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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.
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

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

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

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

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.

e-mail: info@dmrsystem.sk

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!

web: www.dmrsystem.sk
web: www.dochadzka.sk
IČO: 36 657 344
IČ DPH: SK2022223764
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EVIDENCIA STRAVNÍKOV

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Automatické objednávanie stravy sa stáva rovnako
potrebným, ako evidencia dochádzky. Stravovací systém
ponúka riešenie objednávania stravy s použitím rovnakých
ID čipov alebo kariet, ktoré sa používajú na evidenciu
dochádzky a prístupu. Stravník teda používa iba jeden
kľúč pre niekoľko činností. Spôsob spracovania dát na
počítači (u stredne veľkej jedálne sú to tisíce záznamov
mesačne) poskytuje rýchle a prehľadné výstupy pre
prevádzku kuchyne a vyúčtovanie stravného. Systém
pracuje ako kreditný, alebo zrážkový, čím sa minimalizuje
pohyb hotových peňazí a úplne odpadá práca s klasickými
stravnými lístkami, minimalizujú sa tak možnosti podvodov
zo strany stravníkov aj personálu. Zavedenie takéhoto
systému v praxi maximálne zefektívni a urýchli prevádzku
celej jedálne a kuchyne.

PREHĽAD VLASTNOSTÍ SYSTÉMU
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

plná automatizácia objednávania a výdaja stravy
spoľahlivá a pružná prevádzka
modularita pre rôzne typy stravovacích prevádzok
ID médium je možné využiť aj na ďalšie činnosti
synchronizácia personálnych údajov s dochádzkovým
systémom – spoločná databáza
možnosť delenia stravníkov
prehľadné výpisy za voliteľné obdobie s filtrovaním
podľa rôznych údajov
prehľad o spotrebe, vydaných a neodobraných
jedlách
vyhodnotenie odberov stravy podľa odpracovaných
zmien
tvorba jedálnička vkladaním alebo kopírovaním – drag
and drop
platby v hotovosti, zrážkou zo mzdy
vedenie skladu surovín s automatickým odpisom zo
skladových kariet
databáza dodávateľov pre vytváranie príjemiek
možnosť výdaja jedla bez predchádzajúcej
objednávky
výdaj mrazenej stravy a priamy predaj tovaru cez
pokladňu
exporty pre mzdové a účtovnícke systémy

V hlavnej databáze programu sú uložené informácie o
všetkých stravníkoch. Každý stravník má pridelenú jednu,
alebo viac identifikačných kariet, zaradených do kategórií a
cenových hladín. Stravníci sa môžu deliť do skupín pre
vytváranie prehľadových zostáv (napr.: zamestnanci,
návštevy, externí..). Pre každú kartu stravníka je priradená
kategória, určujúca cenu. Na každú pridelenú kartu je
možné povoliť viacnásobné odbery, napríklad pre odber do
nosičov jedál.
Každému stravníkovi sa individuálne, alebo skupinovo
určuje spôsob vyúčtovania:
o kreditný: pre každú stravovaciu kartu je vedený
samostatný kreditný účet, z ktorého sa odpisuje cena
objednaného jedla podľa zaradenia do cenových
hladín. Financie na kreditný účet vkladá individuálne
každý stravník podľa svojho uváženia a súčasných
možností
hotovostne,
alebo
prevodom
prostredníctvom peňažného ústavu. Stravník má
možnosť kedykoľvek zistiť svoj aktuálny kredit na
displeji objednávkového terminálu, alebo v počítači.
Pri vyčerpaní kreditu nie je ďalej možné objednávať
stravu a musí dôjsť k navýšeniu kreditu, alebo je
možné stravníkovi povoliť možnosť čerpať záporný
kredit.
o zrážkový: v tomto prípade prebieha vyúčtovanie vždy
spätne za určité obdobie (väčšinou mesiac) a
vypočítané sumy sú uhradené zrážkou zo mzdy,
zloženkou alebo iným spôsobom. Rovnako ako v
predchádzajúcom prípade má stravník kedykoľvek
možnosť zistenia stavu svojho účtu od začiatku
obdobia.

