CLOUDOVÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Technické údaje
černá
černá / červená
ruční
automatická
analogový
digitální
pasivní (jen data)
aktivní (včetně tisku)
reléový kontakt
4 různé melodie

Barva tisku
Volba sloupců
Ukazatel času
Záloha chodu
Spínací výstup
Zvuková signalizace
Napájecí napětí

trvalý
špičkový

Příkon

Hmotnost v kg
Rozměry v mm
ŠxVxH
Přesnost při 20 °C
Rozsah provozních teplot
Rozsah vlhkosti vzduchu
Doplˇň
nk
ky
Docházková karta s detekcí strany
Kovová lístkovnice pro 25 ks karet
černá
černo-červená
Barvící páska
červená
modrá
zelená


k dispozici standardně

()k

BX 1500

BX 1600

EX 3500 N

BX 6400




































2W
10 W
2,3
190 x 224 x 104





230 V~ ± 10 %
2W
3W
10 W
6W
2,3
2,6
190 x 224 x 104
190 x 224 x 127
± 0,3 s/den
–10 až +40 °C
10 až 90 %
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3,2
222 x 236 x 162
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„Pracovní pr
Cloudový doch
Cloudový sys ázkový systém – popis
stačí pouze tertém přináší konkurenční výhody na poli časových docházkových systémů. Systém se uvádí do provozu bez instalace a nutnosti jiného HW,
minál a připojení do sítě internetu.
Databáze je umís
těna na cloudu a shromažďuje všechna data docházky z terminálů. Jiná aplikace na stejném cloudu umožní prohlížet, měnit, vykazovat
a analyzova
iTA systém pot všechny tyto údaje. Pro tuto činnost je vhodný jakýkoliv prohlížeč – bez instalace softwaru. Data jsou uložena serverech se zabezpečeným
připojením a pr
účely, jako jso avidelným zálohováním a jsou k dispozici všude, kde je internet.
Po vybalení ter
Napříkla
minálu, připojení napájení a připojení k internetu provedete aktivaci vygenerovaným číselným kódem. Po aktivaci je systém připraven
k práci – monitor
za
zovat j d přesčasy
ování docházky vašich zaměstnanců. Průběžně lze zadávat jména zaměstnanců (v případě, že ještě není zaměstnanec zanesen
do sys
e jino
a sledova
je identifikace
pouze podle čísla karty) a popsat strukturu společnosti. Systém lze provozovat na více místech – pobočkách společnosti
a také tému
libovolně
pře
vádět zaměstnance mezi pobočkami. Toho lze dosáhnout změnou tzv. „zařazení zaměstnance“ v závislosti na aktuální pozici
ve str
uktuře společnosti. Zaměstnanec může mít více „zařazení“, přitom každému „zařazení“ mohou být přiřazena různá „pracovní pravidla“.
Klíčovým prvkem sy
docházky.
O
„Pracovní pr
br kter definují soubor
avidla“
výbornou
příle
pravidel, podle
Přehled
zobr
výkonnost
za žitos ých se hodnotí
aměstnanců
celá určená pr
porušení
praco
• základní
doba – doba
, kdy je
pozdní
příchod
nutné,
aby b
dozaměstnanci
pr
na pracovištiyli
Ka
•
ždá taková
barevně
odliš
placená
dobaza– časový interval,
kdy
je výkon
ena
nebo lze zkontr
městnance
finančně hodnocen
olo
docházk
• praco
se všemi a“,
výpkde se z
vní čas – doba, kterou je
zaměstna
očtkaždo
možné upravit
nec povinen denně
odpracovat
• definice přes
távek pro zaměstnance

dispozici na přání

avidla“ jsou propojena se „zařazením zaměstnance“ – mohou
se měnit s pozicí nebo umístěním zaměstnance.

užívá časové účty pro vedení záznamů o přesčasových hodinách nebo nepřítomnosti. Lze definovat neomezené množství těchto účtů pro různé
u nemoci, dovolené, péče o děti, přesčasy, atd. Spolu s definicí účtu lze definovat pravidelné akce se zůstatkem účtu.
městnance mohou být propláceny každý měsíc - pak se účet automaticky vymaže, nebo lze přesčasy sčítat v průběhu roku a kompenu cestou – pak lze použít ruční úpravu zůstatku na časovém účtu. Tyto speciální účty systému dávají možnost analyzovat důvod nepřítomnosti
t přesčasovou práci či absence ve společnosti.

stému jsou samozřejmě přehledy a reporty
azovka absencí a vyhodnocení absence vám dává
t spravovat a plánovat absence vašeho týmu.
zí denně každou nepřítomnost (není odpracována
acovní doba dle pracovního pravidla) nebo jakékoli
vních předpisů – jako je nepoužití ID karty nebo
áce.
událost je buď zvýrazněna a stručně popsána nebo
. Přehled lze rychle opravit přímo na obrazovce,
vat všechny podrobnosti na záložce „Denní
obrazí všechna data z terminálů, spolu
y a nedodržením pracovních pravidel. Zde je
u položku jednu po druhé.

