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Obsahem je zpracování denní docházkové agendy v kompletním rozsahu pro úèely zajištìní:  

 informací o skuteènì odpracovaných hodinách 

 informací o pøítomnosti na pracovišti a mimo (služební cesty a pochùzky, ...)   

Možnosti tvorby denní docházky:   

Racionální poøízení denní docházky  

 hromadné vygenerovaní øádkù na více dní a pro více osob -  obsluha pak zaznamená jen rozdíly oproti 
plánovacím kalendáøùm osob 

 možnost doplnìní osoby od pøihlášeného uživatele  

Napojení na docházkový terminál 

 na docházku IMES je možno napojit i vìtšinu docházkových terminálù externích firem

Podklad pro automatizované zpracování sumární mìsíèní docházky a dokladù hrubých mezd v plné 
návaznosti na vlastní vnitropodnikové smìrnice odmìòování - automatizované zpracování: 

- pøíplatkù a pøesèasù
- pøesèasy  placené, evidenèní i formou výpoètu èástky prémií (nadlimitní pøesèasy) 
- konto pracovní doby  

m 

m

m

m poøízením, pøes docházkový terminál nebo automaticky z denních pracovních výkazù a stazek (z modulu 
mzdy i provoz)  

m možnost pøizpùsobení formuláøe poøízení pro danou skupinu osob (výbìr sloupcù, zastavování a 
doplòování hodnot)

m

m

m zápis denní mzdové docházky je plnì parametrizován s nastavením v plánovacích kalendáøích  (zahájení 
pracovní doby, doba pøípravy, pøestávky, …) 

m

podkladù pro automatickou tvorbu hrubých mezd (mzdové hodiny, pøestávky, ...)

Významní uživatelé
Jokey Praha
VHS Benešov
Agro Jesenice
VaK Mladá Boleslav

Vazby do dalších agend
Mzdy
Osobní evidence
Vnitrofakturace
Manažer
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Vazby do dalších agend
Mzdy
Osobní evidence
Manažer
   
   

Významní uživatelé
Jokey Praha
VHS Benešov

Základní  výhody

 široké možnosti  nastavení uživatelských parametrù

 tvorba pracovních kalendáøù

 definice typù pracovních dnù, volná, periodická, variabilní, smìnová pracovní doba

 pøiøazení mzdových složek na terminály

 evidence a automatické generování pøestávek, pøesèasù a pøíplatkù

 ruèní korekce èasových dat  

 možnost vkládání ruèních údajù nebo oprav 

 mìsíèní uzávìrky 

m s
administrativu docházkové agendy
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m
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polehlivý a ekonomicky výhodný systém - zvýšíte dochvilnost svých zamìstnancù a snížíte 

Docházkový terminál
Spolu s modulem docházky nabízíme i vlastní docházkové 
terminály v kvalitním provedení za výhodných cenových 
podmínek.
Docházkový terminál je pøipojen do poèítaèové sítì a data 
o prùchodech zamìstnancù ukládá on-line na centrální 
server.  Data docházky jsou pak pøístupná registrovaným 
uživatelùm pro zobrazení, tisk, opravy èi export. 
Zaøízení mohou dále sloužit  pro otevírání vstupních dveøí 
a odblokování turniketù.
Samozøejmostí je ovládání z klávesnice, zobrazení 
informací o odpracované dobì na displeji, vedle on-line 
provozu i of-line provoz, zálohy proti výpadku elektrické 
energiie a pøipojení do sítì Ethernet. 

Docházkový terminál
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