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FIREMNÝ PROFIL

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Spoločnosť DMR System, s.r.o. bola založená v roku
2006. Hlavným cieľom spoločnosti je vývoj a výroba
hardvéru pre dochádzkové, prístupové a stravovacie
systémy a zberu dát z výroby, inštalácia a implementácia
týchto systémov na Slovensku a v okolitých štátoch.

INŠTALÁCIA DOCHÁDZKOVÝCH A PRÍSTUPOVÝCH

Spoločnosť bola založená ako dcérska spoločnosť firmy
RON Software spol. s r.o., ktorá sa zaoberá vývojom a
predajom softvéru pre dochádzkové, prístupové,
stravovacie a mzdové systémy. Spoločnosť RON software
spoločne so svojimi partnermi (DAZCO, SOFTIP, MC
USIP) inštalovala dochádzkové a prístupové systémy u
viac ako 300 zákazníkov na Slovensku. V Českej republike
je inštalovaných viac ako 1700 týchto systémov.
Cieľom spoločnosti DMR System s.r.o. je tiež vybudovanie
kvalitnej distribučnej siete, kde je možné ponúkané
systémy zakúpiť a získať tiež kvalitnú podporu a
poradenstvo.

SYSTÉMOV

Návrh konfigurácie dochádzkových systémov je
vykonávaný na základe analýzy začiatočného stavu.
Jednotlivé komponenty sú navrhnuté tak, aby efektívne
spĺňali požiadavky zákazníka. V prípade modernizácie
dochádzkového systému je inštalácia vykonaná tak, aby
nebolo narušené spracovanie dochádzky a prechod bol čo
najmenej "bolestivý". Inštalácia je vykonávaná s
maximálnou dôkladnosťou a dôslednosťou. Na prianie
zákazníka je spracovaný projekt so
zakreslením
skutočného stavu.

IMPORTY DÁT, IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU,
CUSTOMIZÁCIA

Súčasťou dodávky dochádzkových systémov môžu byť
tiež importy dát. U dochádzkových a prístupových
systémov je možné importovať väčšinu údajov o
zamestnancoch, prac. dobe, strediskách, ...

V súčasnom čase do produktového portfólia patria:
o automatizovaný dochádzkový systém
o automatizovaný prístupový systém
o automatizovaný stravovací systém
o automatizovaný zber dát z výroby

V priebehu implementácie systému je vykonávané
nastavenie podľa požiadaviek zákazníka. Nastavenie je
vždy overené na reálnych dátach a až po validácii
uvedené do ostrej prevádzky.

Kontaktné informácie

Podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka je možné
vykonať
modifikáciu
systému
spracovanie
neštandardných výpočtov - motivačné bonusy, prémie
podľa noriem, ... Súčasne sú možné úpravy, alebo
dodávky výstupných zostáv, exportov, spracovanie
prepojení na nadradené systémy (mzdy, personalistika,
výroba,...).

DMR System spol. s r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

ŠKOLENIE UŽÍVATEĽOV A ADMINISTRÁTOROV
Veľký dôraz kladie naša spoločnosť na preškolenie
jednotlivých užívateľov systémov a administrátorov.
Školenia prebiehajú v sídle odberateľa a ich rozsah je
stanovený podľa veľkosti inštalácie systému a taktiež
podľa požiadaviek zákazníka.

telef.: +421-42-44-93-936
mobil: +421-949-529-437
tel/fax.: +421-42-43-21-393
mobil: +421-903-438-873

TECHNICKÁ PODPORA, HELPDESK
Súčasťou technickej podpory sú nové verzie softvéru
vrátane legislatívnych zmien, aktualizované príručky a tiež
riešenie užívateľských otázok telefonicky alebo
prostredníctvom helpdesku. V prípade dochádzkových a
prístupových systémov je možné dohodnúť pravidelnú
profylaxiu systému. Podpora je prvých 6 mesiacov od
zavedenia systémov bezplatná!

e-mail: info@dmrsystem.sk
web: www.dmrsystem.sk
web: www.dochadzka.sk
IČO: 36 657 344
IČ DPH: SK2022223764
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V prípade neúspechu vykonávanej činnosti, je možné
informovať správcu systému zaslaním e-mailu.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Dochádzkový systém slúži na evidenciu dochádzky,
sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej
doby a 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. Prístupovými modulmi
môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov
podniku, na parkovisko, môžete povoliť vstup oprávnených
zamestnancov na výrobnú linku, ...

Načítané a spracované dáta z terminálov Vám program
prehľadne graficky zobrazí s možnosťou manuálnej
úpravy. Do už zobrazených dát môžete vkladať operácie a
upravovať jestvujúce záznamy. Všetky vykonané zmeny
sú zvýraznené tak, aby ručná úprava dát bola zreteľne
označená. U vložených údajov je zaznamenané meno
užívateľa, ktorý úpravu vykonal. Pôvodné dáta z terminálu
zostanú zachované.

Súčasti dochádzkového a prístupového systému
o dochádzkový a prístupový hardvér - terminály, zámky,
brány, závory, vráta, turnikety
o identifikačné médiá - bezkontaktná karta alebo
prívesok, kľúčenka s čipom dallas, odtlačok prsta
o softvér na spracovanie dochádzky a nastavenie
prístupov

PRINCÍP PRÁCE S DOCHÁDZKOVÝM A PRÍSTUPOVÝM
SYSTÉMOM

Každý zo zamestnancov dostane osobné identifikačné
médium. V programe môžete nadefinovať až 90 rôznych
operácií pre priechod terminálom (príchod do práce,
odchod k lekárovi, odchod na služobnú cestu, odchod na
iné pracovisko, dovolenka atď. ...). Pre každú operáciu
môžete definovať správanie pri ďalšom automatizovanom
spracovaní.
Pracovník príde so svojím ID médiom k dochádzkovému
terminálu, zvolí operáciu, ktorú chce vykonať a priloží ID
médium k čítaciemu zariadeniu. Údaje o priechode sú
zaznamenané v pamäti terminálu a sú zasielané do
databázy na serveri. Pokiaľ je terminál pripojený k zámku
(bráne, závore, turniketu, …) umožní vstup do objektu.
Terminály môžu s počítačom komunikovať po linkách
RS485, RS232, TCP/IP, prúdovou slučkou. Spojenie
terminálov s počítačom môže byť realizované
prostredníctvom zvláštneho kábla, štruktúrovanej
kabeláže, modemu, pevnej linky aj bezdrôtového spojenia.
Pri výpadku napájania sú všetky dáta uložené v
zálohovanej pamäti terminálu až do obnovenia
komunikácie s počítačom. Súčasne je možné terminály
(zámky dverí, závory, atd.) napájať prostredníctvom
záložného zdroja tak, aby i v prípade výpadku el. prúdu
zostalo zariadenie plne funkčné.
Komunikácia s terminálmi je úplne automatická. K softvéru
DOCHÁDZKA alebo PRÍSTUPY je možné dodať modul
ADS_SERVICE, ktorý je určený pre Windows XP a vyšší
alebo Windows Server 2005 a vyšší, pracuje ako „servis“ komunikuje s terminálmi, vykonáva spracovanie dát,
generovanie nastavení terminálov, ...
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Prehľadné zobrazenie dochádzky umožňuje oprávneným osobám
opravovať, doplňovať a schvaľovať dochádzku jednotlivých
pracovníkov (individuálne/hromadne). Všetky vykonané zmeny sú
evidované a zobrazené šrafovane.

