Cloudový docházkový systém

iTA
DOCHÁZKA NOVĚ





Přístup k datům odkudkoliv pomocí webového prohlížeče.
Terminály lze umístit na vzdálených místech kdekoliv na světě.
Stále aktuální software.
Přehledné, intuitivní ovládání, bez drahého a složitého software.

Cloudový docházkový systém iTA
Představujeme Vám nový docházkový systém založený na cloudové aplikaci. iTA je výkonný systém pro automatizaci
docházky a je navržen tak, aby vyhovoval většině podniků. Díky snadné a rychlé obsluze šetří systém pracovní čas.
Jedná se o on-line řešení, cloud aplikace je přístupná přes webové rozhraní, bez nutnosti jakékoliv instalace. Tak lze pohodlně
a rychle zaznamenávat docházku zaměstnanců odkudkoliv. Terminály mohou být umístěny na všech pobočkách
zákazníka po celém světě. Modulární řešení umožňuje rozšířit funkce systému a služeb podle požadavků zákazníka.
Možnost komunikace se softwarem třetích stran (např. SAP) na požádání. Systém monitoruje přítomnost na pracovišti
v reálném čase na všech místech přes cloud aplikaci.

Výhody
•

nízké náklady na pořízení
významná úspora času při uvedení
do provozu

•

bez instalace a údržby IT infrastruktury

•

velmi jednoduchá implementace

•

přístup přes webové rozhraní

•

bezpečný přístup ke správě dat

•

poskytování technické podpory pro uživatele
šifrovaná komunikace mezi terminály
a aplikací v cloudu

•

•
•

RFID nebo biometrická identifikace
zaměstnanců

•

plná implementace nástrojů GDPR

Reporty a editace
•

žádná instalace, stačí jen připojit terminál k internetu

•

on-line aplikace pro analýzu pracovní doby zaměstnance

•

systém sbírá data z HW terminálu o docházce zaměstnanců

•

kapacita až 2 000 zaměstnanců

•

uživatel si může zvolit, jaké údaje o zaměstnancích budou
monitorovány

•

„zařazení zaměstnance“ – rozdílné nastavení pravidel
podle pracovní pozice zaměstnance a místa výkonu

•

docházka je hodnocena podle pracovních pravidel přiřazených
každému zaměstnanci

•

pracovní pravidlo definuje sadu podmínek, za nichž by měl
zaměstnanec pracovat
- základní čas (je požadováno, aby byl zaměstnanec v práci)
- řádná pracovní doba
- přestávky (vyžadované, pevné)
- přesčasy
- podpora směn

Sběr dat a sledování
•

RFID nebo biometrická identinfikace

•

systém používá časové účty ke sledování pracovní doby, absencí,
dovolených, přesčasů, služebních cest, home office ...

•

kalendář svátků podle regionů, ve kterých společnost působí

•

konfigurovatelné sestavy, tisk, odesílání e-mailem zaměstnancům, exporty

•

manažerský přehled pro analýzu docházky z různých pohledů
komplexní správa oprávnění konfigurovatelná pro konkrétní
potřeby společností, různé stupně oprávnění podle pracovní pozice zaměstnance
mobilní App pro iOS a Android

•
•
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•

Terminál iTA 7
elegantní design vhodný pro různé obchodní i průmyslové objekty

•

kryt z plastu, odolný proti opotřebení

•

7" TFT displej s dotykovou obrazovkou
- jas 400/800 cd/m2

•

interakce s uživatelem prostřednictvím dotykové obrazovky

•

integrovaný reproduktor pro zvukové potvrzení operace

•
•
•

•

terminál je připraven pro montáž na stěnu pomocí speciálního
držáku na zeď nebo pomocí držáku VESA

•

vstup pro kabely ze zadní strany zařízení

možnost vestavné montáže pod omítku nebo na stůl
Napájení
•
PoE (Power over Ethernet - IEEE802.3af-Class3)
nebo externí napájení 12 VDC (rozsah 10–16 VDC)
nízká spotřeba energie

Provozní prostředí

RFID
čtečka otisků prstů na přání

pracovní teplota -20 až +40 °C
relativní vlhkost 10 až 90 % bez kondenzace
•
krytí IP40, IP54
•
neumisťovat na místa vystavená přímému slunečnímu svitu
Interface
•
•

Časová základna
•

Montáž

•

Identifikace
•
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•

- široký úhel pohledu

•

2

interní časová základna s vysokou přesností (±3 ppm) – tepelně
kompenzované RTC (Real Time Clock) hodiny, s lithiovovou
baterií na celou dobu životnosti výrobku
možnost synchronizace času prostřednictvím NTP/SNTP
automatická změna na letní čas a zpět
podpora časových zón na základě IANNA Time Zone Database