MODULARITA
Modularita systému umožňuje jeho nasadenie nielen v
jedálňach, kde prebieha iba objednávanie a výdaj jedál a
stravu dodáva špecializovaná firma, ale aj v prevádzkach s
vlastnou kuchyňou.
Systém pokrýva celú problematiku závodných aj školských
jedální bez obmedzenia kapacity. Uplatniť sa dá v malých
firmách, kde sa podávajú iba obedy aj vo veľkých
podnikoch s trojzmennou prevádzkou, kde môže byť
systém doplnený napríklad modulom kantíny pre priamy
predaj na stravovaciu kartu. Je možné tiež obsluhovať viac
výdajní z jednej kuchyne s možnosťou rozdelenia
stravníkov pre oddelené jedálne.
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Prehľadný formulár stravníka so všetkými dôležitými informáciami

Pri ukončení stravníka (koniec pracovného pomeru, alebo
ukončenie štúdia) prebehne uzatvorenie jeho účtu do nuly
a vrátenie alebo doplatenie zostávajúceho kreditu. Vrátená
stravovacia karta môže byť pridelená podľa potreby novým
stravníkom.

SYNCHRONIZÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Údaje o stravníkoch a stravovacích kartách môžu byť
spravované ručne, alebo aktualizované podľa
http://www.dmrsystem.sk, e-mail: info@dmrsystem.sk

dochádzkového, či iného personálneho systému, ktorý
obsahuje potrebné údaje. V takom prípade prebieha
automaticky zakladanie nových a rušenie ukončených
stravníkov, prípadne aktualizácia zmenených údajov,
výmena karty a pod.

OBJEDNÁVKA JEDLA

V prípade inštalácie spoločne s dochádzkovým
systémom spoločnosti RON Software, majú programy
spoločnú databázu stravníkov. Nie je potrebné
vykonávať nijaké exporty alebo importy dát.

Objednávacie jedálenské terminály OJT1000 sú určené na
zber objednávok rôznych jedál, rušenie objednávok jedál
konkrétnych kategórií a prezeranie hodnoty peňažného
kreditu jednotlivých kariet.

NASTAVENIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ
Stravovací systém dovoľuje užívateľské nastavenie
všetkých parametrov prevádzky podľa potreby, alebo už
zaužívaných zvyklostí jedálne, akékoľvek obmedzenia si
stanoví samotná obsluha. Pracovať je možné s
ľubovoľným počtom druhov a typov jedál, ktoré môžu byť
objednávané na ľubovoľný čas dopredu. Konkrétne
prevádzkové vlastnosti záležia na type použitého
objednávacieho terminálu.
Systém rozlišuje niekoľko možností práce s druhmi jedál:
o hlavné jedlo: bežné jedlo, ktoré si je možné
objednávať a rušiť samostatne (obed, večera)
o príloha: jedlo, ktoré je súčasťou hlavného jedla
(polievka, šalát)
o doplnkový predaj: jedlo, ktoré sa vydáva bez
predchádzajúceho objednania (zákusok, mrazené
jedlá)
Pre každý druh jedla, prípadne jeho typy sa stanovuje
cena pre každú cenovú kategóriu. Medzi jednotlivými
druhmi jedál je možné definovať väzby pre automatické
objednávky. Každému jedlu sa určí, ako môže byť
objednávané (ručne/terminál), čas, kedy sa vydáva a
umiestnenie na klávesnici terminálu. Terminály sú
vybavené univerzálnou klávesnicou, do ktorej sa vkladajú
popisy podľa konkrétneho nastavenia priradení jedál.

Objednávku jedla je možné realizovať niekoľkými
spôsobmi.