Pomocou prepracovaného systému užívateľských práv,
môžete editáciu dochádzky obmedziť iba pre osoby, ktoré
majú kompetenciu dochádzku upravovať.
V prípade viaczmennej prevádzky program automaticky pri
spracovaní dochádzky priradí zamestnancovi odpracovanú
zmenu, vypočíta príplatky za poobednú a nočnú zmenu,
prípadne príplatky za sobotu a nedeľu.
Samozrejmosťou je výpočet nadčasov. Program vypočíta
nadčas a oprávnená osoba (majster, vedúci oddelenia)
môže rozhodnúť, koľko nadčasu bude preplatené,
prevedené do nasledujúceho mesiaca, prípadne
stornované.
V prípade, že požadujete spracovanie v inom ako
mesačnom intervale, môžete si tento interval ľubovoľne
nastaviť (1,2,4 týždne, 10 dní, …).
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PREHĽAD VLASTNOSTÍ SOFTVÉRU
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

o

komunikácia
s
dochádzkovými
terminálmi
automatická, priebežná alebo ručná – plánovač úloh
spracovanie údajov z terminálov automaticky alebo
ručne
grafické zobrazenie dochádzky jednotlivých
pracovníkov za celý mesiac s možnosťou prehľadnej
editácie
sledovanie dochádzky za zvolené obdobie – mesiac,
týždeň, 2 týždne, 10 dní, 28 dní …
evidencia prestávok s možnosťou automatického
vkladania podľa nastavených pravidiel (po
odpracovanom intervale, pomerom k odpracovanej
dobe)
systém schvaľovania editovanej dochádzky v troch
úrovniach (spracované, skontrolované, schválené)
automatické schvaľovanie dochádzky podľa
nastavených pravidiel
systém sledovania nadčasov - rozhodnutie, koľko
hodín previesť do nasledujúceho mesiaca, preplatiť,
stornovať
sledovanie a výpočet nadfondu sledovanie
nadčasov za dlhšie obdobie
číselník snímačov (dochádzkových a prístupových
terminálov) s definovaním prípustných operácií a
implicitných časov operácií
možnosť definovať skupiny zamestnancov, ktoré
môžu jednotlivé terminály používať
číselník operácií (prerušenie pracovnej doby) nastaviteľné užívateľsky podľa potrieb firmy
možnosť definície prípadného automatického
ukončenia operácie - v určenú hodinu, pri skončení
pracovnej doby, pri plynutí dĺžky denného úväzku, ...
možnosť automatického pokračovania, opakovania
operácie
podľa
nastavených
podmienok
(nemocenská, dovolenka, služobná cesta, atď.)
definovanie časovej zložky mzdy, do ktorej sa
operácia (prerušenie pracovnej doby) bude
započítavať
detailné nastavenie zaokrúhlenia časovej zložky pre
denné, mesačné a variabilné obdobie
číselník zmien s možnosťou evidencie pevnej i
pružnej pracovnej doby
možnosť nastavenia ignorovania skorých príchodov
zamestnancov do práce
inteligentné
a
automatické
rozpoznávanie
odpracovanej zmeny – zamestnanec príde na inú
zmenu, ako má nastavenú v kalendári – program
priradí správnu zmenu
číselník kalendárov s možnosťou definície pracovnej
doby pre každý deň v roku - pre skupiny
zamestnancov alebo pre jednotlivých zamestnancov
individuálny
typy kalendárov pre jednozmennú i viaczmennú
prevádzku
číselník zamestnancov s ich základnými údajmi
číselník identifikačných médií s možnosťou
prideľovania jednotlivým zamestnancom – možnosť
blokovania Id média
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o
o
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možnosť ručného vkladania operácií dochádzky
užívateľom (pre jeden alebo viac dní dopredu)
prepracovaný systém definície prístupových práv pre
prácu s dochádzkovým systémom, možnosť
obmedzenia editácie dochádzky na skupinu
pracovníkov (stredisko, oddelenie), editácia (úprava)
dochádzky len oprávnenými osobami
spracovanie salda pracovnej doby so získaných
údajov o dochádzke z dochádzkového terminálu a
jeho zápis do dochádzkového terminálu
spracovanie štatistík časových zložiek (odpracovanej
doby, absencie a náhrad, ...), za zvolené obdobie
ľahký a rýchly prístup k mesačným a denným
výsledkom dochádzky
automatizovaná komunikácia so vzdialeným
pracoviskom – modem, internet, dátové okruhy
prístupový systém - otváranie dvier, turniketov, brán,
závor podľa prístupových práv
monitorovanie prítomnosti zamestnancov aktuálne
alebo i spätne s možnosťou zobrazenia fotografie
farebné rozlíšenie prítomných a neprítomných
zamestnancov
importy a exporty dát do personálneho a mzdového
systému
automatická synchronizácia dát s nadriadenými
systémami (mzdy, personalistika, výroba ….)
vstupy dát, manažér – veľké množstvo
preddefinovaných výstupných zostáv s možnosťou
užívateľskej definície zobrazených výsledkov
editor výstupných zostáv - vytváranie vlastných
zostáv, grafov exportov

Detailný formulár kalendára umožňuje podrobné a presné
nastavenia pracovnej doby, spôsob výpočtu nadčasov a príplatkov.
Automatické rozpoznanie odpracovanej zmeny uľahčuje sledovanie
dochádzky u firiem s nepretržitou prevádzkou.

Program Vám poskytne komplexné údaje o dochádzke pre
spracovanie miezd. Ukáže využívanie pracovnej doby
zamestnancov i celej firmy a spracuje veľké množstvo
tlačových podkladov pre mzdy. V editore zostáv je možno
vytvárať vlastné tlačové zostavy a exporty.
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MODUL PLÁNOVANIE KAPACÍT

ROZŠIRUJÚCE MODULY
MODUL INTRAWEB, INTRAWEB PLUS

Aplikácia umožňuje sledovať dochádzku zamestnancov
prostredníctvom intranetu. Na počítači s nainštalovaným
internetovým prehliadačom je možné pracovať s
dochádzkovým systémom.

