevírání dveří, turnikety, závory, ...).

8.7.2

Formulář skupiny osob

Údaje o skupině jsou rozděleny do tří záložek.
Záložka první - základní údaje o skupině
Kód - označení skupiny (povinný údaj)
Popis - textový popis skupiny
Datum vytvoření - datum ve formátu DD.MM.RRRR
Datum zrušení - datum ve formátu DD.MM.RRRR
Datumy vytvoření a zrušení určují období platnosti skupiny v systému. Pokud není
datum zrušení vyplněno je skupina platná.
Nesynchronizovat - pokud je volba nesynchronizovat u skupiny aktivována, pak je
při synchronizaci skupin osob podle zvoleného rozdělení osob, daná skupina
synchronizace vyloučena.
Záložka druhá - členové skupiny
Formulář obsahuje dva seznamy. V levém seznamu jsou všichni pracovníci, v
pravém seznamu jsou pracovníci vybraní jako členové skupiny. Důležitými údaji v
pravém seznamu jsou datumy od kdy do kdy je pracovník členem této skupiny.
Pro přesun mezi seznamy se používají šipky umístěné mezi seznamy.
Opačným pohledem na nastavení členů skupin se můžete podívat ve formuláři
pracovníka na jeho členství ve skupinách. Tam uvidíte, ve kterých skupinách je
zaměstnanec zařazen.
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Záložka třetí - povolené terminály
Formulář obsahuje dva seznamy. V levém seznamu jsou nepovolené terminály, v
pravém seznamu jsou povolené terminály.
Povolené terminály určují, do kterých terminálů budou načteni členové této skupiny.
Používá-li se terminál k přístupům, je možno navolit detailní nastavení přístupu
terminálu tlačítkem "Podrobné nastavení přístupu".
Pokud nastavujete skupinu která nemá vliv na definici přístupu k terminálům,
nenastavujte v této záložce nic.
Přehlednější nastavení terminálu provedete ve formuláři terminálu, kde ze všech
skupin nastavíte, které skupiny mohou nebo nemohou terminál používat.
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8.8 Typy rozdělení
Program ADS umožňuje uživatelům členit firmu do libovolného množství typů
rozdělení. Následně za tyto rozdělení zpracovávat výstupní sestavy. Můžeme tedy
rozdělit firmu na mzdová střediska a současně třeba na personální střediska,
pobočky firmy, … Současně je také možné rozlišovat docházku zaměstnanců
například dle toho, kolik práce provedli pro požadované středisko, nebo pro
požadovanou zakázku. Pokud budete požadovat toto rozlišení, je potřeba
v nastavení programu zapnout používání rozlišení docházky.

8.8.1

Seznam typů rozdělení

Tento seznam použijete pouze v případě, že potřebujete údaje o docházce členit
podle dalších kritérií. Jako tato kritéria se nejčastěji používají např. mzdová střediska,
personální střediska, zakázky, pracoviště, kolektivy atd. Záznamy v tomto seznamu
mají pouze dvě položky - kód a popis.
o
o

Kód - textová položka, povinná
Popis - textová položka

Vytvořením tohoto seznamu zvolíte typy kritérií. Jednotlivé hodnoty pro dané
kritérium zapíšete v seznamu rozdělení. Pro správnou funkci kritérií musíte zapnout
jejich používání v nastavení aplikace - rozlišení docházky.
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8.9 Rozdělení
V tomto seznamu zadáte hodnoty k jednotlivým typům rozdělení. Typem rozdělení je
například zakázka a v tomto seznamu zadáte pro typ zakázka jeho hodnoty - čísla
zakázek. Pro typ rozdělení pracoviště zadáte seznam pracovišť.
Typ rozdělení nastavíte v horní části seznamu z nabízených hodnot které jste zadali
v seznamu typů rozdělení. Seznam zobrazí pouze záznamy odpovídající tomuto typu.
Pro zadání nové hodnoty do seznamu použijte formulář rozdělení.

8.9.1

Formulář rozdělení

Formulář je rozdělen do dvou záložek. V první záložce jsou identifikační údaje
rozdělení. V druhé záložce je seznam zaměstnanců, kteří nají tuto hodnotu
přiřazenou jako svou standardní v záložce rozdělení u zaměstnance.
První záložka - položky
o
o
o
o
o
o

Kód - označení položky (např. číslo zakázky ...), povinná položka
Popis - název položky (např. popis zakázky, pracoviště ...), povinná položka
Vedoucí - jméno pracovníka, textová položka bez vazby na jiný číselník
Datum vytvoření - datum označující od kdy může být tato položka přiřazena
záznamům docházky, ve formátu DD.MM.RRRR
Datum zrušení - datum označující do kdy může být tato položka přiřazena
záznamům docházky, ve formátu DD.MM.RRRR
Ulice, město, PSČ, stát, telefon, fax, email - identifikační údaje pokud by typ
rozdělení obsahoval adresu (např. pracoviště)

Druhá záložka - členové rozdělení :
Členství v rozdělení slouží k rozdělení osob podle různých dělení firmy (např. mzdové
středisko, dílna, zakázka, ...). Toto členění je možno využít pro dělení zpracované
docházky a tiskových sestav. Záložka je rozdělena na dva seznamy. V levém
seznamu jsou všichni pracovníci, v pravém seznamu jsou zaměstnanci zařazení do
tohoto rozdělení. Položky mezi seznamy můžete přesouvat.
Při přiřazení zaměstnance k rozdělení se automaticky doplní aktuální datum do
položky od kdy se má rozdělení pro tohoto zaměstnance používat. Proto pokud
chcete počátek používání rozdělení posunout na jiné datum nezapomeňte toto
datum přepsat. Přiřazení zaměstnance k rozdělení můžete provést také v jeho kartě
v části rozdělení.
Nastavení hodnoty rozdělení můžete přiřazovat ve formuláři editace docházky
jednotlivým intervalům docházky.

8.10 Typy umístění
Typy umístění se používají pro určení místa pro docházkový nebo přístupový
terminál. Typem umístění je např. areál, budova, podlaží, místnost. Pomocí typů
umístění stanovíte hierarchii objektů tak, aby byly definované úrovně.
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Položky :
o Kód - označení typu umístění. Můžete použít číselné nebo textové kódování
o Popis - podrobnější textový popis typů umístění (objektu)
o Úroveň - tato číselná hodnota určuje hierarchii typů umístění. Nejvýše v
hierarchii je nejnižší hodnota úrovně (např. 10-budova, 20-podlaží, 30-místnost)
o Obrázek - každému typu můžete přiřadit vhodnou ikonu
Po otevření formuláře je v druhé záložce zobrazen seznam skutečných umístění
(objektů), kterým byl přiřazen tento typ.

8.11 Umístění
Seznam umístění (objektů, podlaží a místností firmy) je v současné době v systému
používán pro určení umístění terminálu v rámci areálu firmy. Pokud nepotřebujete
mít toto rozlišení evidováno nemusíte seznam umístění vůbec používat.
Položky :
o Kód - označení objektu (např. kancelář č.105 bude mít kód "K105")
o Typ umístění - vyberte ze seznamu typů vhodnou hodnotu
o Popis - podrobnější popis objektu (kanceláře)
o Používán od - zadejte datum od kdy bude možné objektu přiřazovat terminály
atd.
o Používán do - zadejte datum do kdy bude možné objektu přiřazovat terminály
atd.
o Určení - podrobný popis umístění
o Ulice, město, PSČ, stát, telefon, fax, e-mail, patro, číslo místnosti - textové
určení adresy objektu
o Kapacita místnosti - číselná hodnota pro určení maximálního možného počtu
obsazení zaměstnanců
o Vybavení místnosti - podrobný popis
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9 Terminály
Základem docházkového systému je sběr dat. K tomu slouží docházkové a
přístupové terminály. Software ADS spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních
výrobců docházkových a přístupových terminálů. V této části je popsána definice a
práce s docházkovými a přístupovými terminály.

9.1 Seznam terminálů
Seznam terminálů obsahuje všechny připojené docházkové a přístupové terminály.
Každý terminál má nastaveny podrobné vlastnosti. Vzhledem k tomu, že docházkový
systém je schopen spolupracovat s více typy terminálů různých výrobců dbejte na
správné nastavení parametrů komunikace. Tyto parametry jsou popsány v příloze
této příručky nebo v příručce ke konkrétnímu typu terminálu.
Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář
(viz ovládání seznamu).

9.1.1

Terminál

Formulář je rozdělen na základní části (záložek), mezi kterými se můžete přepínat
volbou v seznamu na levé části formuláře. V tomto formuláři nastavíte základní
identifikaci a vlastnosti terminálu.
Položky
o

o
o

o
o

o
o

o

Kód - označení terminálu, musí se shodovat s fyzickým číslem terminálu. Pokud
nastavíte špatně kód terminálu nepodaří se zprovoznit komunikaci programu s
terminálem
Popis - textový popis terminálu, název nebo umístění
Driver - vyberte ze seznamu správný typ driveru podle zakoupeného typu
hardware terminálů. Podle nastaveného driveru se nastavují různé parametry
komunikace
Text na terminálu - zadejte text, který má terminál zobrazovat (např. Zvolte
operaci)
Určení terminálu - terminály jsou rozděleny na dvě základní určení docházkový
nebo průchodový. Podle tohoto určení jsou záznamy z terminálu
zaznamenávány do různých seznamů. Záznamy z docházkového terminálu mají
vliv na zpracování docházky. Záznamy z průchodového terminálu nemají vliv na
docházku a jsou použity pouze pro sledování otevírání dveří a pohybu
pracovníků v objektech.
Používat kód média č.2 - určuje zda daný terminál používá Kód 2 u
identifikačních médií místo normálního kódu.
Saldo - zaškrtnutím této volby označíte terminál pro zasílání salda. Závisí pouze
na vlastnostech typu terminálu jestli umí zpracovávat a poskytovat pracovníkům
údaje o saldu odpracované doby. Pokud je volba zaškrtnuta posílá program
saldo do terminálu.
Umístění - pokud máte definovány objekty firmy můžete nastavit objekt čímž
určíte umístění terminálu v areálu firmy. Nastavení této položky není povinné.
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o

o

o

o

o
o

Název počítače - pokud používáte systém v síti nastavte název počítače, ke
kterému je fyzicky terminál připojen. Pokud tuto položku necháte prázdnou
budou se všechny stanice připojené k databázi pokoušet o komunikaci s
terminálem.
Editovat parametry - po stisku tohoto tlačítka se zobrazí formulář driveru, ve
kterém nastavíte parametry komunikace terminálu. Každý driver má jiný
formulář s nastavením jiných parametrů.
Test spojení - po stisku tohoto tlačítka se program pokusí podle nastavených
parametrů ověřit funkčnost komunikace. Tuto funkci nepodporují všechny typy
terminálů. Proto se u některých typů můžete setkat s informací, že požadovaná
funkce není podporována. U těchto typů terminálů musíte přímo vyzkoušet
zaslání dat do terminálu a jejich vyčtení abyste zjistili zda je spojení funkční.
Parametry - editační pole, ve kterém jsou vypsány nastavené parametry. Máte
možnost pro ruční úpravu parametrů. Měli byste ale vždy používat formulář pro
editaci parametrů driveru.
Zapisovat do Logu - určuje zda při načítání historie operací budou jednotlivé
záznamy zapisovány do LOG Souboru.
Log soubor - určuje cestu k log souboru kde se budou zapisovat záznamy při
načítání historie operací. Takový soubor lze pak načíst znovu do docházky přes
terminál typu datalog (driver: datalog).

9.1.2

Operace terminálu

Ze seznamu všech operací (přerušení) docházky evidovaných v systému můžete
nastavit pro daný terminál výběr operací, které se budou na tomto terminálu
používat. Tímto způsobem můžete nadefinovat různá chování pro různé terminály.
Např. na terminálu ve výrobní hale můžete použít jiné operace než jaké použijete na
terminálu v administrativní budově. Každá klávesa může mít na terminálu
programově přidělenu jinou operaci a tím také jiný způsob zpracování v docházce.
Formulář je rozdělen do dvou seznamů.
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V levém seznamu jsou zobrazeny všechny operace evidované v systému, v pravém
seznamu jsou povolené operace pro tento terminál. Pro přesun mezi seznamy
použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy. V pravém seznamu můžete vybraným
operacím přiřadit kód pro použití v terminálu. Tímto způsobem můžete například
operaci s kódem 5 přiřadit tlačítko s číslem 1 na terminálu.
Dále můžete přiřazené operaci nastavit jestli má nebo nemá spínat relé pro otevírání
zámku.
Nastavením operací pro terminál přiřazujete jednotlivým klávesám jejich funkci.
Pokud máte terminál s displejem zobrazujícím textový popis funkce tlačítka a chcete
aby se změna projevila musíte provést generování nastavení terminálů.
Pokud chcete, aby se nastavení projevilo na terminálu, musíte provést generování
nastavení terminálů. Zjistěte jestli Váš terminál podporuje změny textů na displeji
tímto docházkovým systémem v dokumentaci k terminálu. Tato funkce není
podporována všemi terminály.