OBJEDNÁVACÍ TERMINÁL OJT1000

Objednávanie jedál
V termináli môžu byť zapísané jedlá rôznych kategórií
(obedy, večere, šaláty, ...) až na 25 dní dopredu od
aktuálneho dátumu, pričom tieto dni nemusia nasledovať
spojito za sebou (napríklad, ak sa v danej organizácií
počas víkendov alebo hocijakých iných dní jedlá
nevydávajú).
Rušenie objednávok
Na termináli je možné aj zrušiť objednávky, ktoré už boli
vykonané. Stlačením klávesu „objednať/zrušiť“ je možné
na termináli prejsť z režimu vykonávania objednávok do
režimu rušenia objednávok. To platí aj naopak.
Každá objednávková udalosť pozostáva z
o kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty
o dátumu a času vykonania objednávky alebo rušenia
objednávky čísla objednaného jedla
o kategórie objednaného jedla (napríklad obed)
o váhovej kategórie objednaného jedla
o počtu objednaných jedál (0 pri rušení objednávky)
o dátumu, na ktorý je objednávka vykonaná
Snímanie ID médií
Identifikačné preukazy (bezkontaktné čipové karty alebo
prívesky) je možné "zosnímať" ich priblížením do
vzdialenosti približne 10 cm od terminálu alebo bližšie k
nemu.

Formulár cenovej kategórie. Nastavenie pravidiel pre výpočet
dotácií.

Objednávací terminál OJT1000
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VÝDAJ JEDLA
Po uzávierke objednávok sa informácie prenesú na
výdajový terminál, umiesteným pred výdajným miestom.
Použitý hardware sa môže líšiť podľa počtu, charakteru a
potrieb výdajných miest. Pri odbere jedla stravník iba
priloží svoju kartu k snímaču, terminál vyhodnotí jeho
objednávky a zobrazí príslušné informácie pre vydanie
jedla. Pre rýchlu orientáciu a viditeľnosť pre viac kuchárov
sa informácie zobrazujú na veľkom displeji. Tento zobrazí
predovšetkým číslo jedla, ktoré mal dotyčný objednané a
ďalej informácie o veľkosti a počtu porcií jedla, prípadne
doplnok jedla, napr.: polievku. Fyzický výdaj jedla väčšinou
potvrdzuje kuchár stlačením tlačidla a sám si tak riadi
priebeh a rýchlosť výdaja. Neoprávnený, alebo opakovaný
odber je signalizovaný zvukovým signálom. Výdajný
terminál vypisuje obsluhe informácie o celkovom množstve
jednotlivých jedál a počty doposiaľ vydaných porcií. Cez
terminál je možné vydať jedlo bez objednávky, napr. pre
neohlásenú návštevu. Pre každé jedlo je nastavený
časový interval, v ktorom prebieha výdaj daného druhu
jedla, mimo tento čas neprijíma terminál žiadne karty.

VÝDAJOVÝ TERMINÁL VJT1000
Výdajové jedálenské terminály VJT1000 sú určené hlavne
na riadenie výdaja jedál, ktoré boli v minulosti nejakým
spôsobom
objednané
(napr.
prostredníctvom
objednávkového terminálu, intrawebu, ...), ale aj na
kontrolu výdaja takých jedál, ktoré dopredu neboli
objednané.
Výdaj jedál
Terminál pracuje štandardne v režime" on-line", avšak pri
výpadku spojenia so serverom sa prepne do režimu offline a pokračuje v práci. Po obnovení spojenia odovzdá
terminál nazbierané informácie na server.
Po zosnímaní karty na externom snímači (pripojenom k
výdajovému terminálu) terminál prehľadá celú svoju
tabuľku objednávok a vyhľadá v nej všetky objednávky
práve zosnímanej karty. Len tie z nich, ktoré môžu byť
stravníkovi vydané v tomto čase (časovom intervale),
zobrazí na svojom internom displeji.
Každá udalosť výdaja jedla pozostáva z:
o kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty
o dátumu a času výdaja jedla
o čísla vydaného jedla
o kategórie vydaného jedla (napríklad obed)
o počtu porcií vydaného jedla
o čísla poradia (skupiny) objednávky tohto jedla
o váhovej kategórie vydaného jedla
o kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty

