AKTIVACE NFC ŘEŠENÍ DOCHÁZKY
PO DORUČENÍ NFC TAGŮ
1. Přihlašte se do docházkového systému iTA na adrese
ita.firemnidochazka.cz přihlašovacími údaji správce, které jste
obdrželi do emailu.
2. Pro přihlášení vytvořte zaměstnanecký účet, který
zaměstnanci umožní značení docházky skrze NFC tagy.
V horní liště zvolte Zaměstnanci - Zaměstnanci - Přidat
zaměstnance a následně vyplňte potřebná pole
pro vytvoření zaměstnance - Uložit.
Pozn. Tento bod můžete přeskočit, pokud již máte
zaměstnanecké účty vytvořené.
3. Na zadaný email zaměstnanec obdrží přihlašovací údaje
pro zaměstnance, které využijete v následujícím bodě.
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4. Nainstalujte si MOBATIME iTA mobile z Google Play nebo App Store, aplikaci spusťte a přihlašte se nově
vytvořenými přihlašovacími údaji pro zaměstnance, které zaměstnanec obdržel na email.
5. V nastavení Vašeho telefonu/tabletu zapněte funkci NFC. Pro okamžité odesílání záznamů
do docházky mějte v telefonu/tabletu zapnuté také mobilní data nebo WiFi (v opačném případě
se záznamy provedou v režimu Offline a do docházky budou odeslány až po opětovném připojení
telefonu/tabletu k mobilním datům či WiFi).
6. Nyní přiložte telefon/tablet k NFC tagu a vyberte z nabídky „iTA mobile“. Následně se Vám zobrazí
neznámé RFID číslo, které opíšete do pole RFID, viz. další bod této příručky.
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7. RFID číslo zobrazené na Vašem telefonu/tabletu zadejte ve webovém rozhraní správce do pole RFID,
které naleznete v Nastavení - Mobilní NFC čtečka - Nové nastavení - RFID.
Následně zadejte i ostatní pole:
Typ záznamu - základní záznamy máte předdefinované (příchod, odchod a jiné).
Pojmenování čipu - jde o přiřazení místa, kde se NFC tag nachází, např. vchod, vchod z parkoviště,
apod. Po zadání všech polí klikněte na Uložit.
8. A je to! Nyní již zaměstnanci mohou značit docházku přiložením telefonu/tabletu k NFC tagu. Mějte
vždy na paměti, aby měl při značení docházky zaměstnanec ve svém telefonu/tabletu zapnutou NFC
funkci. Pro okamžité odeslání záznamu do docházky mějte v telefonu/tabletu zapnuté také mobilní
data nebo WiFi (v opačném případě se záznam provede v režimu Offline a do docházky bude odeslán
až po opětovném připojení).
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