Pomocou modulu „Plánovanie kapacít“ nahradíte
komplikované
plánovanie
zmien
nepretržitých,
viaczmenných prevádzok, a taktiež nerovnomerne
rozvrhnutej pracovnej doby. Definitívne sa zbavíte
duplicitného zadávania zmien v dochádzkovom systéme a
napr. v Exceli.
Pomocou prehľadného modulu „Plánovanie kapacít“
budete schopní naplánovať zmeny zamestnancov (ranná,
poobedná, nočná, …) a ich plánované absencie
(dovolenky, služobné cesty, …) Naplánované kapacity sú
prehľadne graficky zobrazené.
Modul umožňuje tiež tlač naplánovaných zmien pre
jednotlivých zamestnancov, strediská, celú firmu.
Štandardnou vlastnosťou je tiež porovnanie plánovanej a
reálnej dochádzky zamestnancov.

Modul intraweb – pohľad na dochádzku cez internetový prehliadač

VLASTNOSTI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

prehliadanie nasnímaných záznamov – pôvodná
dochádzka
prehliadanie denných výsledkov dochádzky
prehliadanie mesačných výsledkov dochádzky –
sumár odpracovaných hodín, nadčasov, služobných
ciest za celý mesiac
prehľad variabilných výsledkov
monitorovanie prítomnosti zamestnancov
vkladanie záznamov do pôvodnej dochádzky
schvaľovanie dochádzky – zamestnanec elektronicky
potvrdí, že súhlasí so svojou dochádzkou
plánovanie absencií, služobných ciest
vyúčtovanie cestovných náhrad
prehľad zmien kalendára
tlač reportov (Intraweb plus)

V nastavení modulu INTRAWEB je možné konfigurovať
hromadne prístupové práva jednotlivých užívateľov alebo
skupiny užívateľov, nastavovať užívateľské mená a heslá.
V nastavení prístupových práv pre jednotlivých užívateľov
je možné voliť medzi nasledujúcimi možnosťami:

Pomocou modulu „Plánovanie kapacít“ nahradíte komplikované
plánovanie zmien nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej doby,
nepretržitých a viaczmenných prevádzok.

MODUL CESTOVNÉ NÁHRADY

Tento modul slúži k výpočtu cestovných náhrad za
služobnú cestu. Zamestnanec môže prostredníctvom
programu DOCHÁDZKA alebo v module INTRAWEB
(pomocou internetového prehliadača) zadať služobnú
cestu vrátane vyúčtovania záloh a nákladov za ubytovanie,
parkovné, atď. Všetko je možné účtovať v ľubovoľných
menách.
Súčasťou modulu je kalkulačka vyúčtovania pri použití
súkromného vozidla.
Na základe týchto zadaných dát je vykonané vyúčtovanie
služobnej cesty a je vytvorená mzdová položka, ktorá
môže byť exportovaná do mzdového systému.

Súčasťou konfigurácie modulu INTRAWEB je tiež detailná
definícia zobrazovaných denných a mesačných výsledkov
dochádzky a nastavenie zobrazovaných stĺpcov pri
monitorovaní dochádzky.
Technická špecifikácia modulu INTRAWEB
Modul INTRAWEB je aplikácia v PHP 4, 5 a vyššom.
Pracuje s databázou programu dochádzka na MS SQL
Server 2005 a vyššom alebo MSDE (Expres). Ako webový
server môže byť použitý APACHE alebo IIS 6 a vyšší.
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MODUL VÝROBA

KOMUNIKÁCIA S NADRADENÝMI SYSTÉMAMI

Modul VÝROBA slúži k softvérovej evidencii výroby (offline), k exportom dát do nadradeného systému, k
porovnaniu hodín podľa skutočnej dochádzky s výrobou, k
tvorbe manažérskych zostáv pre rôzne prehľady ...

Program DOCHÁDZKA spolupracuje so mzdovými a
personálnymi systémami. Z týchto systémov je schopný
prijímať informácie o zamestnancoch a odosielať im údaje
o spracovanej dochádzke. Možná je tiež komunikácia s
výrobnými systémami.

Modul obsahuje číselník zákaziek s možnosťou členenia
podľa typu, číselník činností a ich vlastností. Je možné
automaticky vypočítať podľa zadanej činnosti napríklad
príplatok za sťažené prostredie. Ďalej sú k dispozícii
číselníky výrobkov a zákaziek. K jednotlivým zákazkám
možno preddefinovať zoznam činností, ktoré budú na
zákazke vykonávané.
MODUL VISITOR

Modul VISITOR je určený pre evidenciu návštev, ktoré
vchádzajú do objektu firmy. U jednotlivých návštevníkov sú
evidované základné údaje (meno, priezvisko, číslo OP …),
dôvod návštevy, navštívená osoba. Návšteve je možné
priradiť ID médium, ktoré jej umožní vstup do vybraných
priestorov firmy. Tento systém je možné využiť aj pre
registráciu vchádzajúcich vozidiel.
Systém evidencie návštev VISITOR je inštalovaný na
počítači na vrátnici alebo recepcii a je pripojený na
centrálnu dochádzkovú databázu. Ovládanie je
jednoduché a intuitívne.
Modul VISITOR môže byť rozšírený o čítačku dokladov.
Ide o špeciálne zariadenie pre rýchle a spoľahlivé
snímanie osobných údajov z dokladov totožnosti (pasy,
občianske preukazy). Umožňuje strojové načítanie dát z
preukazov, ktoré sú vybavené dvojriadkovým znakovým
reťazcom s údajmi o jeho držiteľovi. Výhodou je rýchlosť a
presnosť snímaných dát, jednoduchá obsluha (vrátnik,
informátor) a predovšetkým zhodnosť údajov pri
opakovanom vstupe. Snímač zabraňuje zapisovaniu
údajov o jednej osobe v rôznych variantoch, ktoré často
vznikajú pri ručnom opisovaní.