Výdajový jedálenský terminál VJT1000

ZOBRAZENIE VYDÁVANÝCH JEDÁL NA EXTERNOM
DISPLEJI
Terminál zobrazuje čísla a počty vydávaných jedál nielen
na svojom internom displeji, ale aj na veľkom externom
displeji. Na troch väčších pozíciách tohto displeja
zobrazuje čísla jedál, ktoré majú byť vydané, napríklad
hlavné jedlo, prvý doplnok a druhý doplnok. Na troch
menších pozíciách umiestnených pod spomínanými
väčšími pozíciami zobrazuje počty príslušných jedál, ktoré
majú byť vydané.
Na tretej menšej pozícií displeja môže byť zobrazovaná aj
váhová kategória vydávaného jedla. Zobrazovanie alebo
nezobrazovanie tejto hodnoty je voliteľné užívateľom
jedálenského systému.
Po vydaní jedál stravníkovi pracovník vydávajúci jedlá
stlačí tlačidlo sledované terminálom. Vtedy terminál
prestane zobrazovať čísla a počty práve vydaných jedál.
K terminálu môže byť v prípade potreby pripojených viac
takýchto externých displejov, ktoré môžu byť umiestnené
tak, aby informácie na nich zobrazované videl aj personál
vydávajúci jedlá a aj stravníci.

Výdajový jedálenský displej D01

INTRAWEB
Pomocou internetového prehliadača si možno ľahko a
komfortne prehliadať jedálniček, objednávať stravu,
prehliadať informácie o mesačnom vyúčtovaní, stave
kreditu. V prípade spoločnej inštalácie s naším
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dochádzkovým systémom je intrawebový klient spoločný
pre dochádzku aj jedáleň.
Vlastnosti
o Prehľadný jedálniček
o Objednávanie stravy
o Zmena a rušenie objednávky podľa pravidiel
jedálne
o Prehľad odobranej stravy
o Prehľad vyúčtovaní
o Prehľad dotácií
o …
Technická špecifikácia modulu INTRAWEB
Modul INTRAWEB je aplikácia v PHP 4, 5. Pracuje s
databázou programu na MS SQL 2000 (2005) Server
alebo MSDE (Expres). Ako webový server môže byť
použitý APACHE alebo IIS.

JEDÁLNIČEK
Menu na jednotlivé dni, na ktoré sa objednáva (jedálniček)
sa zostavuje v počítači. Do jedálnička je možné vkladať
jedlá z databázy hotových jedál, alebo zaviesť nový typ
jedla a uložiť ho pre opakované použitie.
Objednávky jedál sa prenášajú z terminálu do počítača.
Obsluha počítača má možnosť manuálnej korekcie
objednávok (napr.: doobjednať či zrušiť objednávku jedla
po ukončení objednávania na termináli).
Na základe dát načítaných z terminálov (dotykovej
jednotky, intrawebu) poskytuje program informácie o
celkových počtoch objednaných porcií s rozdelením podľa
kategórií. Počty slúžia pre dodávateľa stravy, prípadne ako
podklady pre nákup surovín na uvarenie týchto jedál vo
vlastnej kuchyni a na vystavenie výdajky zo skladu a s tým
súvisiace vyhodnotenie spotreby.