•
•
•
•

10/100 Mbit Ethernet (IP fixed nebo DHCP)
USB
RS 232, RS 485/Wiegand
konektivita WiFi / LTE na přání

Pamět’
•
paměť pro offline ukládání dat:
100 000 záznamů docházky
2 000 zaměstnanců
•

flash paměť pro ukládání dat, nezávislá na napájení

První připojení terminálu
• připojte ethernetový kabel a v případě potřeby i kabel napájení, terminál lze napájet přes PoE (Power Over Ethernet)
• terminál se spustí do jedné minuty
• konfigurace sítě – síť musí být v provozu před aktivací
• terminál aktivujte pomocí vygenerovaného čísla

konfigurace sítě

aktivační obrazovka

Standardní režim
Po aktivaci se zobrazí standardní
obrazovka a terminál je připraven
k použití.

V normálním provozu vybere uživatel
správnou událost (příchod, odchod,
přestávka…). Po přiložení RFID karty
je tato událost odeslána na server.

Příklad: Po stisku tlačítka "Pauza"!
(ikonka s kávou) se na obrazovce
zobrazí typy přestávek.

•

konfigurovatelná obrazovka

•

možnost nastavení několika úrovní

•

informace o zůstatku v minulém měsíci

Vyberte typ přerušení,
přiložením karty zaznamenáte odchod/příchod.

iTA 7

Technická data terminálu

iTA 7 G

typ
Parametry displeje

dotykový displej

7” TFT, 800 x 480 pixelů
rezistivní

kapacitní

800 cd/m2

400 cd/m

8W

příkon
standardně

PoE (IEEE 802.3 af - Class 3) nebo 12 VDC

RS 232
RS 485

MIFARE, LEGIC a další ... 13,56 MHz support
RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3), fixní IP nebo DHCP
RJ25, volitelně RS232+RS485 nebo Wiegand nastavitelné iterním přepínačem

Wiegand

2x datový vstup DO, D1; podpora 2x výstup
USB 2.0 host A

USB
Komunikace,
interface

1x vstup
WiFi (na přání)

jen PoE (IEEE 802.3 af - Class 3)

PROX, PMX, HITAG a další ... 125 kHz support

RFID
Ethernet

rezistivní
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svítivost
Napájení

iTA 7 IP 54

Vstup TTL 5V
podpora standardů 802.11 n/g/b Frekvenční pásmo 2,4 GHz
Využívaná frekvenční pásma:
LTE FDD:
Band1(2100MHz)/Band3(1800MHz)/Band7(2600MHz)/Band8(900MHz)/Band20(800MHz)

LTE (na přání)

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band1(2100MHz)/Band8(900MHz) EDGE/GPRS/GSM:
850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz
Standardy:
WCDMA Rel ‘99 plus Rel 5 HSDPA, Rel 6 HSUPA, Rel 7
HSPA+(cat 14), Rel 8 DC-HSPA+(cat 24)
GSM/GPRS/EDGE Rel 99

Komunikační protokoly

Ethernet

Certifikace

safety, EMC, RFID, WiFi

Provozní prostředí

pracovní teplota

HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, HTTP PROXY SOCK 5 PROXY
EN60950, EN55032, EN55024, E300330-1, EN 300330-2, EN 301489-1, EN 301489-3
-20 až +40 °C (neumisťovat na místa vystavená přímému slunečnímu svitu)
10 ÷ 90%, bez kondenzace

relativní vlhkost
čelní strana

polyesterová folie

tvrzené minerální sklo
ABS

tělo terminálu
Mechanická konstrukce

Montáž

stupeň krytí

polyesterová folie

IP54

IP40

rozměry

189 x 189 x 58 mm

225 x 165 x 125 mm

hmotnost

1.1 kg

1.4 kg

standardně
na přání

montáž na stěnu
stolní nebo vestavná montáž
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Cloudový docházkový systém popis
Cloudový systém přináší zásadní vylepšení v oblasti docházkových systémů. Systém se uvádí do provozu bez instalace a nutnosti jiného HW, stačí
pouze terminál a připojení do sítě internetu.
Databáze je umístěna na cloudu a shromažu
ďuje všechna data docházky z terminálů. Jiná aplikace na stejném cloudu umožní prohlížet, měnit,
vykazovat a analyzovat všechny tyto údaje. Pro tuto činnost je vhodný jakýkoliv prohlížeč – bez instalace softwaru. Data jsou uložena na serverech
se zabezpečeným připojením a pravidelným zálohováním. Data jsou k dispozici všude, kde je internet.
Po vybalení, připojení napájení a připojení terminálu k internetu provedete aktivaci vygenerovaným číselným kódem. Po aktivaci je systém připraven k práci – monitorování docházky vašich zaměstnanců. Průběžně lze zadávat jména zaměstnanců (v případě, že ještě není zaměstnanec zadav
do systému probíhá identifikace pouze podle čísla karty) a popsat strukturu společnosti. Systém lze provozovat na více místech – pobočkách
společnosti a také libovolně převádět zaměstnance mezi pobočkami.