Program obsahuje editor exportných formátov, ktorý
uľahčuje napojenie na ľubovoľný nadradený systém, ktorý
je schopný importovať dáta.
Realizované sú exporty do rôznych mzdových systémov.
Pokiaľ chcete zistiť možnosti prepojenia s Vašim
systémom, kontaktujte nás.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Softip PROFIT - Prometeus /W
Softip PACKET - Herkules
KROS (Olymp)
Human, KODAS
DATALOCK /W, SPIN
RONMZDY, RONMZDY Profi
NUGGET, OK MZDY
ABRA Gx, EKOSOFT
KVASAR, VALET
OR SOFT, TARGET 2100
Helios QI, NORIS
SW HORRY, PREMIER, ALTUS Vario
UNICOS, KELOCK
Navision, SAP
FLUX Pam, K+K
…

VÝSTUPNÉ ZOSTAVY, EXPORTY DÁT
V editore zostáv je možné vytvárať vlastné tlačové zostavy
a exporty dát. Všetky výstupné zostavy je možné ukladať
vo zvolenom formáte: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp,
emf, wmf a pdf. Jednotlivé výstupné zostavy sú prehľadne
zobrazené v manažérovi výstupných zostáv. Súčasne si
môžete vytvoriť zoznam obľúbených zostáv, ktoré
pravidelne tlačíte a potom ich hromadne vytlačiť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SOFTVÉRU
Systém DOCHÁDZKA je aplikácia pracujúca vo Windows
XP/VISTA/7/8 na nasledujúcich databázových platformách:

KOMUNIKÁCIA S POBOČKAMI
Dochádzkový systém umožňuje prenášať dáta z
dochádzkového systému medzi pobočkami firmy
prostredníctvom pevného dátového alebo vytáčaného
spojenia. Prenos dát je realizovaný synchronizáciou SQL
serveru (Microsoft SQL 2000, 2005, 2008 server alebo
Server MSDE, Express).
Komunikácia je obojstranná, to znamená, že sa prenášajú
dáta z pobočky i zo serveru. Je teda možné sledovať na
centrále dochádzku pracovníkov z pobočky, ale tiež na
pobočke sledovať dochádzku pracovníkov na centrále
(túto skutočnosť je možné obmedziť nastavením
prístupových práv v programe DOCHÁDZKA).
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MSDE 2000, 2005
Microsoft SQL 2000, 2005, 2008, 2008 R2 Server
Interbase pro Linux/Win32
Oracle 9, 10, SYBASE

Pre komunikáciu s terminálmi je možnosť použiť „modul
Service“.
Služba
automaticky
komunikuje
s
dochádzkovými a prístupovými terminálmi, vykonáva
spracovanie dochádzky, zálohovanie databázy, …

JAZYKOVÉ MUTÁCIE SOFTVÉRU
Program DOCHÁDZKA a PRÍSTUPY je dostupný v
slovenskej, českej a anglickej jazykovej mutácii. V jednej
počítačovej sieti je možné kombinovať jednotlivé jazykové
mutácie.
http://www.dmrsystem.sk, e-mail: info@dmrsystem.sk

PODPORA, SLUŽBY

VÝHODY PONÚKANÉHO RIEŠENIA

PORADENSTVO – HELPDESK

BEZPEČNOSŤ

Samozrejmosťou je bezplatná poradenská služba – hotline, a to telefonicky na čísle +421-42-432-49-84 alebo
prostredníctvom internetu na adrese http://helpdesk.ron.cz
Poradenská služba je v prevádzke v pracovné dni od 8,00
do 17,00 hod. V prípade záujmu je možnosť dojednať
nadštandardné hot-line podmienky.

Program
DOCHÁDZKA
využíva
bezpečnostné
mechanizmy databázového serveru a operačného
systému. S databázou môže pracovať len užívateľ s
pridelenými právami na jednotlivé objekty.

SPOĽAHLIVOSŤ
Program využíva transakčné vlastnosti databázového
serveru.

UNIVERZÁLNOSŤ
Program DOCHÁDZKA obsahuje editor exportov do
nadriadených systémov. Exporty dát môžeme vytvoriť na
základe požiadaviek zákazníka.

ROZŠÍRITEĽNOSŤ
Dochádzkový a prístupový systém je možné jednoduchým
spôsobom rozširovať o ďalšie dochádzkové alebo
prístupové terminály, rozširovať konfiguráciu softvéru.

PRISPÔSOBIVOSŤ
Dochádzkový systém je možné prispôsobiť individuálnym
požiadavkám zákazníka. Produkt je vytvorený na základe
dlhodobých skúseností a požiadaviek stoviek zákazníkov.

Centrum podpory zákazníkov – http://helpdesk.ron.cz

SERVISNÁ ZMLUVA - ŠTANDARD
K tejto službe sa uzatvára servisná zmluva, ktorá obsahuje
možnosť získavania aktualizácií
prostredníctvom
internetu. Platí sa ročný paušál na rok dopredu, v tomto
roku vo výške 15% z kúpnej ceny programu. Užívateľ
služby má prístup k internetovým stránkam, z ktorých si
môže kedykoľvek stiahnuť novú verziu programu. O tejto
skutočnosti je zákazník informovaný e-mailom.

SERVISNÁ ZMLUVA - REMOTE

VÝKONNOSŤ
Softvér DOCHÁDZKA umožňuje spracúvať veľké
množstvo dát s využitím zodpovedajúceho hardvéru.

KONKURENCIESCHOPNOSŤ
Dochádzkový a prístupový systém je konkurencieschopný
v porovnaní s inými systémami ponúkanými v Českej a
Slovenskej republike.

Rozšírenie servisnej zmluvy ŠTANDARD o možnosť
spravovania systému pomocou vzdialeného prístupu.
Garancia zásahu vzdialeným prístupom do 24 hodín.
Príplatok 10% k štandardnej servisnej zmluve.

VZDIALENÁ SPRÁVA
Pre zaistenie rýchleho servisu k softvéru DOCHÁDZKA je
možné využiť vzdialenú správu cez internet – Terminal
service, Remote administrator, VNC. Pomocou vzdialenej
správy sme schopní reagovať na Vaše otázky okamžite a
riešiť vzniknuté situácie.

