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Vyhodnocovacie programy DOCHÁDZKA a PRÍSTUPY
CHARAKTERISTIKA
























Informácie o pohybe osôb, nastavovaní parametrov
prístupových oprávnení
Databáza čítačiek (dochádzkových a prístupových
terminálov) s definovaním individuálnych prístupových
práv a časových obmedzení operácií u každej z nich
Možnosť nastavenia individuálnych dôvodov prerušenia
pracovnej doby
Definícia prípadného automatického ukončenia operácie v
určenú hodinu, pri skončení pracovnej doby, pri uplynutí
dĺžky denného úväzku
Možnosť automatického pokračovania a opakovanie
operácie podľa nastavených podmienok (nemocenská,
dovolenka atd.)
Definovanie časovej zložky mzdy, do ktorej sa operácia
(prerušenie pracovnej doby) bude započítavať
Možnosť samostatného vyhodnocovania rôznych objektov
Schopnosť rozdeleného spracovávania obchôdzkových dát
podľa firiem
Zoznam zmien s možnosťou evidencie pevnej i pružnej
pracovnej doby
Možnosť automatického rozdelenia operácie u pružné
pracovnej doby
Číselník kalendára s možnosťou definície pracovnej doby
pre každý deň v roku pre skupiny zamestnancov alebo pre
jednotlivých zamestnancov individuálne
Typy kalendárov pre jednozmennú i viaczmennú
prevádzku
Inteligentné rozpoznávanie odpracovanej zmeny
Sprievodca vytvárania kalendára pre zjednodušenie práce
Databáza zamestnancov s ich základnými identifikačnými
údajmi
Import zoznamu identifikačných médií a zoznamu
zamestnancov z textového súboru
Možnosť rozdelenia zamestnancov do jednotlivých
dochádzkových terminálov
Databáza identifikačných médií s možnosťou prideľovania
jednotlivým zamestnancom
Komunikácia s dochádzkovými terminálmi automatická,
priebežná alebo ručná
Možnosť manuálneho vkladania operácií dochádzky
z počítača (pre jeden alebo viac dní dopredu)
Grafické zobrazenie dochádzky skupín alebo jednotlivých
pracovníkov za deň či dané obdobie s možnosťou
prehľadnej editácie
Prepracovaný systém definície prístupových práv pre prácu
s dochádzkovým systémom
Editácia (úprava) dochádzky oprávnenými osobami

POPIS A FUNKCIE
Vyhodnocovacie programy DOCHÁDZKA a
PRÍSTUPY sú určené pre operačný systém Windows
98 a vyššie. Oba slúžia k zadávaniu, údržbe,
prehliadaniu a tlači primárnych tabuliek databáze a
pre poskytovanie komplexných informácií o
jednotlivých užívateľoch ich pohybe v strážených
zónach a nastavovanie parametrov oprávnenie.
Program DOCHÁDZKA naviac ponúka informácie
o dochádzke
podľa
konkrétneho
výberu
prevádzkovateľa sledovanie pohybu zamestnancov v
priebehu pracovnej doby a prípravu podkladov pre
spracovanie mzdovej agendy. Využívaním programu
DOCHÁDZKA v napojení na systém Apro je
dosiahnuté obmedzenia chybovosti pri spracovaní dát
o dochádzke, efektívnejšieho využívania pracovnej
doby, zaznamená kvalitatívne zvýšenie osobného
prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam
(zvýšená pracovná morálky), vylúči neoprávnené
nadčasové hodiny. V neposlednej rade je dosahované
prostredníctvom elektronického spracovania časových
a tým i finančných úspor pri spracovaní informácií o
dochádzke a príprave podkladov pre spracovanie miezd.
Hlavnou úlohou programu je zaistiť ucelený prehľad o
všetkých aktuálnych i vyradených užívateľoch, ich
ohybe a prípadnej neprítomnosti, vrátane radenia
užívateľov do špecifických skupín s individuálnym
nastavením prístupových práv.
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Možnosť obmedzenia editácie dochádzky na skupinu
pracovníkov (stredisko, oddelenie)
Evidencia prestávok s možnosťou automatického
vkladania podľa nastavených pravidiel
Systém sledovania nadčasov rozhodnutie koľko hodín
previesť do nasledujúceho mesiaca, preplatiť, stornovať
Spracovanie salda pracovnej doby so získaním údajov
o salde u dochádzkového terminálu
Spracovanie štatistík časových zložiek mzdy
(odpracovanej doby, absencie a náhrad…) za zvolené
obdobie
Manažér výstupných zostáv vytváranie vlastných zostáv a
exportov
Komunikácia s modemom so vzdialeným pracoviskom
Monitorovanie prítomnosti zamestnancov aktuálne alebo
spätne s možnosťou zobrazenia fotografie
Sledovanie pobytu pracovníkov v jednotlivých objektoch
firmy
Možnosť automatickej synchronizácie dát so špeciálnym
mzdovým programom
Komunikácia s nadradenými systémami (mzdová
a účtovná agenda)

Dochádzka jednotlivých pracovníkov je v programe
prehľadne graficky zobrazená. Pokiaľ je potrebné
zaznamenať akékoľvek zmeny, umožňuje program
vkladať alebo upravovať operácie (napr. dovolenku,
nemocenskú atď…)
Pomocou systému prístupových práv je možné
konkretizovať, ktorí užívatelia sú oprávnení
dochádzku editovať, alebo len prehliadať. Program
umožňuje nastaviť skupiny, kde vedúci pracovníci
môžu editovať dochádzku svojim podriadeným. Ďalej
vyhodnocovací
software
obsahuje
systém
schvaľovania spracovanej dochádzky, ktorá môže byť
následne vytlačená alebo dáta exportované do
nadradeného, spravidla mzdového systému.

Inštalácia
Vyhodnocovací program je koncipovaný ako užívateľsky veľmi
príjemný a jeho ovládanie je intuitívne. Inštalácia programu
nevyžaduje okrem pripojeného adaptéru A-pro iné doplnkové
komponenty. Program je určený pre operačný systém Windows
98/NT/2000/XP. Databáza môže byť uložená na akomkoľvek file
serveru (Windows, Novell, Linux) vo formáte MSA ccess alebo
ako SQL databáza na MSSQL serveru 2000.
Pre inštaláciu dochádzkového systému je potrebný jeden voľný
sériový port (COM) pre pripojenie adaptéru k PC.

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRY
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