9.1.3

Časy operací

Tato funkce se používá pouze pro docházkové terminály ovládané klávesnicí .
Některé typy terminálů umožňují nastavení standardních operací v určitý čas. Např.
ráno terminál nabízí pracovníkům standardně operaci příchod, odpoledne odchod
atp. Pokud je tato operace nastavena a terminál funkci podporuje přepne se terminál
na standardní operaci po zaregistrování každé události. Jestli Váš terminál tuto
funkci podporuje zjistíte v dokumentaci k terminálu.

Příklad :
Ráno máte nastavenu standardní operaci příchod. Zaměstnanci přicházejí a
registrují příchod bez nutnosti operaci volit. Pokud mezi nimi někdo zvolí jinou
operaci (odchází k lékaři) a zaregistruje se terminál se po jeho registraci ihned
přepne na standardní operaci příchod.
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Formulář je rozdělen do dvou seznamů.
V levém seznamu jsou zobrazeny všechny povolené operace, v pravém seznamu
jsou operace s nastaveným implicitním časem. Pro přesun mezi seznamy použijte
šipky umístěné mezi těmito seznamy.

9.1.4

Skupiny v terminálu

Povolené skupiny určují, kteří členové skupin (jednotliví zaměstnanci) budou načteni
do tohoto terminálu (jejich id médium bude akceptováno). Používá-li se terminál k
přístupům, je možno navolit detailní nastavení přístupu skupiny tlačítkem "Podrobné
nastavení přístupu".
Pokud nepřiřadíte terminálu skupinu nebudou pracovníci této skupiny načteni do
terminálu a terminál nebude přijímat jejich identifikační médium.
Formulář je rozdělen do dvou seznamů.
V levém seznamu jsou zobrazeny všechny skupiny pracovníků, v pravém seznamu
vybrané skupiny s nastavení data od kdy do kdy může tato skupina terminál používat.
Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy.
Nezapomeňte povolené skupině vždy nastavit datum od kdy skupina může používat
tento terminál. Datum do kdy není nutné vyplňovat.
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9.1.5

Operace skupiny

Pomocí následujícího nastavení lze rozlišit zaevidování příchodu do práce na
docházkovém terminálu na vrátnici pro skupinu zaměstnanců jako začátek pracovní
doby a pro skupinu zaměstnanců pouze jako průchod vrátnicí.
Nastavení pracuje se s povolenými operacemi a skupinami, které jsou definovány v
předcházejících záložkách. Terminál musí mít nastaveno určení terminálu:
"docházkový a přístupový".

9.1.6

Osoby v terminálu

Zde naleznete pouze seznam zaměstnanců povolených pro používání tohoto
terminálu. Seznam zaměstnanců je vytvořen sjednocením záznamů všech
povolených skupin v terminálu. Jestliže zaměstnanec není zobrazen v tomto
seznamu nebude jeho identifikační médium funkční na terminálu. Příčinou může být
nesprávné zařazení zaměstnance do skupiny nebo chybné zadání základních dat o
zaměstnanci (datum nástupu, datum přiřazení identifikačního média.

TIP:
Pokud změníte přiřazení skupin do terminálu nezapomeňte použít tlačítko pro
obnovu tohoto seznamu zaměstnanců (zpětná zelená šipka nebo klávesy CTRL+O)
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9.2 Identifikační média
V tomto seznamu zapište všechna identifikační média k docházkovému systému,
která máte k dispozici. Jako identifikační média je možno používat podle typu
použitých terminálů :
o
o
o
o
o
o

čipy DALLAS
bezkontaktní karty
bezkontaktní přívěšky (různé tvary)
karty s magnetickým proužkem
karty s čárovým kódem
otisky prstů

Média zapsaná v tomto seznamu můžete přiřazovat zaměstnancům. Přiřazení
zaměstnanci je řízeno datumy počátku a konce přiřazení. V zadaném časovém
období systém identifikuje pod tímto médiem zvoleného pracovníka. Po vrácení
média můžete provést přiřazení dalšímu pracovníkovi. Pokud není médium v
aktuálním období nikomu přiřazeno nebude funkční na žádném terminálu.

TIP:
Změny v přiřazení osobám se projeví na terminálech až po provedení generování
nastavení terminálů.
Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář
(viz ovládání seznamu)
V horní části seznamu jsou zobrazeny volby pro rychlé filtrování (výběr) ze seznamu.
Můžete volit :
o Všechny - zobrazí všechna identifikační média
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o
o
o

Přiřazené - zobrazí identifikační média, která jsou k aktuálnímu nebo zvolenému
datu přiřazena pracovníkům
Nepřiřazené - zobrazí identifikační média, která nejsou k aktuálnímu nebo
zvolenému datu přiřazena pracovníkům
Ke dni / Aktuální den - můžete zvolit nastavení filtru jestli má být zobrazen stav
k aktuálnímu dni nebo můžete vybrat určité datum

9.2.1

Formulář identifikačního média

Formulář je rozdělen na dvě záložky. První záložka obsahuje základní údaje o
identifikačním médiu, druhá záložka obsahuje historii přiřazení média osobám.
Formulář záznamu - první záložka
o
o

Kód - číslo identifikačního média, jde o jednoznačný identifikátor přiřazený
médiu při jeho výrobě
Kód 2 - druhé číslo identifikačního média, u jednotlivých terminálů lze určit, zda
mají používat kód č.2 místo normálního kódu. Tento kód lze využít např. když
identifikační médium je bezkontaktní karta, která je navíc potištěná čárovým
kódem. Pak je tento čárový kód možno zapsat do tohoto pole a u terminálů,
které čtou tento čárový kód nastavit používat kód média č.2.

⌦ POZOR :

V případě, že je data docházkového systému jsou instalovány na SQL plaformě, je
kod2 povinný údaj. V tomto případě vyplňte jej stejným číslem jako kod.
o
o
o

Označení média - textová identifikace, např. pořadové číslo id média (nemusí být
shodný s kódem média)
Datum pořízení - datum zavedení média do evidence ve formátu DD.MM.RRRR
Datum vyřazení - datum vyřazení média z evidence, v případě jeho ztráty nebo
zničení.

⌦ POZOR :
Pokud je zadán datum vyřazení není id médium zasíláno do docházkových a
přístupových terminálů
o
o

Způsob vyřazení - vyberte z připravených možností (poškozená, ztracená, vadná,
ostatní)
Blokována - pokud chcete pozastavit funkčnost média v systému zaškrtněte tuto
volbu, použijte např. v případě, že máte podezření že médium je používáno
neoprávněnou osobou

⌦ POZOR :

Pokud je tato volna zaškrtnutá není id médium zasíláno do docházkových a
přístupových terminálů
o
o

Záloha na médium - zadejte cenu média, nepovinný údaj
Poznámka - textová informace

Historie přiřazení osobám - druhá záložka
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Každé ID médium musí mít přiřazeno vždy maximálně jednu osobu. Výměna osoby
je provedena jako vrácení předchozího přidělení osobě a nové přidělení jiné osobě.
Vrácení karty osobou provede naplnění data vrácení aktuálním datem.
V levém seznamu jsou osoby bez média. V levém seznamu je osoba, které má toto
médium přiřazeno s určením od kdy do kdy toto médium používá.

9.3 Operace terminálů
Tento seznam definuje různé druhy operací (činností, přerušení) pracovní doby.
Vždy definujete jeden příchod a několik různých přerušení-odchodů. Při příchodu si
pracovník na terminálu zaregistruje vždy příchod a při odchodu volí kam jde (domů,
oběd, lékař, ....). Seznam operací je také závislý na druhu použitého hardware
docházkových a přístupových terminálů.
o

o

o

na terminálech můžete definici provádět kompletně v programu a poslat
nastavení do terminálu. Definuje tím funkce kláves na terminálu a popisy na
displeji.
terminály mají operace definovány pevně určenými klávesami (klávesa na
terminálu má definovaný symbol). V tomto případě musíte nastavit operace
terminálu v programu podle hardware.
terminál je možno programovat, ale pouze pomocí software dodaného
výrobcem terminálu. V tomto případě si můžete vybrat jestli nastavíte software
podle standardního dodaného nastavení terminálu nebo přizpůsobíte nastavení
terminálu podle připravené definice v programu.

Popisy funkčnosti jednotlivých typů terminálů najdete v přílohách k této příručce
nebo v dokumentaci k hardware docházkového systému.
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Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář
(viz ovládání seznamu).

9.3.1

Formulář operace terminálu

Formulář je rozdělen do tří záložek.
V první nastavte základní vlastnosti operace terminálu.
Položky :
o
o
o
o
o

o
o

Kód - jednoznačný identifikátor operace, nejčastěji shodný s kódem, který
odpovídá klávese na terminálu
Popis - textový popis operace pro použití v programu
Text na terminálu - textový popis operace pro použití na displeji terminálu
(pokud terminál podporuje programovou definici textů)
Manuálně vkládat - pokud volbu zaškrtnete můžete operaci použít při
manuálním vkládání operace
Počátek intervalu - po registraci operace na terminálu systém počítá část do další
operace a vytváří časový interval. Jedinou operací kdy byste měli mít tuto volbu
vypnutou je odchod (domů), po kterém již nechcete časový interval měřit. U
všech ostatních operací byste měli mít volbu zaškrtnutou
Přítomnost pro monitorování - pokud je volba zaškrtnuta bude se v okně
monitorování zobrazovat přítomnost ANO
Ukončit automaticky - v případě, že předpokládáte, že se pracovník nebude již
vracet zpět aby docházku za den ukončil, můžete nastavit možnost
automatického ukončení operace. Nastavení automatického ukončení má
několik možností :
o neukončovat : operace bude pokračovat až do další registrace jiné
operace
o délkou směny : pokud operace dosáhne délky přiřazené směny je
ukončena
o délkou pevného jádra : pokud operace dosáhne délky pevného jádra
přiřazené směny je ukončena
o koncem směny : pokud operace dosáhne času konce směny je ukončena
o koncem pevného jádra : pokud operace dosáhne času konce pevného
jádra směny je ukončena
o délkou nebo koncem směny : pokud operace dosáhne času konce směny
nebo délky směny je ukončena
o délkou nebo koncem pevného jádra : pokud operace dosáhne času konce
pevného jádra směny nebo délky pevného jádra směny je ukončena
o po určené době : operace se ukončí po zadané době
o při neukončení do určené doby po směně ignorovat : pokud neukončí
pracovník operaci do určené doby po směně bude operace zkrácena na
nulovou délku
o v pevný čas - operace bude ukončena v nastavenou dobu
o koncem směny pokud není operace do doby po směně - dojde k ukončení
operace koncem směny pokud není nalezen nějaký záznam do
nastavené době (příklad využití - požadujete ukončovat služební cestu
koncem směny pokud již pracovník nevrátí zpět do kanceláře)
o koncem pevného jádra pokud není operace do doby po konci pevného
jádra - viz výše s rozdílem doby ukončení operace
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o
o
o
o

o
o
o

o v pevný čas - pokud není operace do doby 2 po pevném čase- Pokud není
interval ukončen odchodem, nebo do dané doby (Hodnota pole: "Doba
2" ) po pevném čase (Hodnota pole: "Doba pro automatické u
končení" ) nenásleduje další operace (počátek intervalu), pak je akt.
interval docházky ukončen daným pevným časem.
Doba pro automatické ukončení - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM pokud
máte nastavenu volbu automatického ukončení s definicí doby
Doba 2 - aktivní pouze pro poslední typ ukončení operace
Nárok na přestávku - nastavte pokud má operace být přerušována automaticky
vkládanou přestávkou.
Úprava normy - z nastaveného kalendáře má pracovník napočítánu normu
odpracované doby pro měsíc. Skutečná norma se může podle zvolené operace
měnit. (např. při operaci nemocenská se norma snižuje)
Snížit normu za pevné jádro - pokud je nastaveno snižování normy můžete
nastavit, že se snížení týká pouze intervalu pevného jádra.
Barva pro vykreslení - docházka se upravuje v grafickém režimu, pro který si
můžete zvolit zobrazení barev jednotlivých operací
Legenda přiřazení - po stisku zobrazí legendu již přiřazených barev k operacím.