„Pracovní pravidla“ definují soubor
pravidel, podle kterých se počítá
a hodnotí výkonnost zaměstnanců
•

základní doba – doba, kdy je nutné,
aby byli zaměstnanci na pracovišti

•

placená doba – časový interval,
kdy je výkon zaměstnance finančně
hodnocen

•

pracovní čas – doba, kterou je
zaměstnanec povinen denně
odpracovat

•

definice přestávek pro zaměstnance

„Pracovní pravidla“ jsou propojena se zaměstnancem za pomoci
týdenní směny, přepínače pravidel a denním pravidlem.

iTA systém používá časové účty pro vedení záznamů o přesčasových hodinách nebo nepřítomnosti. Lze definovat neomezené množství těchto účtů
pro různé účely, jako jsou nemoci, dovolené, péče o děti, přesčasy, služební cesty, práce doma (home office). Spolu s definicí účtu lze definovat
pravidelné akce se zůstatkem účtu.
Například přesčasy zaměstnance mohou být propláceny každý měsíc - pak se účet automaticky vymaže, nebo lze přesčasy sčítat v průběhu roku
a kompenzovat je jinou cestou – pak lze použít ruční úpravu zůstatku na časovém účtu. Tyto speciální účty systému dávají možnost analyzovat
důvod nepřítomnosti a sledovat přesčasovou práci či absence ve společnosti.

Klíčovým prvkem systému jsou samozřejmě přehledy a reporty docházky.
Obrazovka absencí a vyhodnocení absence vám dává výbornou příležitost
spravovat a plánovat absence vašeho týmu. Přehled zobrazí denně každou
nepřítomnost (není odpracována celá určená pracovní doba dle pracovního
pravidla) nebo jakékoli porušení pracovních předpisů – jako je nepoužití ID
karty nebo pozdní příchod do práce.
Každá taková událost je buď zvýrazněna a stručně popsána nebo barevně
odlišena. Přehled lze rychle opravit přímo na obrazovce, nebo lze zkontrolovat všechny podrobnosti na záložce „Denní docházka“, kde se zobrazí
všechna data z terminálů, spolu se všemi výpočty a nedodržením pracovních
pravidel. Zde je možné upravit každou položku jednu po druhé.

Obrazovka „reportů“ umožňuje připravovat výkazy v pdf a vytvářet
podklady pro zaměstnance nebo vedení společnosti.
Nakonec obrazovka Exporty umožňuje generovat data ve formátu
csv pro další zpracování.

Celý systém je přístupný každému, kdo má ke konkrétním operacím oprávnění. Existuje několik úrovní oprávnění – správce společnosti
(může provádět všechny úpravy a zásahy na všech účtech, upravovat pracovní pravidla), správce týmu-HR admin (může upravovat docházku,
přidávat zaměstnance a dělat výpisy z reportů) a zaměstnanec (oprávnění jen pro osobní účet). Ke každé této úrovní mohou být přiřazena další
oprávnění pro jemnější rozlišení autorizovaných úkolů. Některým z vašich zaměstnanců mohou být poskytnuta práva zkontrolovat svou vlastní
docházku, takže oprava může být konzultována okamžitě, čímž se šetří čas zodpovědné osoby.

Co musím vědět při výběru systému iTA
•
•

Pro kolik zaměstnanců má být docházkový systém určen?
Kolik terminálů budu chtít využívat?
Budou terminály i na odloučeném pracovišti?

•

Jaký způsob zaznamenávání docházky zvolím? Čip nebo otisk prstu?

•

Budu si přát docházkový systém propojit s firemním účetním programem?

•

Bude potřeba, aby docházkový systém uměl otevírat dveře?

•

Mám v dosahu místa instalace internetové připojení s UTP kabelem (koncovka
RJ45)? Pokud ne, mám k dispozici WiFi? Nebo chci systém s vlastním datovým
připojením (SIM karta LTE atd.)?
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Při zakoupení moderního cloudového docházkového systému dostanete odkaz na podrobný internetový návod, který Vám představí veškeré
možnosti systému a přehledně Vás provede nastavením jednotlivých oblastí. Pomůže Vám plně využít veškeré funkce docházkového
systému, které jsou k dispozici.

Příklad nastavení časových účtů

Cloudový docházkový systém

iTA
DOCHÁZKA NOVĚ





Přístup k datům odkudkoliv pomocí webového prohlížeče.
Terminály lze umístit na vzdálených místech kdekoliv na světě.
Stále aktuální software.
Přehledné, intuitivní ovládání, bez drahého a složitého software.

