ABX Docházka – doplňkový modul pro systémy Astor, Harsys, Recepce a Půjčovna
Docházková nadstavba sestává z agendy v manažerské části programu, a ze samostatné aplikace „Docházkový
terminál“. Jedná se o jednoduchý, přitom však mocný nástroj pro sledování odpracované doby zaměstnanců.
Agenda Docházka
Tento modul je součástí programů Astor, Harsys, Recepce a Půjčovna. V této agendě probíhá sestavení docházkových schémat,
pořízení seznamu středisek (provozoven či pracovních skupin), pracovníků i vyhodnocení jejich docházky.
Evidence odpracované doby se provádí buď na základě událostí (příchodů a odchodů), zaznamenaných „Docházkovým terminálem“,
nebo lze časové sumy (odpracováno, přesčas, dovolená apod.) zapsat k jednotlivým směnám (dnům) ručně.
Pro každého pracovníka lze zvlášť vytisknout či odeslat e-mailem „Měsíční docházkový výkaz“ (podle potřeby vč. výpisu událostí), pro
mzdovou účetní je k dispozici „Měsíční sumární výkaz“ – za jednotlivou firmu, nebo za vybrané středisko.
Součástí agendy je i přehled (log) událostí a monitor aktuální přítomnosti jednotlivých pracovníků ve firmě.
Docházkový terminál
Na rozdíl od většiny specializovaných docházkových systémů, které používají samostatný elektronický terminál, se ABX Docházka ubírá
jinou cestou. Pro zaznamenávání příchodů a odchodů se používá jakýkoli počítač s OS Windows s připojenou čtečkou čipů, na kterém
běží aplikace „Docházkový terminál“. Je výhodné, pokud je připojená obrazovka dotyková – není to ale nezbytné. Terminálů může
běžet ve firmě i více. Připojení k serveru s daty je realizováno lokální sítí, případně přes internet. Na rozdíl od zmíněných
specializovaných terminálů je softwarový terminál komfortnější a poskytuje i funkce, které jednoúčelové přístroje obvykle nemají.
V závislosti na konfigurovatelných právech zaměstnanci mohou pomocí terminálu do systému zaznamenávat nejen běžné příchody,
odchody a přerušení (lékař, oběd apod.), ale i celodenní nepřítomnosti (služební cesta, dovolená,…), případně provádět korekce
zapisovaného času (se zaznamenáním důvodu). Úloha manažera pak spočívá v kontrole a odsouhlasení či opravě zaznamenaných
událostí.

Ceník (bez DPH)
Docházka 1) 2) do 5 osob 4)
Docházka 1) 2) do 10 osob 4)
Každých dalších 5 osob
Každých dalších 10 osob
RFID čip EM 125kHz

Cena
6.000,7.000,2.000,3.000,50,-

Promo cena při nákupu
s novou licencí 3)
4.500,5.000,1.000,1.500,50,-

1) Set software (agenda a samostatný sw Docházkový terminál) + USB RFID čtečka + čipy. Jiné než námi dodávané čtečky nejsou podporovány. Čtečka musí být samostatná, nelze ji současně používat
pro přihlašování obsluhy. Demo (agenda je součástí programu, odkaz pro stažení Terminálu na vyžádání) lze vyzkoušet i bez čtečky. Software lze zakoupit bez čtečky (Terminál umožňuje i manuální
výběr osoby ze seznamu), sleva -1000Kč bez DPH.
2) Docházka běží jako součást kteréhokoli z našich programů (Harsys, Astor, Půjčovna, nebo Recepce). Je jedno, v jaké edici program máte, pokud je aktuální (docházku jsme přidali v 1Q/2016).
V případě zájmu o samostatnou docházku lze za 1.000,- zakoupit licenci ABX Recepce bez možnosti pracovat s rezervacemi.
3) Při prvotním nákupu nové licence Harsys, Astor, Půjčovna, nebo Recepce. Netýká se nákupu licence jen pro účely Docházky dle pozn. 2).
4) První osobu (pro testovací účely) lze do systému vložit i bez licence, zdarma.

Poslední revize dokumentu: 17.4.2016
ABX software s.r.o., Závodu míru 876/3a, 36017 K. Vary, tel. 840 55 66 77, 353 034111, podpora@ab-x.cz, http://www.ab-x.cz
str. 1