9.3.2

Rozšířené nastavení

V této části můžete nastavit podrobné vlastnosti operace, které mohou ovlivnit
zpracování docházky.
Položky :
o

Úprava času operace - nastavuje možnost posunu času zaregistrované operace.
o neupravovat : standardní nastavení, čas operace zůstává podle skutečné
registrace na terminálu
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o posunout o délku směny zpět : posune čas o nastavenou délku přiřazené
směny
o posunout o délku pevného jádra směny zpět : posune čas o nastavenou
délku pevného jádra přiřazené směny
o posunou na počátek směny
o posunou na počátek směny dopředu
o posunou na počátek směny dozadu : umožňuje zaregistrovat např. ranní
návštěvu lékaře. Pracovník přijde od lékaře a zaregistruje operaci
příchod od lékaře s tímto nastavením. Systém zaregistruje operaci
lékaře od začátku směny až po čas registrace.
o posunou na konec směny
o posunou na konec směny dopředu
o posunou na konec směny dozadu
o posunou na počátek pevného jádra směny
o posunou na počátek pevného jádra směny dopředu
o posunou na počátek pevného jádra směny dozadu
o posunou na konec pevného jádra směny
o posunou na konec pevného jádra směny dopředu
o posunou na konec pevného jádra směny dozadu
o posunout o určitou dobu zpět : použijete např. v případě, že terminál pro
registraci je mimo pracovní místo a pracovník si registruje odchod až po
převlečení po ukončení práce. Můžete nastavit posun o 10 minut zpět
čímž odečtete předpokládaný čas strávený např. převlékáním
o
o

o

o

o

Doba pro úpravu času operace - pokud je nastavena úprava času operace
můžete zadat hodnotu pro posun ve formátu HH:MM
Automatické opakování - můžete nastavit automatické opakování poslední
provedené operace. Např. při odchodu na dovolenou může systém automaticky
opakovat operaci každou směnu až do chvíle kdy pracovník zaregistruje jinou
operaci. Volby opakování :
o - neopakovat
o - opakovat každý pracovní den : opakuje poslední operaci každý pracovní
den
o - opakovat každý kalendářní den : opakuje kalendářní den
o - opakovat každou směnu : opakuje ve dnech kdy je v kalendáři
definovaná směna
o - opakovat každý počátek pevného jádra směny
Ignorovat první operaci opakování - Pokud je tato volba aktivována, pak je první
zaregistrovaná operace, která uvádí automatické opakování, při výpočtu
docházky přeskočena. První interval je vytvořen až od první automaticky
vygenerované operace (následující den, následující kalendářní den, následující
směnu).
Ignorovat operace kratší než - zadejte čas ve formátu HH:MM, pokud bude
časový interval s touto operací kratší než zadaný čas bude interval zrušen. Jde
například o chybné registrace s následnou opravou nebo velmi krátké intervaly.
Minimální délka operace - pokud bude vypočtený interval kratší než zadaná
hodnota ve formátu HH:MM bude interval prodloužen na délku této hodnoty.
Např. přestávka má být minimálně 30 minut. Pokud se pracovník vrátí za dobu
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kratší doplní systém přestávku na 30 minut, pokud pracovník přestávku
přetáhne započítá se mu skutečná doba.
o

o
o
o

o
o
o

Zaokrouhlení počátku - můžete nastavit zaokrouhlení času operace
(nezaokrouhlovat, nahoru, dolů, normálně), posune čas registrace operace na
terminálu
Zaokrouhlení počátku na - pokud jste nastavili zaokrouhlování zadejte hodnotu
zaokrouhlení ve formátu HH:MM (např. 00:05 - zaokrouhlení na 5 minut)
Zaokrouhlení délky - po vypočtení intervalů docházky můžete nastavit
zaokrouhlení těchto intervalů
Zaokrouhlení délky na - pokud jste nastavili zaokrouhlování zadejte hodnotu
zaokrouhlení ve formátu HH:MM (např. 00:05 - zaokrouhlení na 5 minut)
Výpočet délky operace - můžete omezit započítávání operace, např. služební
cestu započítávat pouze v intervalu přeřazené směny
Maximální započitatelná doba - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM, program
omezí započítanou délku intervalu
Při nulové denní normě nazapočítat. - Pokud je tato volba aktivována, pak pokud
je ve dni přiřazení záznamu nulová denní norma potom záznam není vůbec
započítán do výsledků.

9.3.3

Kam se operace započítává

Systém z registrované operace vypočítá podle nastavených vlastností interval a
tento interval připočítá do zvolených časových složek. Do kterých časových složek se
interval (operace) započítává můžete nastavit v této části.
V levém seznamu máte zobrazen seznam všech časových složek, v pravé části je
seznam vybraných časových složek pro tuto operaci.
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Příklad
Příchod - započítat do odpracované doby
Služební cestu - započítat do odpracované doby a do služebních cest
Tímto způsobem můžete každé operaci přiřadit více časových složek. Systém na
konci měsíce poskytne přehled o dobách započtených celkem do jednotlivých
časových složek. Pro nastavení používaných časových složek použijte šipky mezi
oběmi seznamy. Toto nastavení má zásadní vliv na celkové výsledky docházky za
měsíc.

9.4 Generování nastavení terminálů
Tuto volbu použijete pro zaslání informací do terminálu. Posílají se seznamy operací
(texty na displej - nepodporují všechny typy terminálů), seznamy identifikačních
médií se jmény pracovníků. Pro správnou funkci musíte mít správně nastaveny
vlastnosti terminálů.
Generování nastavení terminálů můžete přidat do seznamu plánovaných úloh v
plánovači úloh. Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je
připojen terminál. Na ostatních počítačích vyvolání této funkce nahlásí chyby při
komunikaci.
Před provedením generování se zobrazí seznam všech dostupných terminálů v
systému a Vy můžete zvolit do kterých terminálů chcete nastavení generovat. Pokud
Vám program nenabízí žádné terminály nebo jen některé máte u nezobrazených
terminálů nastaveno jméno počítače které není shodné s Vaším počítačem.
V průběhu generování program zobrazuje popisy své činnosti.
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Po ukončení následuje hlášení o výsledku generování. Pokud nastanou nějaké
problémy nabídne Vám program zobrazení seznamu chyb, které při komunikaci
vznikly. Seznam chyb si zobrazte a zjistěte k jakým chybám došlo. Každé chybové
hlášení nemusí být pro funkčnost systému kritické. Vzniklé chyby se snažte
nastavením systému odstranit.
⌦ POZOR :

Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je fyzicky připojen
terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP.

9.5 Generování přístupových práv do terminálů
Tuto volbu použijete pro zaslání informací do terminálů. Posílají se informace pro
povolení spínání zámků (závisí na typu hardware). Pro správnou funkci musíte mít
správně nastaveny vlastnosti terminálů.
Generování přístupových práv do terminálu můžete přidat do seznamu plánovaných
úloh v plánovači úloh. Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému
je připojen terminál. Na ostatních počítačích vyvolání této funkce nahlásí chyby při
komunikaci.
⌦ POZOR :

Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je fyzicky připojen
terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP.

9.6 Generování salda do terminálů
Tuto volbu použijete pro zaslání informací do docházkových terminálu, které tuto
funkci podporují. Posílají se informace o odpracované době tak, aby si pracovníci
mohli na terminálu zobrazit stav svého salda odpracované doby (porovnání normy a
odpracované doby).
Pro správnou funkci musíte mít správně nastaveny vlastnosti terminálů. Generování
salda můžete přidat do seznamu plánovaných úloh v plánovači úloh.
⌦ POZOR :

Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je fyzicky připojen
terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP.

9.7 Nastavení data a času terminálů
Tuto volbu použijete pro zaslání aktuálního data a času do terminálu. Pro správnou
funkci musíte mít správně nastaveny vlastnosti terminálů.
Nastavení data a času terminálů můžete přidat do seznamu plánovaných úloh v
plánovači úloh. Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je
připojen terminál. Na ostatních počítačích vyvolání této funkce nahlásí chyby při
komunikaci.
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Před provedením nastavení se zobrazí seznam všech dostupných terminálů v
systému a Vy můžete zvolit do kterých terminálů chcete nastavit akt. datum a čas.
Pokud Vám program nenabízí žádné terminály nebo jen některé máte u
nezobrazených terminálů nastaveno jméno počítače které není shodné s Vaším
počítačem.
V průběhu nastavování program zobrazuje popisy své činnosti.
Po ukončení následuje hlášení o výsledku nastavování. Pokud nastanou nějaké
problémy nabídne Vám program zobrazení seznamu chyb, které při komunikaci
vznikly. Seznam chyb si zobrazte a zjistěte k jakým chybám došlo. Každé chybové
hlášení nemusí být pro funkčnost systému kritické. Vzniklé chyby se snažte
nastavením systému odstranit.
⌦ POZOR :

Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je fyzicky připojen
terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP.

9.8 Načtení historie operací
Tato funkce provede načtení informací z terminálů připojených k tomuto počítači.
Informace vyčtené z terminálů se zapíší do seznamu původní docházky nebo
seznamu historie průchodů. tato funkce je jednou základních komunikačních funkcí.
Pokud nenačítáte historii operací neuvidíte žádné údaje v docházkovém systému.
⌦ POZOR :

Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je fyzicky připojen
terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP.
Tato funkce se nejčastěji nastavuje do plánovače úloh k pravidelnému spouštění.
Terminály v sobě uchovávají registrované informace. Jejich paměť však není
neomezená. Podle počtu zaměstnanců a velikosti paměti terminálu musíte zvolit
interval vyčítání dat z terminálů. Pokud totiž dojde k zaplnění paměti terminálu
přestane tento další data přijímat.

TIP:
Nezapomeňte data načítat nebo si nastavte plánovač úloh.
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9.9 Stav terminálů
Tuto volbu použijete pokud chcete zjistit stav Vašich terminálů. Po otevření tohoto
okna se zobrazí všechny dostupné terminály, které jsou připojeny k ADS. Z
přehledné tabulky zjistíte kód terminálu, popis terminálu, poslední načtení,
nastavení, počet neúspěšných načtení a nastavení.
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10

Docházka

10.1 Manuální vložení operace do původní
docházky
Tato funkce umožňuje ruční zápis operace docházky podobně jako registrace na
docházkovém terminálu. Tuto funkci použijete v případě že zaměstnanec zapomene
operaci zaznamenat nebo zapomene identifikační médium nebo nemůže k terminálu
z organizačních důvodů.
Uživatel může vybrat ze seznamu osobu, zadat datum operace, čas operace a druh
operace. Pokud zaškrtnete volbu "pro více dnů" můžete zadat druhé datum do kdy
se má operace opakovaně vložit (může být použito pro vložení dovolené na několik
dní dopředu).

Operace lze také hromadně vkládat pouze pro pracovní dny nebo pouze pro dny ve
kterých má zaměstnanec v kalendáři přiřazenou směnu.
Ve výběru operací Vám umožní vložit pouze operace, které mají v seznamu operací
terminálu nastavenu volbu "Manuálně vkládat".
Do pole poznámka můžete zadat krátkou textovou poznámku, například z jakého
důvodu byla docházka vložena manuálně.

TIP:
Vkládat operace můžete pouze do období, které ještě není zpracováno funkcí
"Zpracování původní docházky".
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10.2 Seznam původní docházky
Tento seznam zobrazuje základní údaje o docházce načtené z docházkových
terminálů. V tomto seznamu není možné údaje měnit ani je mazat. Je to základní
seznam, který je podkladem pro následné zpracování docházky.
Seznam původní docházky lez snadno filtrovat a vyhledat požadované záznamy.
V horní části seznamu můžete vybrat skupinu pracovníků, kterou chcete zobrazit.
Pokud chcete tento filtr zapnout musíte stisknout tlačítko "Jen skupina". Další volbou
v horní části seznamu je nastavení zobrazeného období. Tyto rychlé filtry usnadní
práci se seznamem.

10.3 Zpracování původní docházky
Program načte z terminálů jednotlivé časové údaje o tom, který zaměstnanec (nebo
jeho identifikační médium) označil na určitém terminálu vybranou operaci. Tyto
jednotlivé informace Vám však neposkytnou přehlednou informaci jak dlouho trvala
jaká činnost. Proto musíte provést zpracování původní docházky. V této volbě
zadejte datum, do kdy chcete zpracovat záznamy docházky. Systém najde pro
každého pracovníka jeho poslední zpracovaný interval docházky a zpracuje intervaly
až do zadaného data. Zpracované intervaly mají definovaný počátek, konec,
skutečnou délku i započtenou délku, přiřazenou směnu podle které se může lišit
zaokrouhlení tohoto intervalu. Všechny tyto vlastnosti systém nastaví podle
definovaných podmínek. Úpravy tohoto automatizovaného zpracování můžete
provádět v editaci zpracované docházky.
⌦ POZOR :

Pokud nemáte provedeno zpracování původní docházky neuvidíte v editaci docházky
ani ve výstupních sestavách žádné výsledky.
Program provede zpracování původní docházky do zvoleného data. Do
zpracovaného období není možné vkládat záznamy funkcí "Manuální vložení operace
docházky" (viz Manuální vložení operace docházky). Pokud jste zpracovali docházku
předčasně a chtěli byste toto zpracování zrušit spusťte znovu zpracování původní
docházky a zadejte nižší datum. Tím se zpracované záznamy po tomto datu zruší.
Při nastavování datumu zpracování proto vždy volte datum aktuální nebo lépe datum
předchozího dne. Pokud dáte docházku zpracovat ke včerejšímu dni budou údaje
kompletní a budete znát správné hodnoty odpracované doby i salda ke včerejšímu
dni. Pokud dáte zpracovat docházku k aktuálnímu dni mohou být výsledky zkresleny
o právě probíhající práce. Započítá se Vám celá dnešní norma, ale pouze část z
rozpracované směny zaměstnance který je ještě v práci. Pokud zpracováváte
docházku odpoledne a nikdo již v práci není a nebude dostanete hodnoty také
správné. Pokud Váš systém běží nepřetržitě můžete si nastavit v plánovači úloh
automatické zpracování (většinou jednou denně v noci)

TIP:
Docházku zpracovávejte k předchozímu dni nebo si nastavte automatické zpracování
docházky v noci plánovačem úloh.
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10.4 Editace zpracované docházky
Tato část programu je nejpoužívanější. V této části se provádí všechny korekce
docházky, doplňování záznamů, schvalování docházky.