DOKUMENTÁCIA
K programu DOCHÁDZKA je dodávaná užívateľská
príručka v českom a slovenskom jazyku. Súčasťou
programu je aj interaktívny návod.
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REFERENCIE
Referencie dochádzkového systému obsahujú okrem
inštalácií spoločnosti DMR System aj riešenia, v ktorých je
použitý dochádzkový softvér od firmy RON Software.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
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SEWS Slovakia, s.r.o., Topoľčany
HELLA Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou / BA
IMMERGAS Europe s. r.o., Poprad
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., BA
SESTAV s. r. o., Ilava
UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava
KASICO a. s., Bratislava
CCN Group Slovakia s. r. o., Považská Bystrica
CCN Group Casting s. r. o., Považská Bystrica
TIMM Slovakia s. r. o., Trenčín
HDO SK, s.r.o., Myjava
BRANDTNER s. r. o., Nové Zámky
F&P Production, s.r.o., Považany
LIPT. STROJÁRNE Plus a.s., Liptovský Mikuláš
DOPRASTAV, a.s., Žilina
EUROMEDIA, Žilina
VITAL a.s., Žilina
Exel Slovakia (predtým Tibbett & Britten Slovakia)
s.r.o., Topoľčany
ZAL-Zlieváreň Al spol. s r.o., Kremnica
ICP, spol. s r.o., Žilina, Bratislava
Imperial Tobacco (predtým Slovak International
Tabak) a.s., Bratislava
SEZ a.s. Dolný Kubín
OVP ORAVA s.r.o., Trstená
Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.
VMA Slovakia, s.r.o.
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
CROWN Packaging Slovakia, s.r.o.
EUROPLAC s.r.o.
BYTKOMFORT, s.r.o., Nové Zámky
C.I.M.A. Slovakia, s.r.o.
ZVS - ENCO a.s.
FELDSAM, spol. s r.o.
UTILUX, s.r.o.
OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o.
MILEX Nové Mesto nad Váhom, a.s.
MILSY a.s.
Ehlebracht Slowakei s.r.o.
FGV SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nefab Packaging Slovakia s.r.o
WELDING OPERATIONS SERVICES SLOVAKIA
LINDNER MOBILIER s.r.o.
ETI ELB s.r.o.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská
Bystrica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Spoločná zdravotná poisťovňa, pobočka Košice
Spoločná zdravotná poisťovňa, pobočka Trenčín
Krajský súd v Košiciach
TOPOBAL s. r. o., Topoľčany
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REMING CONSULT s. r. o., Bratislava
KARTON.SK, Prievidza
M&Z Partners Považská Bystrica
OSBD Považská Bystrica
ETOP Trading / Produkt / Wheels a. s., Púchov
EVPÚ-ZVS a. s., Dubnica nad Váhom
PANNON FOOD SLOVAKIA s. r. o., Veľká Mača
BYTTERM a. s., Žilina
JMI SK s. r. o., Galanta
LUXLINE s. r.o., Nové Zámky
IMRICH CAR s. r. o., Prešov
A2B s.r.o., Žilina
REKU s. r. o., Trnava
RADAFLEX s. r. o., Trnava
Exekútorský úrad Bratislava, JUDR. Ladislav Jakubec
ZŠ Riazanská, Bratislava
Cirkevné konzervatórium Bratislava
Spojená škola internátna, Humenné
AMICO DREVO s. r.o., Oravský Podzámok
MATICA SLOVENSKÁ
...

Inštalácie na Slovensku v Českej republike
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DOCHÁDZKOVÉ TERMINÁLY - BEZKONTAKTNÉ
Terminály DTxx sú určené na zber a predspracovanie
informácií o dochádzke pracovníkov a prípadne tiež na
ovládanie vstupov do určených priestorov a sledovanie
pohybu osôb v týchto priestoroch. Spravidla sa umiestňujú
na vrátniciach, priamo vo výrobných halách, na
jednotlivých poschodiach administratívnych budov,
prípadne na iných miestach podľa želania zákazníka.
Informácie z terminálov sa prenášajú po sieti na podrobné
vyhodnotenie, pričom frekvencia tohto vyhodnocovania
môže byť ľubovoľná, podľa želania organizácie. Terminály
môžu samozrejme pracovať i v režime „on-line“.
Okrem nazberaných dochádzkových informácií terminály
môžu súčasne uchovávať pre voliteľný počet pracovníkov
(maximálne pre 2730, špeciálne i viac) rôzne „tabuľkové“
informácie (mená a priezviská, saldá odpracovaného času,
prístupové práva a iné).
Každá dochádzková informácia pozostáva z:
o kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty
o dátumu a času snímania
o kódu udalosti snímania (práca, odchod, sl. cesta,
lekár, dovolenka, služobne, súkromne, ...)
o čísla zámku, ktorý bol daným zosnímaním otvorený
o čísla (kódu) snímača, na ktorom bol daný záznam
urobený
o fotografie (DT1000 camera)
Snímanie identifikačných preukazov
Identifikačné preukazy je možné „zosnímať“ ich priblížením
do vzdialenosti približne 10 cm od terminálu alebo bližšie k
nemu. Snímanie bezkontaktných preukazov je
najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k
terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom
terminálu.
Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je bezkontaktná karta v
„čítacom dosahu“, nebude nežiaduco „zosnímaná“ dva
alebo viac krát. Ďalšie „zosnímanie “tejto karty nastane až
vtedy, keď táto bude vzdialená z „čítacieho dosahu“ a
opätovne priblížená do tohto dosahu.
Dochádzkové terminály DTxx sú dostupné v týchto
konfiguráciách:

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL DT1000
Štandradný dochádzkový terminál pre bezkontaktné ID
médiá typu EM (125kHz)..
o
o
o
o
o
o
o

Integrovaný snímač pre bezkontaktné ID médiá
LCD podsvietený displej (2 x 20 znakov)
16 univerzálnych tlačidiel
32 evidovateľných udalostí
5x SALDO (+/- nadčasy, stará/nová dovolenka, ...)
komunikácia TCP/IP (ethernet)
napájanie 12V

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL DT1000 CAMERA
Dochádzkový terminál s internou kamerou. Autorizácia
osoby pomocou fotografie a prikladaného ID médiá.
o
o
o
o
o
o
o
o

formát fotografií 320x240 (jpeg)
integrovaný snímač pre bezkontaktné ID médiá
LCD podsvietený displej (2 x 20 znakov)
16 univerzálnych tlačidiel
32 evidovateľných udalostí
5x SALDO (+/- nadčasy, stará/nová dovolenka, ...)
napájanie 12V
komunikácia TCP/IP (ethernet)

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL DT1000 GSM
Terminál DT1000 je rozšírený o bezdrôtový GPRS/EDGE
router, ktorý umožní prenos dát cez mobilnú dátovú sieť.
o
o
o
o
o
o
o

Integrovaný snímač pre bezkontaktné ID médiá
LCD podsvietený displej (2 x 20 znakov)
16 univerzálnych tlačidiel
32 evidovateľných udalostí
5x SALDO (+/- nadčasy, stará/nová dovolenka, ...)
napájanie 12V
komunikácia GPRS/EDGE – pre prenos dát je
potrebný bezdrôtový router a dátová SIM karta
s verejnou pevnou IP adresou

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL DT1000 USB (OFF-LINE)
Tento terminál je vhodný najmä na odlúčené pracoviská
alebo pobočky bez možnosti pripojenia do podnikovej
alebo internetovej siete.
o
o
o
o
o
o
o

integrovaný snímač pre bezkontaktné ID médiá
LCD podsvietený displej (2 x 20 znakov)
16 univerzálnych tlačidiel
32 evidovateľných udalostí
pamäť na 14894 rôznych udalostí
napájanie 12V
komunikácia „OFF - LINE“ – obojsmerný prenos dát
prostredníctvom externého USB kľúča

