DOCHÁDZKA
Dochádzkový systém slúži na evidenciu pracovnej doby, zároveň aj na monitorovanie pohybu
zamestnancov v jej priebehu, a taktiež na prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.
Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o
dochádzke, lepšie využívanie pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu
zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúčenie neoprávnených
nadčasových hodín.
Spracované údaje o dochádzke možno prehľadne tlačiť alebo exportovať do nadradených systémov.

WWW.DOCHADZKA.SK

DOCHÁDZKA

Systém eviduje a spracováva údaje získané z dochádzkových a prístupových terminálov. Dokáže
definovať pracovné zmeny, plánovať pracovnú dobu a následne všetko vyhodnotiť porovnaním so
skutočnou dochádzkou. Naša Dochádzka sa nespolieha len na časový fond, ale je schopná
pracovať taktiež s mzdovými položkami (bonusy, odmeny, príplatky).

Spracované údaje o dochádzke možno prehľadne tlačiť alebo exportovať do nadradených systémov.

-

MÁME SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV
Naše produkty používajú spoločnosti s tisíckami alebo len
desiatkami zamestnancov. Implementáciou v rôznych
oboroch dokazujeme variabilitu a komplexnosť nášho
riešenia (automobilový priemysel, stavebníctvo, energetika,
plynárenstvo,
vodohospodárstvo,
zdravotníctvo,
finančníctvo a bankovníctvo, štátna správa, ...).

www.d ochadzka.sk

VYBRANÉ REFERENCIE
+
+
+
+
+
+
+
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STRABAG P&FS
IMMERGAS EUROPE
HELLA SLOVAKIA
CCN GROUP SLOVAKIA
BAUMAX SLOVENSKO
TOWER AUTOMOTIVE
BRANDTNER
IMRICH CAR
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UNIQA POISŤOVŇA
ETOP
MATICA SLOVENSKÁ
OSBD POV . BYSTRICA
MESTSKÉ ÚRADY
ÚRADY PRÁCE
ŠKOLY

Dochádzka
DOCHÁDZKA

INFORMÁCIE O PRODUKTE

AUTOMATIZOVANÝ DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
Zaoberáme sa dochádzkovými systémami už mnoho
rokov. Svoje skúsenosti i poznatky od zákazníkov vždy
implementujeme do ďalších „upgradov“ aplikácie.
Dochádzka nie je pre nás iba sledovanie príchodov
a odchodov zamestnancov.
Zavedením našej Dochádzky si výrazne zjednodušíte
prípravu dát pre mzdy. Program automaticky počíta
príplatky, nadčasy, nároky na stravné, ... Pomocou
výpočtov Vám zautomatizujeme výpočet bonusov
a odmien za dochádzku. Softvér už obsahuje
množstvo reportov aj exportov.

VÝHODY NÁŠHO RIEŠENIA
+
+
+
+

skúsenosti s implementácia
dochádzkových systémov
vlastné kapacity pre vývoj
hardvéru aj softvéru
maximálne vzájomné prepojenie
hardvéru a softvéru
množstvo dátových mostíkov
(import/export dát) na iné systémy

Dochádzka
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INFORMÁCIE O PRODUKTE
ROZŠIRUJÚCE MODULY

INTRAWEB
Umožňuje pracovať s dochádzkou prostredníctvom
internetového prehliadača.

PLÁNOVANIE KAPACÍT
Nahradí komplikované plánovanie zmien nerovnomerne
rozvrhnutej
pracovnej
doby,
nepretržitých
aj
viaczmenných prevádzok.

VÝROBA
Slúži na evidenciu práce na zákazkách a strediskách.

VISITOR
Je určený pre evidenciu návštev, ktoré vchádzajú do
objektu firmy. Modul môže byť rozšírený o čítačku
dokladov.

MOBILNÁ DOCHÁDZKA
Pracuje so systémami ONI alebo LeasePlan na
sledovanie a stráženie vozidiel a objektov. Jednotky,
ktoré sú umiestnené vo vozidlách alebo mobilných
objektoch sa využívajú na evidenciu dochádzky.

SLUŽOBNÉ CESTY
Sú určené na výpočet a vyúčtovanie cestovných náhrad.

SÚČASTI DOCHÁDZKOVÉHO SYSTÉMU
+ h a r d v é r = dochádzkové a prístupové terminály,
zámky, turnikety, bránky, ...
+ identifikačné médiá – bezkontaktné karty alebo
prívesky, biometrické údaje
+ softvér pre spracovanie dochádzky a nastavenie
prístupových práv
+ analýza a implementácia požiadaviek zákazníka
+ školenie užívateľov a správcov systému
+ prepojenie na nadradené/podradené systémy
+ asistencia pri mesačnej uzávierke
+ helpdesk a hotline

ROZHODUJÚCE VLASTNOSTI
+
+
+
+
+
+

grafické zobrazenie dochádzky zamestnanca
modely pracovnej doby – pravidelné/nepretržité/individuálne
výpočty príplatkov, nadčasov, odmien, nárokov na stravné
konto pracovného času
užívateľský editor zostáv a grafov
exporty dát do PDF, EXCEL, JPEG, TXT a do ďalších formátov
www.d ochadzka .sk

DMR System s. r. o.
Nám. A. Hlinku 29/34

mobil 1: +421-949-529-437

017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 657 344

mobil 2: +421-903-438-873
telef.: +421-42-44-93-936

web: www.dmrsystem.sk

IČ DPH: SK2022223764

tel/fax.: +421-42-43-21-393

web: www.dochadzka.sk

www.dochadzka.sk

e-mail: info@dmrsystem.sk