10.4.1 Editace záznamu docházky
Funkce zpracování původní docházky připravila jednotlivé časové intervaly
definované dnem a časem počátku a konce. Další vlastnosti zpracovaného intervalu
určují délku započítané operace, druh operace, přiřazenou směnu. Takto standardně
vygenerované záznamy jsou zobrazeny v grafickém editoru který umožňuje ruční
úpravu (editaci) těchto údajů. Při provedení ruční editace se k záznamu připíše údaj
o uživateli který provedl tuto úpravu.
Prvním krokem pro editaci je zobrazení všech zaměstnanců v seznamu pro editaci
docházky. Z tohoto seznamu se dostanete k individuálním údajům o docházce
jednotlivých zaměstnanců ve formuláři editace docházky.

10.4.2 Seznam zaměstnanců pro editaci docházky
Tento seznam zobrazuje všechny aktuální pracovníky pro zpracování docházky.
V horní části seznamu můžete zapnout rychlý filtr pro zobrazení vybrané skupiny.
Stiskem tlačítka "Jen skupina" zapnete omezení pro vybranou skupinu, kterou
nastavíte v poli vedle tohoto tlačítka. Pokud chcete filtr na skupinu zrušit stiskněte
tlačítko "Jen skupina" znovu (tlačítko je stlačeno nebo není - je to přepínač).
Položky datum " od , do"
Všechny následující funkce budou provedeny pro zde nastavené období
Tlačítko "Schvalování"
můžete provést hromadné schválení zpracované docházky k zadanému datu.
Umožní vám provedení schválení pro všechny zaměstnance, kteří jsou zobrazeni v
seznamu (respektuje aktuální filtr tohoto seznamu). Schválení můžete provést v
úrovních na které máte přístupová práva. Více informací najdete v kapitole
schvalování docházky.
Tlačítko "Zprac. podle pův. doch." (zpracování podle původní docházky)
tato funkce provede zrušení zpracovaných intervalů docházky a jejich nové
sestavení za období zadané v záhlaví seznamu. Pokud provedete tuto funkci přijdete
o všechny ruční úpravy docházky v tomto období. Tuto možnost použijete hlavně
pokud chcete změnit základní vlastnosti operací terminálů nebo kalendářů, které
ovlivňují způsob sestavování intervalů z původní docházky (zaokrouhlení počátku
apod.)
Tlačítko "Generovat přestávky"
můžete provést vygenerování automaticky vkládaných přestávek do zpracované
docházky za období zadané v záhlaví seznamu. Vložení přestávek se řídí pravidly
definovanými v seznamu směn.
Tlačítko "Podle kalendáře"
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můžete provést automatické vygenerování docházky dle nastavených směn. V
následném zobrazeném formuláři vyberte operaci, kterou požadujete vložit a
následně můžete využít následující volby :
o
o

o

Bez dalšího nastavení - program vloží pro zobrazený seznam zaměstnanců a
nastavené období požadovanou operaci v délce denní normy.
Položka "Použít počátek a konec směny" - pokud je tato položka při vkládání dat
vypnuta provede se vložení od času počátku směny a v délce nastavené v
definici směny. Pokud je položka zaškrtnuta provede se vložení intervalu
omezeného počátkem a koncem směny.
Položka "Použít časy pevného jádra" - změní podmínky vkládání na časy určené
pevným jádrem směny.

TIP:
Tímto způsobem je možné hromadně vkládat např. celozávodní dovolenou.
Tlačítko "Přepočet výsledků"
můžete provést přepočet výsledků docházky dle zpracovaných intervalů. Intervaly
zůstávají zachovány provádí se přepočet výsledků časových složek. Zachovány
zůstanou všechny ručně editované záznamy. Tuto funkci použijte v případě, že
provádíte změny v nastavení započítávání jednotlivých operací do časových složek.
⌦ POZOR :

Všechny popsané operace se vždy týkají pouze zaměstnanců aktuálně zobrazených
v seznamu. Funkce respektují aktuálně nastavený filtr. Pokud byste chtěli provést
operaci pro všechny zaměstnance musíte zrušit všechny filtry na tomto seznamu.

10.4.3 Formulář editace
Tento formulář je tím nejpoužívanějším, který Vám usnadní zpracování dat o
docházce. V přehledném grafickém zobrazení vidíte údaje o docházce v barevných
intervalech. Formulář editace docházky se skládá z několika základních částí.
10.4.3.1

Část první - záhlaví formuláře

V záhlaví formuláře jsou základní identifikační údaje zaměstnance. Kromě těchto
údajů jsou napravo tři textová tlačítka.
o Výsledky - po kliknutí na tuto položku se zobrazí seznam vypočtených časových
složek. Seznam můžete použít na zjištění stavu vypočtených hodnot nebo
případně na jejich úpravu. Úpravu hodnot však provádějte až po úplném
ukončení editace celého měsíce (nejlépe po jeho schválení). Pokud totiž nemáte
měsíc zcela zpracován budou při další změně tyto výsledky automaticky
přepočítány a vaše ruční úpravy budou tedy zrušeny.
o Tisk - po stisku této položky se zobrazí manažer tiskových sestav, abyste
nemuseli pro tisk údajů tohoto zaměstnance opouštět formulář editace.
o Legenda - zobrazí barevné přiřazení jednotlivých operací
o Období - Tato položka je aktivní. Můžete přepnout zobrazení docházky
zaměstnance do jiného období. přepnutí je aplikovanou pouze na aktuálního
zaměstnance. Pokud požadujete změnu období pro všechny zaměstnance je
možné to provést v menu systém\výběr období.
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10.4.3.2

Část druhá - zobrazení intervalů docházky

Vodorovná osa zobrazuje čas od 0 do 24 hodiny. Svislá osa zobrazuje dny v měsíci.
V takto zobrazeném poli jsou zobrazeny intervaly docházky. Plnobarevné intervaly
jsou počítány z původní docházky a nebyly v programu ručně upravovány. Šrafované
intervaly jsou upraveny uživatelem. V pravé části tohoto pole můžete volitelně
nastavit čtyři sloupce s vybranými údaji. Můžete si vybrat a nastavit kterou časovou
složku chcete ve formuláři jako součtovou hodnotu za každý den vidět. Toto
nastavení najdete v nastavení aplikace.

Dvojklikem na vykresleném intervalu zobrazíte jeho detaily s možností úpravy jeho
vlastností v okně "Editace záznamu docházky". Můžete měnit započtený nebo
zobrazený čas, i operaci docházky, datum přiřazení nebo příslušnou směnu.
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10.4.3.3

Část třetí - součty

Pod grafickým polem s intervaly docházky jsou zobrazeny součtové údaje o
odpracovaných dobách a přesčasech.
o Přesčas z minulého měsíce - zobrazuje výslednou hodnotu položky "Převáděný
přesčas" z předešlého měsíce. Položku můžete změnit pouze úpravou hodnoty v
předchozím měsíci.
o Přesčas tento měsíc - hodnota vypočtená rozdílem normy a odpracované doby v
aktuálním období. Jedná se vždy o stav k poslednímu zpracovanému dni.
o Proplácený přesčas, převáděný přesčas - jedná se o dvě hodnoty jejichž součet
odpovídá součtu přesčasu z minulého měsíce a přesčasu za tento měsíc. Pokud
však je v kalendáři zaměstnance nastavena hodnota maximálního přesčasu je
tato hodnota zkrácena na hodnotu maximálního přesčasu. Jedna z obou hodnot
je automaticky počítaná (podle nastavení v kalendáři) a druhou je možné
editovat (ta je podtržena) dvojklikem na této položce. Pokud zadám do
editované položky hodnotu je automaticky položky přepočtena tak aby celkový
součet odpovídal výše uvedeným pravidlům.
o Skutečná norma - tato položka je počítaná z normy dané kalendářem a odečteny
jsou operace snižující normu. Položka skutečná norma je potom s položkou
odpracovaná doba základem pro výpočet salda odpracované doby (rozdíl těchto
položek).
o Další hodnoty jsou součty nastavených sloupců s časovými složkami.

10.4.3.4

Část čtvrtá - seznam záznamů

V této části se zobrazuje seznam intervalů docházky podle toho, který den je
označený v horní (grafické) části. Pokud je v označeném dni více záznamů je v tomto
seznamu zobrazeno tolik řádků se záznamy o intervalech docházky. Pokud máte v
horní části označeno více dnů obsahuje tento seznam jednotlivé údaje za všechny
tyto dny. V pravé části tohoto seznamu jsou zobrazeny ikony pro vkládání záznamu
docházky, editaci vybraného záznamu, zrušení vybraného záznamu. Všechny tyto
operace provádíte v okně "Editace záznamu docházky".

TIP:
Pokud na pravé straně není vidět 5 ovládacích ikon najeďte myší na spodní okraj
okna s grafickými intervaly a popotáhněte tento okraj myší nahoru dokud se ikony
neobjeví. Zvětší se tak oblast zobrazující detaily denních záznamů na úkor počtu
zobrazených dní v grafickém zobrazení.
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Jestliže chcete nějaký údaj editovat označte řádek s tímto údajem a klikněte na
ikonku pro editaci záznamu (nebo stiskněte klávesu F5)
10.4.3.5
o

o

o

o
o
o

o

o

Část pátá - tlačítka

Podle pův. doch. - provede znovu sestavení intervalů docházky podle původních
záznamů terminálů a přepočet výsledků docházky za období označené v grafické
části. Označení více dnů proveďte tažením myší v seznamu. Při použití této
funkce přijdete o všechny ruční editace ve zvoleném časovém intervalu.
Podle kal. - nabídne vložení údajů o docházce podle směn přednastavených v
kalendáři. Označte v grafické části den nebo dny pro které chcete údaje vložit.
Klikněte na toto tlačítko, zvolte operaci, případně rozsah datumů. Systém vloží
takto zvolenou operaci.
Položka "Použít počátek a konec směny" - pokud je tato položka při vkládání dat
vypnuta provede se vložení od času počátku směny a v délce nastavené v
definici směny. Pokud je položka zaškrtnuta provede se vložení intervalu
omezeného počátkem a koncem směny.
Položka "Použít časy pevného jádra" - změní podmínky vkládání na časy určené
pevným jádrem směny.
Přestávky - vloží automatické přestávky do zvolených dnů podle podmínek
nastavených u přiřazené směny
Docházka - zobrazí seznam původní docházky pracovníka. I v případě, že
provedete úpravy časových intervalů můžete se vždy podívat z jakých základních
dat program vycházel. Původní docházky jako seznam dat nasbíraných z
terminálů je neměnný.
Mzdové položky - zobrazí seznam pro vkládání a opravu mzdových položek
(seznam mzdových položek)

Schvalování - zobrazí formulář pro schvalování docházky tak, abyste mohli
provádět uzavírání a schvalování docházky podle nastavených přístupových
práv.