MULTIFUNKČNÝ TERMINÁL STW - 230
Moderný terminál je určený pre zákazníkov, ktorí požadujú
od systému nielen zber dát, ale chcú aj detailne informovať
zamestnancov a poskytovať im potrebné informácie.
Dochádzkový terminál DT1000
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Možnosti terminálu:
o nastaviteľné evidované udalosti
o implicitné udalosti – terminál sa sám v nastavenú dobu
prepne do požadovanej udalosti a zamestnanec
nemusí pri evidencii stlačiť žiadne tlačidlo, iba priloží
kartu
o zobrazenie posledných evidovaných záznamov
o monitorovaní prítomnosti zamestnancov
o správy pre zamestnanca
o zobrazenie mesačných výsledkov
o zobrazenie týždennej pracovnej doby
o prehľad plánovaných absencií
o zobrazení
príplatkov(odmien)
zadaných
v
dochádzkovom systéme
o nastaviteľnosť prostredí – poradie a rozsah vkladaných
hodnôt
o multifunkčnosť – súčasné použitie pre zber dát z
výroby, dochádzku, objednávanie stravy a
odovzdávanie odkazov

Potlač bezkontaktných kariet, výroba logoprintov pre
prívesky
Potlač môže byť vykonaná dvomi spôsobmi :
o priama potlač na kartu
o výroba samolepky
Po získaní zákazníkovej predstavy o tom, ako má potlač
karty alebo logoprint vyzerať (logo, údaje, rozmiestnenie,
podklad, …), sú navrhnuté varianty potlače alebo
logoprintu, ktoré zašleme zákazníkovi k posúdeniu emailom. Po odsúhlasení sa začína potlač kariet alebo
výroba logoprintu. V opačnom prípade sú konzultované
ďalšie možné úpravy.

DOCHÁDZKOVÉ TERMINÁLY - BIOMETRICKÉ
IDENTIFIKAČNÉ MÉDIÁ
Identifikačné médium je karta alebo prívesok, ktorý musí
mať každý užívateľ systému. Každé médium obsahuje
kódovanú informáciu, ktorá pri načítaní do systému určí
identitu svojho majiteľa. Jedno ID médium môže byť
použité pre viac činností, napr.: dochádzka, otváranie
dverí, objednávka stravy...

Biometrická identifikácia osôb je moderný a progresívny
spôsob zberu personálnych dát a ochrany proti
neoprávnenému vstupu. Je založená na princípe snímania
a porovnávania biometrických údajov snímanej osoby. To
zaručuje
nezameniteľnosť
a
nepopierateľnosť
autentifikácie konkrétnej osoby.
Celá správa šablón biometrických údajov je integrovaná
priamo v dochádzkovom a prístupovom softvéri, kde sa s
nimi pracuje podobne ako s údajmi s bezkontaktných ID
médií.

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL BIOSTATION
o
o
o

Bezkontaktné karty alebo prívesky

Najčastejšou podobou bezkontaktných médií sú karty
(veľkosť kreditnej, resp. platobnej plastovej karty) s
možnosťou umiestnenia firemnej potlače, ale môžu to byť
tiež najrôznejšie prívesky ku kľúčom. V rámci jednej firmy
je možno kombinovať bezkontaktné karty i prívesky.
Čítanie média prebieha priblížením identifikačnej
karty/prívesku na čítaciu vzdialenosť ku snímaču (obvykle
cca 10 cm). Prečítaný kód je prenesený do terminálu a tam
spracovaný a vyhodnotený.
Základné vlastnosti
o k identifikácii nie je nutný kontakt so snímačom
o obsahujú číselný kód, ktorý nie je možné sfalšovať
o karty je možné vybaviť potlačou - logom firmy alebo
fotografiou a slúžia ako informačná visačka
o prívesky sú z odolného plastu s pútkom na
umiestnenie kľúča
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kombinácia identifikácie – odtlačky prstov a
bezkontaktné ID médium
2,5“ LCD farebný displej
16 bitový zvukový výstup pre
zvuk. efekty a hlasové pokyny
3.000 overení za 1 sekundu
komunikácia TCP/IP, Wi-Fi
napájanie 12V

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL D-STATION
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kombinácia identifikácie – sken tváre, odtlačky prstov
a bezkontaktné ID médium
5,0“ dotyková obrazovka LCD
interná kamera (1,3Mp)
10.000 overení za 1 sekundu
senzory pre snímanie 2 prstov
komunikácia TCP/IP, Wi-Fi
napájanie 12V (POE)
I/O bezpečnostný modul
videotelefón
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PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - CHARAKTERISTIKA

PRÍSTUPOVÉ TERMINÁLY

Prístupový systém slúži k sledovaniu pohybu
zamestnancov v priebehu pracovnej doby a
prostredníctvom jednotlivých prístupových modulov
môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov
podniku, na parkovisko, a naopak môžete povoliť vstup
oprávnených zamestnancov do výroby, skladu, …

RIADIACA JEDNOTKA RJXX

Komponenty systému:
o prístupové terminály - riadiace jednotky, čítačky
identifikačných médií
o mechanické zábrany - zámky, brány, závory, turnikety
o identifikačné médiá - bezkontaktná karta alebo
prívesok, biometrický odtlačok
o softvér PRÍSTUPY - pre nastavenie prístupových
pravidiel
Prístupový systém je elektronický zbernicový systém,
ktorého základnou funkciou je:
o ovládanie prístupových miest (dvere, brány, turnikety,
závory atď.)
o monitorovanie pohybu zamestnancov/osôb
o nastavenie prístupových práv v celom objekte alebo v
jeho častiach (výrobná linka, sklad, expedícia,
parkovisko, ...)
Možnosti systému:
o stav sprístupnenia alebo zatvorenia sledovaných
priestorov
o dôvody sprístupnenia sledovaných priestorov:
o po zosnímaní karty
o po stlačení tlačidla
o v povolenej časovej zóne
o príkazom po sieti
o kombinácia viacerých z predchádzajúcich 4 dôvodov
o stav skutočného otvorenia alebo zatvorenia

MODUL AMO - KONTROLA VSTUPU
Dochádzkový a prístupový systém je možné rozšíriť o
modul, ktorý umožňuje graficky zobraziť a monitorovať
stav otvorenia dverí, brán, závor, vyhlasovať poplachy,
alarmy, … Pomocou prehľadného grafického zobrazenia
môže strážna služba objektu sledovať stav jednotlivých
prístupových miest. Zariadenia môžu pracovať v závislosti
na použitom hardvéri v on-line režime. Je možné ihneď
detekovať neoprávnené otvorenie dverí, …
Medzi štandardné vlastnosti modulu AMO patrí:
o grafické zobrazenie výkresu objektu (vlastný obrázok)
o viac rôznych výkresov a ich ľahké prepínanie (napr.
každé poschodie zvlášť)
o zobrazenie jednotlivých zariadení vo výkrese
(terminály, sirény)
o možnosť zobrazenia poplachu
o ku každému typu poplachu možno priradiť vlastný text
(napr. "Otvorené dvere v sklade !")
o "On-line" zobrazenie (grafické zobrazenie otvorenia aj
zatvorenia dverí)
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Pre prístupový systém sú využívané riadiace jednotky a
externé čítačky, ktoré sa pripájajú k riadiacej jednotke.
Podľa typológie inštalácie prístupového systému je možné
definovať rôzne konfigurácie a kombinácie riadiacich
jednotiek. K základnej verzii riadiacej jednotky je možné
pripojiť dve externé čítačky. Riadiaca jednotka môže
ovládať elektromagnetické zámky, turnikety, závory, ...