10.4.3.6

Mzdové položky

Mzdové položky slouží k zadávání individuálních finančních odměn zaměstnanci.
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Složka obsahuje tři položky:
o Kód mzdové položky - zadejte položku pro kterou se má daná operace
započítávat (základní mzda, příplatky, atp.)
o Počet jednotek - množství jednotek za které má být operace proplacená.
o Cena za jednotku - cena jedné jednotky.
10.4.3.7

Schvalování docházky

Funkce schvalování docházky použijete v případě, že ve vaší firmě jsou definovány
pravomoce pro schvalování údajů a existuje hierarchie tohoto schvalování.
Základní stupeň hierarchie zpracovaní docházky ve firmě nastavíte přístupovými
právy tak, abyste měli nastaveno kdo může vidět nebo editovat docházku kterým
pracovníkům.
Dalším stupněm je nastavení úrovní schvalování. Systém umožňuje zavedení 3
stupňů schvalování docházky s možností ještě dalšího stupně, který může editaci
docházky kompletně zablokovat.
Přístupová práva pro jednotlivé stupně schvalování musíte nastavit v přístupových
právech k systému.
Tři úrovně schvalování - první úroveň je zelená (zpracováno), druhá žlutá
(zkontrolováno) a třetí červená (schváleno).
Pracovník který má právo na zelenou úroveň schválení provede schválení k určitému
datu a tím dá najevo uživatelům schvalujícím ve vyšší úrovni že jsou údaje o
docházce zpracovány. Uživatel se žlutou úrovní záznamy prohlédne a může přidat
svou úroveň zkontrolováno. Pokud je docházka zkontrolována nemůže uživatel který
docházku zpracoval již tento příznak zrušit aby provedl opravy. Pokud by chtěl
opravy provést musí mu to uživatel s vyšší úrovní povolit tím, že zruší svou úroveň
schválení.
Stejný postup pokračuje s úrovní červenou - schválení. Pokud chcete něco opravit
musí vám to povolit uživatel který po vás schválil vyšší úrovní.
Samozřejmě není nutné abyste dodržovali celou hierarchii třístupňového schvalování.
Kolik úrovní budete používat záleží pouze na vás. Pokud nebudete schvalování
používat vůbec nebude to vůbec ničemu vadit.

TIP:
Pokud je docházka schválena některou z úrovní není možné ji již editovat
Tři způsoby schvalování :
o Jednotlivě - ve formuláři editace stiskněte tlačítko "Schvalování" a do
zobrazeného okna můžete zadat datum do kdy chcete docházku schválit. Pokud
chcete schválení zrušit přepište datum na nižší nebo datum zcela vymažte.
o Jednotlivě - ve formuláři editace označte den ke kterému chcete docházku
schválit. Potom klikněte pravý tlačítkem myši na tomto označeném řádku a
vyberte z nabízených úrovní schválení.
Těmito dvěmi způsoby schvalujete docházku u jednotlivých zaměstnanců.
o

Hromadně - pokud budete chtít provést hromadné schválení použijte tlačítko
"Schvalování" v seznamu zaměstnanců pro editaci docházky. Schválení
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proběhne pro všechny zaměstnance zobrazené v seznamu. Tzn. pokud máte
nastavený filtr např. pro skupinu můžete jednorázově provést schválení pro
celou skupinu.

TIP:
Nezapomeňte, že pro schválení docházky musíte mít dostatečná uživatelská práva.
o

Uzavření pro mzdy - Poslední úrovní je uzavření docházky příznakem, že je již
převedena do mezd. Tato úroveň není řízena datumem v průběhu měsíce.
Provádí pouze kompletní uzavření celého měsíce. Jedná se o nejvyšší úroveň.
Pokud jsou data převedena do mezd neměli byste již do docházky zasahovat
(pokud mzdová účetní tento příznak nezruší).

10.4.3.8

Výsledky

Všechny výsledky docházky jsou napočítány do jednotlivých časových složek – např.
odpracovaná doba, přesčas 25%, přesčas 50%, nemocenská, … Program umožňuje
editaci měsíčních výsledků (časových složek). Je tedy možné měsíční vypočtené
hodnoty dále upravovat.

⌦ POZOR :

Úpravu měsíčních výsledků provádějte (pokud je to nutné), až po provedení všech
úprav v editaci docházky a po všech přepočtech a zpracováních. Po jakékoli změně
v editaci docházky budou u aktuálního zaměstnance přepočteny jeho měsíční
výsledky.
Úprava měsíčních výsledků se provádí stiskem „Výsledky" v grafickém zobrazení
docházky jednotlivého zaměstnance. Po stisku bude zobrazen seznam aktuálních
časových složek. Dvojklikem na požadované časové složce se zobrazí okno s
možností editace jednotlivých výsledků (hodiny, pracovní dny a kalendářní dny).
Upravené výsledky potvrďte stiskem „OK".
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10.5 Přepočet výsledků zpracované docházky
Touto funkcí můžete provést přepočet výsledků zpracované docházky všem
zaměstnancům v seznamu pro dané období.
Přepočítáváním nedochází ke změnám ve zpracovaných intervalech, provede se
přepočet jen časových složek za nastavené období.
Funkci využijete hlavně v počátcích používání tohoto systému, kdy po zpracování
docházky zjistíte, že potřebujete některé události jinak započítat (do jiných časových
složek). Po provedení změny v nastavení započítávání se totiž již zpracované
výsledky nepřepočítávají automaticky, ale musíte k tomuto přepočtu dát pokyn.

10.6 Zrušení zpracované docházky
Tato funkce provede zrušení vytvořených intervalů docházky za zvolené období.
Pokud provedete tuto funkci zruší se vypočtené intervaly i všechny změny
provedené v editaci docházky. Proto s touto funkcí zacházejte velmi opatrně a práva
ke spuštění dejte opravdu zodpovědné osobě.
Ani v tomto případě však nezrušíte seznam původní docházky takže docházku
můžete nechat znovu zpracovat. Nenávratně pryč jsou pouze Vaše ruční úpravy ve
zpracované docházce. Pokud jste v zadaném období žádné ruční úpravy nedělali
nemusíte se obávat tuto funkci použít.

10.7 Přehled záznamů zpracované docházky
Tento seznam zobrazuje celkový přehled záznamu zpracované docházky. V tomto
seznamu není možné údaje měnit ani je mazat.
V horní části seznamu můžete vybrat skupinu pracovníků, kterou chcete zobrazit.
Pokud chcete tento filtr zapnout musíte stisknout tlačítko "Jen skupina". Další volbou
v horní části seznamu je nastavení zobrazeného období. Tyto rychlé filtry usnadní
práci se seznamem.

10.8 Přehled měsíčních výsledků výpočtu
Tento seznam zobrazuje celkový přehled záznamu zpracované docházky za určitý
měsíc. V tomto seznamu není možné údaje měnit ani je mazat.
V horní části seznamu můžete vybrat skupinu pracovníků, kterou chcete zobrazit.
Pokud chcete tento filtr zapnout musíte stisknout tlačítko "Jen skupina". Další volbou
v horní části seznamu je nastavení zobrazeného období. Tyto rychlé filtry usnadní
práci se seznamem.
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Tento seznam představuje mocný nástroj na "dohledání požadovaných výsledků"
Pomoci jednoduchých filtrů je možno se snadnou cestou dopracovat

10.9 Denní výsledky výpočtů
Tento seznam zobrazuje celkový přehled záznamu zpracované docházky za určitý
den. V tomto seznamu není možné údaje měnit ani je mazat.
V horní části seznamu můžete vybrat skupinu pracovníků, kterou chcete zobrazit.
Pokud chcete tento filtr zapnout musíte stisknout tlačítko "Jen skupina". Další volbou
v horní části seznamu je nastavení zobrazeného období. Tyto rychlé filtry usnadní
práci se seznamem.

10.10

Historie průchodů

Tento seznam je velmi podobný seznamu původní docházky. Rozdíl je pouze v tom,
že v tomto seznamu jsou záznamy z průchodových terminálů. Tyto záznamy se dále
nijak nezpracovávají do docházky. Slouží pouze pro sledování přítomnosti
(monitorování) a sledování přístupu do hlídaných prostor Ovládání seznamu je
shodné se seznamem původní docházky.
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10.11

Monitorování

Tento seznam zobrazuje stav přítomnosti pracovníků. Můžete zobrazit aktuální stav
nebo stav k vybranému dni a času. Nezapomeňte vždy po změně nastavení použít
ikonu pro obnovu obsahu seznamu. Po poklepání záznamu se zobrazí fotka
pracovníka s jeho základními údaji.
Pokud chcete sledovat aktuální stav zaměstnanců musíte také pravidelně načítat
historii operací z terminálů. Pokud nastavíte v plánovači načítání historie každých pět
minut bude stav monitorování vždy se zpožděním maximálně pět minut. Pokud
chcete mít stav s kratším zpožděním nastavte kratší interval.

TIP:
Pokud si zadáte pro načítání dat z terminálu krátký interval budete mít stav v
monitorování aktuální, ale nezapomeňte, že tím můžete velmi zatížit počítač který
data vyčítá.

10.12

Rušení starých záznamů

Tato funkce umožňuje zrušit stará data:
o Původní docházky
o Zpracované docházky
o Historie průchodů
Nastavení počtu měsíců, které zůstanou zachovány se provádí ve formuláři
nastavení aplikace na záložce Uchovávaní záznamů.
Zrušení starších záznamů provede definitivní vymazání těchto záznamů z databáze.
Zkontrolujte pečlivě datumy, do kterých budou data smazány. Pozdější obnova dat
bude možná pouze ze zálohy dat. Doporučujeme před smazáním provést zálohu dat
a tuto zálohu uložit odděleně.
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11

Výstupy

V této části programu se nacházejí všechny výstupní sestavy a exporty dat. Sestavy
jsou rozděleny do několika manažérů sestav :
o
o
o

Měsíční sestavy
Sestavy za volitelné období od do
Sestavy za variabilní období

11.1 Manažer měsíčních výstupních sestav
V manažeru výstupních sestav naleznete tiskové sestavy.
Výsledky docházkového systému lze tisknout formou předdefinovaných výstupních
sestav nebo definováním vlastních výstupních sestav v editoru sestav (vytvoření
vlastní sestav předpokládá znalosti jazyka SQL). Výsledky lze také exportovat do
textového souboru (využitím stávajícího exportu nebo definicí vlastního).
Předdefinované tiskové sestavy jsou vytvořeny tak, aby vyhověly co největšímu
počtu firem.
V případě, že máte zájem o vytvoření nové sestavy dle Vašich požadavků
kontaktujte firmu RON Software.
Formulář manažera sestav je rozdělen několika částí.
Období
V horní části formuláře můžete zvolil období za které chcete tiskové sestavy
zpracovat. Standardně je nastaveno aktuální období (měsíc), pokud
požadujete tisknout sestavu za jiné období proveďte změnu.
Výběr jednoho zaměstnance, jedné skupiny (rychlé filtry)
Ne vždy je potřeba do výstupní sestavy zahrnout záznamy o všech zaměstnancích
nebo potřebujete vytisknout sestavu pro jednu skupinu, nebo personální středisko,
…. K tomu slouží v manažeru sestav filtry. Pro maximální zjednodušení práce
s definicí filtrů jsou k dispozici dva nejpoužívanější filtry již přednastavené. Jedná se
o filtry jen osoba a jen rozdělení.
Jen osoba
Pro výběr jedné osoby pro tisk postačuje zaškrtnout volbu „jen osoba" a vybrat
požadovanou osobu ze seznamu. Pokud je seznam dlouhý a špatně se Vám v něm
orientuje, můžete stisknout text „jen osoba" a zobrazený seznam osob můžete
seřadit dvojklikem na požadovaném záhlaví sloupce (pokud požaduji seřadit seznam
dle příjmení provedu dvojklik na záhlaví příjmení) mohu použít rychlé vyhledávání
v seznamu stiskem klávesy CTRL+S.

TIP:
Tisk sestav jednoho zaměstnance můžete také uskutečnit z editace docházky, kdy
po stisku tlačítka „Tisk" je nastaven filtr dle aktuálně editovaného zaměstnance.
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Jen rozdělení
Pro výběr tisku pro rozdělení zaměstnanců (skupinu, personální středisko, …)
zaškrtněte volbu „jen rozdělení" a vyberte typ rozdělení (například skupinu osob) a
požadované rozdělení. Možnosti vyhledávání a řazení jsou stejné jako u „jen osoba".
Všichni zaměstnanci
Pro tisk výstupních sestav pro všechny zaměstnance nesmí být zatrženo „jen osoba"
ani „jen rozdělení"
Nastavení řazení
Seznam zaměstnanců, které obsahuje výstupní sestava, může být seřazen dle Vaší
potřeby. Nastavení řazení vyberete v části aktuální řazení (dle jména, příjmení ,
osobního čísla, …)
Pokud máte nastaven výběr dat, nastaveno řazení vyberte výstupní sestavu a dejte
ji zpracovat povelem "Náhled" nebo přímo "Tisk"

11.1.1.1

Vytvoření seznamu oblíbených výstupních sestav

Formulář manažera výstupních sestav obsahuje ještě druhou záložku se seznamem
oblíbených sestav.
Pokud každý měsíc po uzávěrce tisknete stále stejné sestavy můžete si vytvořit
seznam oblíbených sestav.
Postup vytvoření seznamu oblíbených sestav:
o

Vytvoření seznamu oblíbených sestav – vytvoření seznamu provedete po
přepnutí do „Seznamu oblíbených sestav", stiskem tlačítka „Nový" a zapsáním
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o

o
o
o

názvu seznamu oblíbených (seznam oblíbených sestav může mít každý uživatel
svůj).
Přiřazení sestavy do oblíbených – v seznamu všech sestav si vyberte sestavu,
kterou chcete vložit do Vašeho seznamu oblíbených sestav, nastavte pro tuto
sestavu filtr, řazení a pod textem „Přidat do seznamu oblíbených sestav" vyberte
požadovaný název oblíbených a stiskněte tlačítko vlevo od jejího názvu . Zobrazí
se editační okno pro zadání název sestavy. Po případném přepsání názvu a
potvrzení stiskem tlačítka „OK" bude sestava přiřazena do seznamu oblíbených.
Tisk oblíbených sestav – při tisku máte možnost tisknout jednotlivé sestavy nebo
všechny sestavy najednou.
Tisk jedné sestavy – v seznamu oblíbených sestav označte sestavu, kterou
požadujete vytisknout a tlačítkem tisk bude sestava vytištěna
Tisk všech sestav – označte kategorii – např. Základní sestavy – zaměstnanci a
stiskem tlačítka „Tisk kategorie" budou vytištěny všechny oblíbené sestavy

11.1.1.2

Načtení sestavy ze souboru

Program DOCHÁZKA obsahuje editor sestav, ve kterém je možno vytvářet vlastní
sestavy. Vytvoření vlastní sestav v editoru sestav předpokládá znalosti jazyka SQL a
programování. K editoru sestav je dostupná dokumentace v anglickém jazyce (na
vyžádání Vám ji zašleme v elektronické podobě).
Do manažeru sestav je možno importovat vytvořené sestavy v editoru sestav
(sestavu například vytvoří naši programátoři a zašlou Vám ji emailem). Import
sestav lze provést stiskem kláves CTRL+L a výběrem souboru *.RMR.