Riadiaca jednotka RJ

Vlastnosti
o Riadiaca jednotka (RJxx) môže riadiť 16 (alebo
menej) externých čítačiek, s ktorými komunikuje cez
rozhranie RS485 pri rýchlosti 9600Bd. Maximálna
vzdialenosť čítačiek od RJ je 1200 metrov
o Napájacie napätie RJ: +12V
o Komunikačné rozhranie RJ: ethernet 10/100 MHz.
o Počet výstupných relé:
- 16 v externých čítačkách (so svetelnou signalizáciou
v zopnutom stave)
- 8 interných na doske RJ (so svetelnou signalizáciou
v zopnutom stave)
o Počet užívateľských vstupov riadiacej jednotky: 10.
Každý vstup môže (a nemusí byť) galvanicky
oddelený od elektroniky riadiacej jednotky.
o V režime „off-line“ môže zozbierať a archivovať
(29789) rôznych udalostí
Okrem nazberaných udalostí RJ môže súčasne uchovávať
pre voliteľný počet kariet (maximálne pre 12429, špeciálne
i pre viac) rôzne „tabuľkové“ informácie (povolenia na
zopnutia všetkých 24 relé po zosnímaní karty, čísla
časových zón pridelených tejto karte a iné).
Relé môžu byť spínané mnohými definovateľnými
spôsobmi.
o spínanie relé po zosnímaní karty
o spínanie relé časovými zónami
o spínanie relé tlačidlami
Ďalšie vlastnosti a možnosti
o vstupy na sledovanie otvorenia a zatvorenia dverí
o informácia o okamžitom stave relé
o voliteľné spínanie alebo rozpínanie relé pri určitých
udalostiach
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o

SNÍMAČE

Ako čítačka ID médií, pripojiteľná k riadiacej jednotke je
využívaná čítačka CT01. Jednotlivé čítačky sú pripojené k
riadiacej jednotke prostredníctvom linky RS485. Čítačka je
vybavená led diódami pre signalizáciu napájania a
zopnutia relé. Čítačka obsahuje tiež vnútorné relé, ktoré
môže byť využité pre otváranie zámku, turniketu, ... Je
možné tiež využívať interné relé riadiacich jednotiek.

o
o
o

Integrovaná riadiaca jednotka umožňuje kontrolu a
nastavenie všetkých funkcií turniketu (jednosmerný /
obojsmerný, ovládanie piktogramov, obmedzenie
času pre prechod osoby atď.) a umožňuje pripojenie
všetkých typov čítacích zariadení.
Voľné otáčanie tripodu v prípade výpadku napájania.
Externý ovládací panel pre operatívne nastavenie
prevádzkového režimu turniketu (na prianie).
Vydané prehlásenie o zhode na základe certifikácie.

TURNIKETY A ZÁVORY

Elektromechanické turnikety a bránky sa používajú ako
súčasť dochádzkových a prístupových systémov pre
zaistenie kontrolovaného pohybu osôb. Turniket podľa
prevedenia zaisťuje a usmerňuje prechod jednotlivých
osôb, prípadne slúži ako bezpečnostný prvok proti
vniknutiu. Turnikety sú ovládané pomocou čítačiek
identifikačného systému. Na tejto stránke sú uvedené
základné typy a možnosti turniketov a ich doplnkov.
Turniket ATR900
Obojsmerný turniket ATR900 je určený pre kontrolu
prechodu osôb do vyhradených objektov s predĺženými
bočnými krytmi pre zabudovanie čítacích zariadení.

Bránka ATL900
Elektromechanická bránka pre kontrolu prístupu v
antikorovom prevedení.
o
o

Odblokovanie k prechodu na základe externého
signálu, vlastné otvorenie bránky je nutné vykonať
manuálne.
Zatvorenie pružinou s tlmičom

Turniket ATB600
Plnorozmerový mrežový turniket pre obojsmerný pohyb
osôb v objektoch s vysokým zabezpečením.

Turniket ATR900

o
o
o
o
o

o
o

Obojsmerný turniket tripodového typu zvlášť vhodný
pre použitie v rámci vstupenkových systémov
Použiteľný v jednosmernom, alebo obojsmernom
režime.
Odnímateľný horný kryt je vybavený zámkom.
Možnosť zabudovania ľubovoľnej čítačky, terminálu,
alebo klávesnice prístupového systému.
Z oboch strán umiestnené výrazné piktogramy
informujú užívateľa o uvoľnení priechodu.
Plášť turniketu je vyrobený z antikorového plechu
hrúbky 1,5 mm, alebo z oceľového plechu s úpravou
komaxitovou práškovou farbou v ľubovoľnom odtieni,
alebo v kombinácii s antikorovým horným vekom
(krytom), prípadné kompletne z antikoru.
Robustný tripodový mechanizmus z pozinkovanej
ocele, ramená turniketu z antikorových trubiek.
Mechanizmus turniketu zaisťuje otáčanie ramien
turniketu s plynulým dojazdom do koncových polôh
vďaka nastaviteľnému hydraulickému tlmiču.
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Turniket ATB600

o
o
o

Turniket s najvyšším stupňom bezpečnosti určený pre
úplnú ochranu pred neautorizovaným vniknutím do
zóny.
Možnosť používania v jednosmernom, alebo
obojsmernom režime.
Prechod iba jednej osoby v požadovanom smere.
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o
o
o
o
o

Konštrukcia turniketu a materiály: štandardne oceľ s
komaxitovým nástrekom, možnosť antikor alebo
žiarový zinok.
Je vybavený zariadením pre núdzové odblokovanie v
prípade nutnosti uvoľniť priechod.
Antipanic funkcia - v prípade výpadku, alebo
odpojenia napájania je otočné teleso turniketu
odblokované pre voľný prechod osôb.
Osvetlenie prechodu
Možnosť doplnenia o prídavné zariadenie s najvyšším
stupňom zabezpečenia nežiaduceho prechodu.

o
o
o
o
o

dopravná značka STOP
diaľkové ovládanie
kĺbová mechanika
kľúčový spínač
tlačidlá

Automatická závora AG900
Automatická závora AG900 s elektromechanickým
pohonom určená pre priemyselné areály a prevádzky a pre
vysokú intenzitu premávky s max. dĺžkou ramena 9 m.