11.2 Manažer výstupních sestav - období od - do
Daný manažer sestav je obdobou standardního manažeru výstupních sestav. Tento
manažer slouží pro prohlížení a tisk výstupů a sestav týkajících se určitého období.
Ovládání je stejné jako má standardní manažer výstupních sestav.

11.3 Manažer výstupních sestav - variabilní
období
Daný manažer sestav je obdobou standardního manažeru výstupních sestav. Tento
manažer slouží pro prohlížení a tisk výstupů a sestav týkajících se variabilních
období.
Ovládání je stejné jako má standardní manažer výstupních sestav.
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12

Modul SLUŽBA

Modul SLUŽBA umožňuje automaticky provádět naplánované úlohy na pozadí
Windows. Je určena pro Windows NT, 2000 a XP. Modul SLUŽBA má vlastní plánovač
úloh, který umožňuje naplánovat spouštěné úlohy. Pro spouštění úloh nemusí být na
počítači (serveru) přihlášen žádný uživatel.

12.1 Instalace a konfigurace služby
Soubor ADS_Service nainstalujte do adresáře se softwarem DOCHÁZKA.
ADS_Service spusťte s parametrem /install. Po provedení instalace služby se zobrazí
informační okno.
Následně je potřeba službu spustit. Službu spustíte v administraci počítače, kde ve
službách naleznete – Automatizovaný docházkový systém a tlačítkem spustit službu
spustíte. Po spuštění služby je v Tray zobrazena ikona.

Aktivace služby
Po instalaci je potřeba provést aktivaci služby. Kliknutím pravého tlačítka myši na
ikoně se zobrazí menu, ve které zvolíte aktivace a přepíšete údaje z registrační karty.

Připojení k databázi
Dalším krokem je připojení modulu SLUŽBA k databázi docházkového systému.
V menu služby vyberete konfigurace služby a službu připojíte k databázi formátu
mdb nebo k SQL serveru. Po připojení služby k databázi dojde ke změně zobrazení
ikony.
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⌦ POZOR

V případě, že na stejném počítači není nainstalován program DOCHÁZKA, je nutné,
aby v adresáři, kde službu budete používat, byl také adresář drivers s ovladači pro
komunikaci s terminály. Současně na počítači je potřeba nainstalovat mdac, případě
další komponenty dle operačního systému a typu databáze docházkového systému.
Viz. kapitola Požadavky na software.

12.2 Plánovač úloh
Modul SLUŽBA obsahuje stejný plánovač úloh jako software DOCHÁZKA. Postup
nastavení plánovače úloh naleznete v kapitole Nastavení plánovač úloh.
⌦ POZOR

Pro automatizované spouštění úloh je potřeba z konfiguraci služby zatrhnout
„Aktivovat plánovač úloh“.

12.3 Úlohy pro ruční spuštění
V menu modulu SLUŽBA lze ručně spustit následující úlohy :
o Generování nastavení terminálů - odešle do terminálů seznam zaměstnanců s
jejich identifikačními médií, a operace terminálu
o Generování přístupových práv do terminálů – pošle do terminálu informace pro
povolení spínání zámků – relé (závisí na typu hardware)
o Generování salda do terminálů – zašle to terminálu aktuální saldo
o Nastavení data a času terminálů – nastaví na terminálech aktuální datum a čas
dle počítače
o Načtení historie operací - vyčte data z docházkových terminálů
o Zpracování docházky – provede zpracování docházky
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13

Modul INTRAWEB

Modul INTRAWEB umožňuje sledování docházky v internetovém prohlížeči. Tato
kapitola se zabývá instalací www serveru, php a připojení k databázi docházkového
systému.
⌦ POZOR

Pro provoz intrawebu je nutný verze docházky která pracuje s SQL databázi.

13.1 Instalace www serveru (např. Apache) s
podporou PHP
Apache se nainstaluje z balíku PHP Home (instalační CD – servis\PHP) – součástí
instalace je také PHP včetně konfigurace. Při instalaci je nutné nainstalovat web
server (Apache) a PHP (MySQL se instalovat nemusí). Při instalaci se zadá adresář,
kde budou www stránky. Počítač, na kterém se to instaluje musí mít přístup na SQL
server, na kterém je docházka. Může to být stejný počítač.

Pokud už má zákazník webový server nainstalovaný, tak lze použít, ale pouze v
případě, že podporuje PHP.
Pokud se instaluje druhý www server na počítač, na kterém už nějaký server běží,
musí se při instalaci nastavit jiné číslo portu a v internetové adrese se potom musí
zadat toto číslo portu.

13.2 Konfigurace www serveru
Po instalaci PHP je nutné zapnout podporu MSSQL. To se provede v souboru php.ini
(měl by být v adresáři C:\WINNT\PHP.INI nebo podobně). Na řádku, kde je uvedeno
; extension=php_mssql.dll
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je nutné odstranit středník na začátku. Pokud tam ten středník není, tak je to OK.
Pokud při startu Apache hlásí, že nemůže najít knihovnu ./php_mssql.dll, tak zkusit
v php.ini nastavit cestu k balíčkům:
extension_dir = ...
Po instalaci Apache doporučujeme restartovat počítač i v případě, že to nebude
instalace vyžadovat.

13.3 Instalace php klienta DOCHÁZKY na www
server
Do adresáře, kde jsou webové stránky se nakopíruje adresář ads s PHP klientem.

13.4 Nastavení php klienta DOCHÁZKY přístup k
databázi
V php klientovi je soubor _appdbset.php. V něm musí být nastaven přístup k
databázi podle nastavení v aplikaci. Všechno co je mezi znaky /* a */ je pouze
poznámka - slouží jako příklad, jak má to nastavení vypadat pro jednotlivé servery.
Platné jsou řádky na konci.
Nastavení pro přístup k MSSQL
// mssql
$db_utils = "db/mssql.php";
- tohle neměnit
$db_connectionstring = "JMENOSQLSERVERU"; - nastavit jméno serveru
$db_name = "JMENODATABAZE";
- nastavit jméno databáze
$db_user = "sa";
- nastavit uživatele pro přístup k databázi
$db_password = "";
- nastavit heslo pro přístup k databázi

13.5 Test funkčnosti
Adresa pro přístup z prohlížeče závisí na nastavení www serveru a adresáři, kde je
klient nakopírován. Hlavní stránka php klienta je ads/ads.php.
celá adresa může být tato :
jmenowwwseveru.domenawwwserveru/ads/ads.php

TIP
Nastavení funkcí modulu INTRAWEB naleznete v kapitole Nastavení intrawebu.
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14

Postupy a návody

V postupech a návodech se Vám budeme snažit co nejjednodušším způsobem
přiblížit nastavení základních funkcí docházkového systému.

14.1 Instalace Docházky na MSDE
14.1.1 Instalace MSDE
Z instalačního CD z adresáře \servis\msde spusťte setup.exe. Po instalaci proveďte
restart počítače.

14.1.2 Vytvoření prázdné databáze
Pomocí utility osql ("C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn
\osql.exe") proveďte vytvoření prázdné databáze:
o
o
o
o
o
o

"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\OSQL.EXE" -S
nazev_serveru -U sa
následuje dotaz na heslo - potvrďte ENTER
zapište : create database nazev_database (například ads_ron)
potvrďte stiskem CTRL Z - potvrďte ENTER
následuje informace o vytvoření databáze
zavřete okno s command shell

14.1.3 Instalace a připojení k databázi
o
o
o
o

Nainstalujte program docházka dle standardního postupu a proveďte aktivaci
programu s modulem SQL.
Ukončete program a spusťte ads.exe s parametrem -ncd - "ADS:EXE - ncd"
V programu vyberte menu systém správa\databáze\nastavení parametrů
databáze a vyberte sestavit.
V záložce "Zprostředkovatel" vyberte "Microsoft OLE DB Provider for SQL
Server"
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o

V záložce "Připojení" nastavte následující hodnoty:
o Ad 1 - název nebo IP adresu SQL serveru
o Ad 2 - zapište uživatelské jméno - "sa" - systém administrator
o Ad 3 - zapište nebo vyberze název databáze
o Ad 4 - proveďte test spojení, po úspěšném testu potrvďte OK

14.2 Instalace Docházky na Interbase
o

Nakopírovat do adresáře s Windows\system32 následující soubory :
Strana 135/151

Automatizovaný docházkový systém – verze 3.xx

o
o

o _IBProvider.dll, _IBProvider_register.bat, _IBProvider_v2.dll,
cc3250mt.dll
Spustit _IBProvider_register.bat
V programu DOCHÁZKA nastavit připojení k databázi - menu systém\správa
databáze\nastavení parametrů databáze - viz obrázky
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o

Záložka Vše - změnit následující parametry :
o Bicursor = True
o Dialect = 3
o Free_threading = False

14.3 Načítání id médií z terminálu do software
14.3.1 Terminály RT300, RT300B a SET1
Pro usnadnění zápisu id médií do programu docházka je možno použít následující
postup:
o

o

Na terminálu nastavte v menu hodnotu EVIDENCE (Skupina Parametry) na ANO
– ZAPNOUT (při čtení karet nebude kontrolováno číslo id média v paměti
terminálů – nebude hlášeno „karta nenalezena") – standardně je tato volba
vypnuta
o TERMINAL SET1
o a. na terminálu 99# - heslo 9999
o b. pomocí šipek (klávesa 8) nalistujte položku EVIDENCE a potvrďte OK
(#)
o c. nalistujte reset a potvrďte OK (#)
o TERMINAL RT300
o a. na terminálu současně stiskněte zelené šipky – heslo 9999
o b. pomocí šipek nalistujte parametry
o c. pomocí klávesy „i" nalistujte položku EVIDENCE
o d. přepněte pomocí šipky nahoru na položku zapnuto a potvrďte „i"
o e. pomocí klávesy „i" nalistujte až se zobrazí text PARAMETRY
o f. pomocí červeného křížku opusťte menu
Označte si pořadovým číslem média, které chcete do programu načíst
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Přikládejte jednotlivá média k terminálu v označeném pořadí – na displeji po
přečtení je zobrazeno číslo média
V programu Docházka si zobrazte seznam id médií v menu terminály
V menu aktuální okno spusťte „Import id médií z terminálu"
Nastavte terminál, ze kterého požadujete načtení
Nastavte počáteční (pořadové) číslo pro označení média
Vyplňte datum pořízení
Načtěte id média
Pokud vše proběhne v pořádku, tak id média budou v seznamu zobrazeny
Na terminálu vypněte volbu EVIDENCE

TIP:
Doporučujeme vyzkoušet si postup při několika kusech médií a následně pro zbytek.

14.4 Načítání id médií ze souboru do software
Pro usnadnění zápisu id médií do programu docházka je možno použít načtení dat
z textového souboru.
Postup načtení :
o
o
o

Otevřete seznam ID médií (v menu „Terminály/Identifikační média")
V menu vyberte položku „Aktuální okno/Import ID médií ze souboru"
Vyberte textový soubor obsahující seznam karet

⌦ POZOR :

Seznam karet obsahuje položku označení. Pokud již v seznamu karet existuje karta
se stejným označením nebude nová karta do systému importována.

Pokud chcete karty importovat s jiným označením upravte obsah textového souboru
dříve než budete import provádět.
Struktura textového souboru:
KOD1;KOD2;OZNACENI_MEDIA;DATUM_PORIZENI;;;;

14.4.1 Nastavení přístupových práv
Cíl nastavení
Firma je rozdělena na střediska THP a VÝROBA. Vedoucí střediska TPH je pan Karas
a vedoucí oddělení VÝROBA je pan Novák. Každý vedoucí střediska má práva
editovat docházku pouze svým přímým podřízeným. Ekonom firmy pan Janáček
může editovat docházku všem zaměstnancům firmy
Postup nastavení:
o

o

rozdělte zaměstnance do přístupových skupin - menu systém správa databáze
přístupové skupiny (pokud je již máte rozdělené ve skupinách osob – menu
seznamy skupiny osob – můžete použít synchronizaci přístupových skupin se
skupinami osob)
nastavte typ zabezpečení na - Zabezpečení systémem uživatelů a práv
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vytvořte skupinu uživatelů MISTŘI a nastavte jim práva na menu, databázi, sestavy
dle Vaší potřeby. Standardně nastavujeme v první záložce následující:

o

V záložce „práva na menu" nastavte práva, abyste mistrů zamezil vstup do částí
programu kde se provádí nastavení programu, komunikace s terminály , …
Standardní nastavení popisuje přiložený obrázek. Menu „Seznamy" a
„Terminály" nemusí mít žádná práva.

o V záložce práva na databázi může povolit práva na všechny datové
tabulky. Případně je možno nastavit omezená práva na tabulku období –
mistři nebudou moci vytvářet ani uzavírat období v docházce a
znepřístupnit je ostatním uživatelům. Nastavení by mohlo vypadat
následovně:
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o

V nastavení práv na manažer sestav můžete povolit nebo zamezit tisk
jednotlivých výstupních sestav a exportů data.

o

Pokud máte nastaveny práva pro skupinu uživatelů stiskněte tlačítko zavřít
v základních údajích skupiny uživatelů a pokračujte vytvářením jednotlivých
uživatelů (tlačítko uživatelé). Vytvoříte nového uživatele a přiřazením do skupiny
mu nastavíte všechny práva skupiny, do které patří. Pro omezení práv na
skupinu zaměstnanců patřící do skupiny THP se přepněte do záložky „práva na
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o

o

databázi" nalistujte položku přístupová skupina osob, v pravé části „práva na
sloupce" vyberte kód a ve spodní části „Omezení hodnoty sloupce" nastavte
požadovanou přístupovou skupinu osob. Pokud je skupin více oddělte je
středníkem (uživatel Karas bude mít nastavenu THP, uživatel Novák nastaveno
VÝROBA a uživatel Jelínek – THP;VÝROBA nebo žádné omezení.
Pokud chcete nastavit práva uživateli pouze na sebe samého vyberte v záložce
„práva na databázi" nalistujte položku osoba, v pravé části „práva na sloupce"
vyberte příjmení (rodné číslo) a ve spodní části „Omezení hodnoty sloupce"
nastavte požadované příjmení (rodné číslo).

Je možné také nastavit, aby zaměstnanec mohl pouze prohlížet svou docházku a
nemohl ji editovat. Nastavení se provádí podobným způsobem. Doporučujeme
vytvořit skupinu uživatelů „Osoba". Této skupině omezíte základní práva viz
obrázek.
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Nastavíte práva na menu (dle Vašeho uvážení) a v právech na databázi omezte
práva na čtení pouze u následujících tabulek: Denní výsledek výpočtu, Docházka,
Měsíční výsledek výpočtu, Mzdová položka ve mzdě (možno zakázat úplně), Období
a období s určenou délkou (povolte také editaci – zaměstnanec může přepínat
období), Schválení docházky, Výsledek výpočtu za období.

14.5 Formát exportu do nadřazených systémů
Formát exportu popisuje jak budou vypadat jednotlivé řádky (záznamy) exportního
souboru. Jeden řádek formátu popisuje jeden nebo více výsledných řádků pro
jednoho zaměstnance v exportním souboru. Tzn. že pro každého zaměstnance je
proveden překlad a dosazení hodnot každého řádku formátu daného exportu.
Formátovací značky v popisu formátu uzavřené do hranatých závorek nejsou
povinné. Uvozovky v příkladech nejsou součástí formátu a složí jen pro ohraničení
textu který bude součásti definice formátu.

14.5.1 Popis definice formátu exportu:
Základní formát řádku vypadá takto:
<zdroj dat>[<posun vzhledem k akt. období>]:<formát řádku>
<zdroj dat> - určuje zdroj dat řádku exportu. Aktuálně jsou možné tyto zdroje dat:
<zdroj dat> = Z
Tento zdroj dat určuje, že zdrojem dat je základní seznam zaměstnanců se
základními údaji. Tento typ řádku bude vložen do výsledného souboru jednou pro
každého zaměstnance. Do formátu řádku mohou být vkládány proměnné
základního seznamu zaměstnanců.

Příklady (Z):
Příklad řádku definice formátu pro vypsání jména, příjmení a data narození
oddělených středníkem:
"Z:%jmeno%;%prijmeni%;%datumNarozeni&dd.mm.yyyy%"
Příklad řádku definice formátu pro vypsání jména, příjmení a data narození s pevnou
délkou 20 znaků každé proměnné zarovnané doprava:
"Z:%jmeno@-20%%prijmeni@-20%%datumNarozeni&dd.mm.yyyy@-20%"
Příklad řádku definice formátu pro vypsání jména, příjmení a data narození s pevnou
délkou 20 znaků každé proměnné zarovnané doleva:
"Z:%jmeno@20%%prijmeni@20%%datumNarozeni&dd.mm.yyyy@20%"
<zdroj dat> = M
Tento zdroj dat určuje, že zdrojem dat je seznam mzdových položek zaměstnance.
Tento typ řádku bude opakován pro každou mzdovou položku každého zaměstnance.
Do formátu řádku mohou být vkládány proměnné základního seznamu zaměstnanců
a proměnné seznamu mzdových položek.

Příklady (M):
Příklad řádku definice formátu pro výpis mzdových položek oddělených čárkou:
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"M:%rc%,%osobniCislo%,%datumNastupu%,%MzdovaPolozka%,%popis%,%Po
cetJednotek%,%CenaZaJednotku&##0.00%
<zdroj dat> = V[?<typ časové složky mzdy>]
Tento zdroj dat určuje, že zdrojem dat je seznam výsledků výpočtu docházky
zaměstnance. Do formátu řádku mohou být vkládány proměnné základního
seznamu zaměstnanců a proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky.
Pokud je potřeba dosadit součty nebo rozdíly více časových složek mzdy v jednom
řádku pak je možno na místo jednoho kódu časové složky mzdy dosadit více kódů
časových složek mzdy oddělených operátorem + nebo operátorem: - . V daném
případě pak proměnné: hodiny, dny, kalendarniDny budou výsledkem daného
vzorce z kódů časových složek mzdy.

Příklad
Pokud potřebujeme součet odpracované doby (kód 100) a dovolené (kód 200) pak
daný text, pro popis požadovaných č. složek mzdy, bude vypadat takto: "?100+200".
Pokud je řádek součtem časových složek budou numerické proměnné součtem
těchto časových složek, ale textové proměnné budou naplněny první nalezenou
hodnotou ze sčítaných časových složek.

Proměnné hodiny, dny, kalendarniDny mohou mít index dne v měsíci v hodnotě 1 až
31 uzavřený do hranatých závorek. Např. "%hodiny[15]%" znamená že na místo
proměnné bude dosazen počet hodin z výsledku výpočtu odpovídající časové složce
z 15. dne zpracovávaného období (nebo jiného, nastavením posunu v definici zdroje
dat).
Pokud má daný datový zdroj nastavený požadovaný kód časové složky nebo více
požadovaných kódů, pak tento řádek bude vložen do výsledného souboru pro
každého zaměstnance jednou pro požadovaný kód časové složky mzdy (nebo
výsledek podle vzorce s kódy časových složek). V opačném případě, pokud není
definován žádný požadovaný kód časové složky, bude tento řádek vložen do
výsledného souboru pro každý záznam měsíčních výsledků každého zaměstnance.
Pokud jsou ve formátu řádku proměnné s indexem dne, pak musí být vždy definován
požadovaný kód časové složky mzdy, nebo výsledek podle více časových složek
vzorcem.

Příklady (V):
Příklad řádku definice formátu pro výpis odpracovaných dob zaměstnanců v
hodinách:
"V?100:%rc%,%osobniCislo%,%datumNastupu%,100,%hodiny%"
Příklad řádku definice formátu pro výpis součtů dovolených a nemocenských
zaměstnanců ve dnech:
"V?200+300:%rc%,%osobniCislo%,%datumNastupu%,<externí kód>,%dny%"
Příklad řádku definice formátu pro výpis převáděných přesčasů zaměstnanců z
minulého měsíce v hodinách:
"V?997@-1:%rc%,%osobniCislo%,%datumNastupu%,997,%dny%"
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Příklad řádku definice formátu pro výpis odpracovaných hodin zaměstnanců (v
minutách) v jednotlivých dnech v měsíci oddělených svislou čárkou:
"V?100:%rc%,%osobniCislo%,%datumNastupu%,100|%hodiny[1]&m%|%hodiny
[2]&m%|... ...|%hodiny[31]&m%"
Příklad stejného řádku jako předchozí, pouze osobní číslo je zarovnáno na deset
znaků doprava a doplněno před řazenými nulami:
"V?100:%rc%,%osobniCislo&0@-10%,%datumNastupu%,100|%hodiny[1]&m%|
%hodiny[2]&m%|... ...|%hodiny[31]&m%"
<zdroj dat> = I[?<typ časové složky mzdy>]
Tento zdroj dat určuje, že zdrojem dat je seznam intervalových výsledků výpočtu
docházky zaměstnance. Tento typ řádku bude opakován pro každý požadovaný
(parametr <typ časové složky mzdy>) intervalový výsledek výpočtu v daném období
pro každého zaměstnance. Do formátu řádku mohou být vkládány proměnné
základního seznamu zaměstnanců a proměnné seznamu intervalových výsledků
výpočtu.
<posun vzhleden k akt. období>
Pokud je potřeba dat z období jiného než aktuálního, pak je možno za datovým
zdrojem určit posun požadovaného období ve formátu: @[+|-]n , kde n je počet
měsíců vzhledem k akt. období. Znaménko + určuje posun o n měsíců (období)
dopředu a znaménko - určuje posun o n měsíců(období) dozadu (znaménko je
nepovinné).
<formát řádku>
určuje výslednou podobu řádku (záznamu) exportu. Celý formát řádku bude pro
každého zaměstnance překopírován do cílového souboru s tím, že proměnné
uzavřené do znaků: %% ve tvaru: %<definice proměnné>%, budou nahrazeny
podle příslušného zdroje dat.
<definice proměnné> - formát definice proměnné:
%<název proměnné>[&<formát>][@[-]<výsledná šířka>]%
Definice proměnné je složená ze tří částí:
o Název proměnné. Názvy proměnných lze dosazovat podle datových zdrojů. Viz
proměnné základního seznamu zaměstnanců , proměnné seznamu mzdových
položek , proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky
o Formát proměnné. Formát proměnné lze definovat v závislosti podle typu
proměnné. Definovat formátování má význam jen pro datumové nebo číselné
proměnné. U textové proměnné je možné nastavit pouze vyplňovací znak při
zarovnání
o Výsledná šířka proměnné (a zarovnání). Normálně je hodnota proměnné
zarovnána doleva, pokud je před šířkou znaménko: - pak je hodnota zarovnána
doprava.
Komentář
Jelikož popis exportu vypadá mnohdy velmi nepřehledně můžete v popisu exportu
nalézt (nebo si vytvořit) řádky začínající lomítkem ("/").
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Řádek začínající lomítkem je celý považován za komentář a není při exportu vůbec
používán.