Automatická závora AG500
Automatická závora AG500 s elektromechanickým
pohonom určená pre kontrolu a riadenie pohybu vozidiel
na miestach s ľubovoľnou intenzitou prevádzky s max.
dĺžkou ramena 5m.

Ukážky z inštalácií

Automatická závora AG500

o

o

o
o
o
o
o
o

Samonosná zváraná skriňa z oceľového plechu
hrúbky 3 mm, ošetrená základným zinkovým náterom
a vonkajšou práškovou polyesterovou farbou v odtieni
RAL3020, (iný odtieň na prianie), s odnímateľným
predným vekom.
Elektromechanický pohon, ktorý obsahuje 1-fázový
elektromotor 230V, skrutkovicovú prevodovku,
kľukový mechanizmus, nosný hriadeľ, nastaviteľné
koncové spínače a vyvažovacie pružiny.
Sínusový prenos krútiaceho momentu motora na
rameno zaisťuje plynulý štart pohybu ramena aj
dojazd do koncových polôh.
Špeciálne vyvinutá mikroprocesorová jednotka pre
pripojenie ľubovoľných ovládacích a bezpečnostných
prvkov.
Rameno závory tvorí hliníkový profil, alebo trubka s
bielym nástrekom a je vybavené reflexnými pruhmi
Možnosť ľavého, alebo pravého prevedenia.
Vydané prehlásenie o zhode na základe certifikácie.
Dodávané tiež v antikorovom prevedení skrine.

Príslušenstvo
o indukčný detektor
o pevná, alebo nastaviteľná podpera
o blikajúci maják
o osvetlenie ramena
o bezpečnostná gumová lišta
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JEDÁLEŇ
AUTOMATIZOVANÉ OBJEDNÁVANIE A VÝDAJ STRAVY

Systém rieši objednávku aj výdaj stravy pomocou
rovnakých id médií, ktoré sú určené na evidenciu
dochádzky. Stravník ho tak môže používať na niekoľko
rôznych činností.
Spôsob spracovania dát poskytuje rýchle a prehľadné
výstupy pre prevádzku kuchyne ako aj vyúčtovania stravy.
JEDÁLEŇ pracuje ako kreditný alebo zrážkový systém,
čím sa minimalizuje pohyb hotových peňazí. Úplne odpadá
práca s klasickými stravnými lístkami, minimalizujú sa tak
možnosti podvodov zo strany stravníkov aj personálu.
Zavedenie takéhoto systému zefektívni a urýchli
prevádzku jedálne aj kuchyne.
Modularita systému umožňuje jeho implementáciu
v jedálňach, kde prebieha iba objednávka a výdaj jedál
a stravu dodáva špecializovaná firma, alebo taktiež
v prevádzkach s vlastnou kuchyňou.
Systém pokrýva celkovú problematiku závodných
i školských jedální. Uplatní ho možno v malých firmách,
kde sa podávajú iba obedy, i vo veľkých podnikoch
s trojzmennou prevádzkou, kde môže byť systém doplnený
o modul Sklad pre predaj doplnkového sortimentu.
Výhody nášho riešenia
Implementácia stravovacieho systému zaručuje presnú
evidenciu odobranej stravy zamestnancov. Stravovací
systém je bezobslužný. Jedálniček možno veľmi
jednoducho importovať z Excelu. Automaticky sú
uzatvárané objednávky s možnosťou posielania e-mailu
o počte objednávok dodávateľovi stravy. Kľúčovou
vlastnosťou je prepojenie na dochádzkový systém od
našej spoločnosti. Program DOCHÁDZKA poskytne
informácie o počte nárokov na dotovanú a nedotovanú
stravu. Táto skutočnosť je zohľadnená pri vyúčtovaní
stravy. Informácie o účte stravníka sú následne
exportované do mzdového systému.
Typy inštalácií
Stravovací systém možno inštalovať v rôznych
modifikáciách. Varianty sa líšia spôsobom objednávania
a výdaja stravy. Môžu byť používané „klasické“ terminály
alebo „moderné“ terminály s dotykovou obrazovkou.
Objednávanie stravy je možné taktiež prostredníctvom
internetového prehliadača.
Štandardný objednávkový a výdajový systém
Stravník si objedná jedlo na určitý deň pomocou
identifikačného média na objednávacom termináli alebo
cez internetový prehliadač. Pri výdaji stravník priloží
identifikačné médium k výdajovému terminálu a obsluhe
jedálne sa na displeji zobrazí číslo, typ a počet jedál.
obsluha potvrdí výdaj jedla stlačením tlačidla.
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Bezoobjednávkový systém
Stravník si jedlo neobjednáva. Pri výdaji stravník priloží
identifikačné médium k výdajovému terminálu a stlačením
tlačidla si vyberie požadované jedlo. Na displeji sa zobrazí
číslo, typ a počet a obsluha potvrdí jeho výdaj.
Súčasti stravovacieho systému
o
terminály pre objednávanie a výdaj stravy
o
softvér JEDÁLEŇ pre administráciu systému
o
analýza a implementácia požiadaviek zákazníka
o
školenie užívateľov a správcov systému
o
implementácia prepojenia na ďalšie systémy

VYBRANÉ REFERENCIE
o
BAUER GEAR MOTOR SLOVAKIA
o
DE MICLÉN
o
FERONA
o
HETTICH ČR
o
LINASET
o
LINDAB
o
MÖLNLYCKE HEALTH CARE KLINIPRO
o
POCLAIN HYDRAULICS
o
RUUKKI SLOVAKIA
o
SHIMANO CZECH REPUBLIC
o
SIIX EMS SLOVAKIA
o
SOR LIBCHAVY
o
STROJE A MECHANIZMY
o
ŠROUBÁRNA TURNOV
o
POWER – ONE
o
HANIL – E – HWA

Kontaktné informácie
DMR System spol. s r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
telef.: +421-42-44-93-936
mobil: +421-949-529-437
tel/fax.: +421-42-43-21-393
mobil: +421-903-438-873
e-mail: info@dmrsystem.sk
web: www.dmrsystem.sk
web: www.dochadzka.sk
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UKÁŽKY TLAČOVÝCH VÝSTUPOV
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