14.5.2 Proměnné základního seznamu zaměstnanců
Ve formátovacím řetězci řádku se zdrojem dat: základní seznam zaměstnanců,
mohou být tyto proměnné:
Název proměnné
cisloRadku
aktObdobi
aktDatumCas
rc
titul
jmeno
prijmeni
titulZa
datumNarozeni
osobniCislo
datumNastupu
datumUkonceni
typPracovnihoPomeru
mzdoveStredisko

Typ
N
D
D
C
C
C
C
C
D
C
D
D
C
C

Popis
Číslo akt. řádku ve výstupním souboru
Aktuální období (datum prvního dne)
Aktuální datum a čas
Rodné číslo zaměstnance
Titul
Jméno
Příjmení
Titul za
Datum narození
Osobní číslo
Datum nástupu do pracovního poměru
Datum ukončení pracovního poměru
Kód typu pracovního poměru
Kód mzdového střediska

Značení typů:
C - Textová hodnota
D - Datum
N - číselná hodnota

14.5.3 Proměnné seznamu mzdových položek
Ve formátovacím řetězci řádku se zdrojem dat: seznam mzdových položek, mohou
být tyto proměnné:
Název proměnné
Obdobi
MzdovaPolozka
Popis
PocetJednotek
CenaZaJednotku

Typ
D
C
C
N
N

Popis
První den aktuálního období
Kód typu mzdové položky
Popis typu mzdové položky
Počet jednotek
Cena za jednotku

Značení typů:
C - Textová hodnota
D - Datum
N - číselná hodnota

14.5.4 Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky
Ve formátovacím řetězci řádku se zdrojem dat: seznam výsledků výpočtu docházky,
mohou být tyto proměnné:
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Název proměnné
Mesic
TypCasoveSlozkyMzdy
PopisCasoveSlozkyMzdy
Hodiny

Typ
D
C
C
N

Dny

N

KalendarniDny

N

Popis
Datum prvního dne období
Kód typu časové složky mzdy
Popis typu časové složky mzdy
Počet hodin pro dané období v daném
záznamu výsledku pro danou časovou
složku mzdy. Pokud je potřeba jen počet
hodin pro určitý den v měsíci pak je možno
použít index za názvem proměnné ve tvaru
Hodiny[n] kde n je číslo 1 až 31. Pro danou
proměnnou lze kromě standardního
formátování čísla využít i formátovacího
řetězce: "hh:mm" který způsobí, že
výsledný text proměnné bude v daném
tvaru hodiny:minuty. Dále lze využít
formátovacího řetězce: "m" který způsobí
že hodiny budou převedeny na minuty a
výsledný text bude celkový počet minut.
Počet dnů pro dané období v daném
záznamu výsledku pro danou časovou
složku mzdy. Pro jednotlivé dny v měsíci
lze rovněž využít indexu dne u proměnné.
Počet kalendářních dnů pro dané období v
daném záznamu výsledku pro danou
časovou složku mzdy. Pro jednotlivé dny v
měsíci lze rovněž využít indexu dne u
proměnné.

Značení typů:
C - Textová hodnota
D - Datum
N - číselná hodnota

14.5.5 Proměnné seznamu intervalových výsledků
výpočtu
Ve formátovacím řetězci řádku se zdrojem dat: seznam intervalových výsledků
výpočtu docházky, mohou být tyto proměnné:
Název proměnné
DatumOd
DatumDo
TypCasoveSlozkyMzdy
PopisCasoveSlozkyMzdy
Hodiny

Typ
D
D
C
C
N

Popis
Počáteční datum intervalového výsledku
Koncové datum intervalového výsledku
Kód typu časové složky mzdy
Popis typu časové složky mzdy
Počet hodin pro daný interval v období v
daném záznamu výsledku pro danou
časovou složku mzdy. Pro danou
proměnnou lze kromě standardního
formátování čísla využít i formátovacího
řetězce: "hh:mm" který způsobí, že
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Dny

N

KalendarniDny

N

výsledný text proměnné bude v daném
tvaru hodiny:minuty. Dále lze využít
formátovacího řetězce: "m" který způsobí
že hodiny budou převedeny na minuty a
výsledný text bude celkový počet minut.
Počet dnů pro daní interval v období v
daném záznamu výsledku pro danou
časovou složku mzdy.
Počet kalendářních dnů pro daný interval v
období v daném záznamu intervalového
výsledku pro danou časovou složku mzdy.
Pro jednotlivé dny v měsíci lze rovněž
využít indexu dne u proměnné.

Značení typů:
C - Textová hodnota
D - Datum
N - číselná hodnota

14.5.6 Formátování datumových proměnných
Formátovací řetězec datumových proměnných řídí výsledné zobrazování hodnot
proměnných.
Formátovací řetězec je složen ze specifikátorů které reprezentují hodnoty
jednotlivých částí data zobrazené ve výsledném tvaru proměnné. Dále je složen z
ostatních formátovacích znaků které budou zobrazeny nezměněny.
Tabulka specifikátorů
Specifikátor
d
dd
ddd
dddd
m
mm
mmm
mmmm
yy
yyyy
/
'xx'/"xx"

Popis
Dosadí číslo dne bez úvodní nuly (1 - 31).
Dosadí číslo dne s úvodní nulou (01 - 31).
Dosadí zkratku dne v týdnu akt dne (Po - Ne).
Dosadí celý název dne v týdnu (Pondělí - Neděle).
Dosadí číslo měsíce bez úvodní nuly (1 - 12).
Dosadí číslo měsíce s úvodní nulou (01 - 12).
Dosadí zkratku měsíce v roce (Led - Pro).
Dosadí celý název měsíce (Leden - Prosinec).
Dosadí dvou místně rok.
Dosadí čtyř místně rok.
Oddělovač - na danou pozici dosadí oddělovač data
nastavený v systému.
Znaky uzavřené v uvozovkách nebo apostrofech
jsou dosazeny nezměněny tak jak jsou.

Příklady formátování datumové proměnné:
d.m.yyyy ->
d/m/yy ->
dd.mm.yyyy
yyyy-mm-dd

6.3.2003
6.3.03 (pokud je jako oddělovač nastavena tečka)
-> 06.03.2003
-> 2003-03-06
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14.5.7 Formátování číselných proměnných
Formátovací řetězec číselných proměnných řídí výsledné zobrazování hodnot
proměnných.
Formátovací řetězec je složen ze specifikátorů které reprezentují jednotlivé části
číslo zobrazené ve výsledném tvaru proměnné.
Tabulka specifikátorů
Specifikátor
0

#

.

[xx]

,
E+

'xx'/"xx"
;

Popis
Představuje místo pro číslici ve výsledném řetězci. Pokud je
na dané pozici čísla číslice pak je kopírována i na danou pozici
do výsledného tvaru, pokud ne pak je ve výsledném tvaru
dosazená 0.
Představuje místo pro číslici ve výsledném řetězci. Pokud je
na dané pozici čísla číslice pak je kopírována i na danou pozici
do výsledného tvaru, pokud ne pak je ve výsledném tvaru
tato pozice prázdná.
(tečka) Přestavuje oddělovač desetinné části čísla. Na danou
pozici je vložen oddělovač desetinné části nastavený v
systému. Pokud chcete striktně použít vámi definovaný
oddělovač zadejte oddělovač v uvozovkách.
Náhradní oddělovač desetinné části. Pokud je do
formátovacího řetězce vložen řetězec uzavřený v hranatých
závorkách místo oddělovače desetinné části, pak je daný
řetězec (bez závorek) vložen místo desetinného oddělovače
nastaveného v systému. Pokud je použit náhradní oddělovač
desetinné části pak nesmí být ve formátovacím řetězci použit
normální znak oddělovače desetin (tečka).
(čárka) Představuje oddělovač tisíců. Na danou pozici je
vložen oddělovač tisíců nastavený v systému.
Vědecká notace. Číslo je dosazeno ve vědecké notaci. E+
můžou následovat až čtyři 0 určující minimální počet číslic v
exponentu. E- určuje že bude zobrazeno jen negativní
znaménko u exponentu.
Znaky uzavřené v uvozovkách nebo apostrofech jsou
dosazeny nezměněny tak jak jsou.
(středník) Odděluje sekce pro kladnou, zápornou, a nulovou
hodnotu čísla ve formátovacím řetězci.

Příklady formátování číselné proměnné:
Formátovací řetězec
0
0.00
#.##
#,##0.00
#,##0.00;(#,##0.00)
#,##0.00;;Zero

1234
1234
1234
1234.00
1234
1,234.00
1,234.00
1,234.00

-1234
-1234
-1234
-1234.00
-1234
-1,234.00
(1,234.00)
-1,234.00
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0.5
0.5
1
0.50
.5
0.50
0.50
0.50

0
0
0
0.00
0.00
0.00
Zero
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0.000E+00
#.###E-0

1.234E+03
1.234E3

-1.234E+03
-1.234E3

5.000E-01
5E-1

0.000E+00
0E0

14.6 Importu zaměstnanců z txt souboru
Seznam zaměstnanců je možno také importovat z textového souboru. Import
provedete dle následujícího postupu:
Vytvořte soubor ppomer.txt, který obsahuje seznam zaměstnanců pro import.
Strukturu naleznete níže.
V programu DOCHÁZKA v menu systém\nastavení\nastavení aplikace v záložce
import vytvořte import s názvem RON, typ importu z textových souborů a
vyberte adresář kde je připravený soubor ppomer.txt
V programu v menu Systém\Import/export a proveďte „Import dat z mezd“
Následně bude import proveden a bude ukončen chybovou hláškou, která
obsahuje informaci, že nebyl nalezen soubor skuposob.txt, TypMzdPol.txt,
Mzda.txt. Toto není chyba při importu zaměstnanců. Zavřete informační okno.
Proveďte kontrolu, zda byli zaměstnanci naimportováni.

o
o

o
o

o

14.6.1 Struktura pro import seznamu zaměstnanců
Importní soubor se musí jmenovat ppomer.txt. oddělovačem jednotlivých polí je
středník.
Pořadí

Název pole

Povinnost

Formát

Délka

1

Rodné číslo

P

A

15

2

Příjmení

P

A

30

3

Jméno

N

A

30

4

Titul před

N

A

20

5

Titul za

N

A

20

6

Rodné jméno

N

A

30

7

Datum narození

N

D

8

Zaměstnanec

N

N

1
15

9

Osobní číslo

P

A

10

Datum nástupu

P

D

11

Datum výstupu

N

D

12

Typ pracovního poměru

N

A

10

13

Kalendář

N

A

10

14

Středisko

N

A

10

15

Popis střediska

N

A

30
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16

Personální středisko

N

A

10

17

Popis personálního
střediska
Platnost kalendáře a
středisek od
Typ mzdy

N

A

30

N

D

N

N

18
19

1

0

Formáty polí : A – alfanumerická
N – numerická (0-9)
D – datum ve formátu d.m.rrrr
T – čas ve formátu hh:mm
Délka :

15 – dané pole může obsahovat max.15 znaků (641212/5421)
10,2 – numerické pole délky 10 na 2 desetinná místa (5426,26)

Povinnost :

P – povinné
N – nepovinné

TIP
Vytvořte si Excelu soubor, v jehož sloupcích jsou výše uvedená pole, vyplňte
požadovaná pole pro jednotlivé zaměstnance (stačí povinná), uložte soubor ve
formátu *.csv (oddělovač středník) – název souboru ppomer.csv, následně soubor
přejmenujte na ppomer.txt a proveďte import v software DOCHÁZKA.
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15

Otázky a odpovědi

Nechci platit předčasné příchody a pozdní odchody
Pokud máte problém s nadpracovanými minutami můžete to řešit těmito způsoby :
o

o

zaokrouhlení - nastavte zaokrouhlení příchodů a odchodů u kalendáře.
Pracovníci s tímto kalendářem budou mít zaokrouhleny počátky a konce směn.
Problém tohoto nastavení vzniká pokud nechcete zaokrouhlovat vždy, ale pouze
přesahy přes definovanou směnu na začátku a na konci
ignorování příchodu před směnou od určeného času a odchodu po směně do
určeného času. Toto nastavení najdete v definici směny. pro každou směnu
můžete nastavit jinou práci na začátku a konci směny (viz formulář směna).

Rozdíl mezi zpracováním podle původní docházky a přepočtem výsledků
Zpracování docházky probíhá ve dvou cyklech.
V prvním cyklu program sestaví z jednotlivých zaznamenaných operací intervaly na
kterých uplatní nastavená pravidla pro zaokrouhlování a posuny operací. Výsledkem
je interval s definovaným počátkem a koncem. V druhém cyklu se již s vytvořeným
intervalem nic nemění a provádí se přepočet výsledků podle nastavení započítávání
operací do jednotlivých časových složek, jejich zaokrouhlování a výpočet celkových
hodnot (odpracované doby, přesčasy atd.)
o

o

Zpracování podle původní docházky - V tomto případě se za zvolené období
provede úplné zrušení vypočtených intervalů, intervaly se vytvoří znovu a
provede se přepočet výsledků. Probíhají tedy oba cykly. Při zpracování podle
původní docházky se zruší i intervaly vložené ručně v editaci docházky. Proto
pokud jste již prováděli větší množství úprav v editaci docházky buďte při použití
této funkce opatrní. Pokud jste změnili způsob zaokrouhlování, který ovlivňuje
sestavování intervalů nemáte jinou možnost. Bez opakovaného zpracování
podle původní docházky se změny ve zpracovaném období již neprojeví.
Přepočet výsledků - Při této funkci probíhá pouze druhý cyklus. Intervaly se
nemění a přepočítává se pouze nastavení započítávání a omezení. Pokud v
určitém dni provádíte editaci docházky (něco měníte) probíhá tento přepočet
automaticky.
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