PREHĽAD SPRACOVANIA
VYHODNOTENIE PODĽA DOCHÁDZKY

DOTYKOVÁ JEDNOTKA – TOUCHSCREEN
Je to počítač s dotykovým LCD displejom, doplnený o
čítačku kariet. Na tomto počítači je spustená aplikácia,
ktorá komfortným spôsobom umožňuje objednávanie
stravy. V tejto aplikácii sú dostupné tiež informácie o výške
kreditu, vyúčtovaní stravy, …

Ak je stravovací systém nasadený spoločne s
dochádzkovým systémom, tieto spolu vzájomne
spolupracujú nielen v synchronizácii osobných údajov
stravníkov, ale predovšetkým na úrovni sledovania a
vyhodnocovania odberov stravy podľa odpracovaných
zmien. Každý zamestnanec má nárok iba na toľko
dotovaných jedál, koľko za sledované obdobie odpracoval
zmien. V dochádzkovom software je možné
nakonfigurovať položku stravné lístky, ktorá sa vypočítava
podľa stanovených zákonitostí (po akom čase a za akých
podmienok vzniká nárok). Tieto dochádzkové informácie
preberá stravovací systém a prepočítava sumy za
odobranú stravu. Odobrané porcie nad limit dopláca
zamestnanec v plnej výške bez dotácií podniku. Týmto
postupom je zaistený výstup informácií o platbách za
stravu pre mzdový, alebo účtovný systém bez nutnosti
ďalších zásahov.

VÝSLEDKY EVIDENCIE
Výsledkom spracovania dát v stravovacom systéme sú
kompletné informácie o prevádzke jedálne, ktoré je možné
zobrazovať v rôznych uhloch pohľadu. Všetky výpisy je
možné ľubovoľne filtrovať, prezerať a tlačiť.
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Stravník
Zo strany stravníka sú k dispozícii prehľady všetkých
platieb s rozlíšením druhu platby, odbery stravy za deň,
alebo obdobie, prehľad neodobraných objednávok, stav
kreditného konta, prehľad odberov podľa normy.

jedálne je potrebné zarátať tiež náklady na tlač stravných
lístkov, straty pri neoprávnených odberoch jedál, čas
obsluhy apod. Z uvedených informácií je možné
vykalkulovať, že návratnosť investície na obstaranie
stravovacieho systému je otázkou niekoľko mesiacov.

Dodávateľ stravy
Z hľadiska dodávateľa stravy poskytuje program prehľady
o počtoch porcií za deň, alebo ľubovoľné obdobie, prehľad
objednávok s menami, štatistiky nevydaných jedál pre
podloženie ich likvidácie.

Cena stravovacích kariet väčšinou nie je investíciou
zriaďujúcej organizácie, stravníci ich majú prenajaté oproti
zálohe, alebo sú vyžité médiá, ktoré už fungujú pre iné
účely - napr. v dochádzkovom a prístupovom systéme.

Mzdová učtáreň
Pre mzdovú učtáreň sú pripravené sumy odberov za
jednotlivých zamestnancov a pre podnikovú učtáreň
prehľady o celkových počtoch jedál podľa rozdelení pre
zaúčtovanie dotácií a fakturáciu externým stravníkom.
Všetky tieto dáta je možné tiež exportovať v rôznych
formátoch pre načítanie do iných programov.

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:
o MSDE 2005 a vyšší
o Microsoft SQL Server 2005 a vyšší
o Interbase pro Linux/Win32
o 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.

NÁVRATNOSŤ

ZAVEDENIA

ELEKTRONICKEJ

JEDÁLNE
Dlhodobé používanie automatizovanej jedálne prináša
nielen urýchlenie a zefektívnenie celého procesu
objednávania a výdaja jedál, ale má tiež priaznivý
ekonomický dopad. Do nákladov na klasickú prevádzku
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IDENTIFIKAČNÉ MÉDIÁ

PODPORA, SLUŽBY

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...

Poradenstvo – HELPDESK
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.

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
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.
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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
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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V prípade neúspechu vykonávanej činnosti, je možné
informovať správcu systému zaslaním e-mailu.

DOCHÁDZKA A PRÍSTUPY
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/VISTA/7/8 alebo Windows Server 2003, 2005, 2008,
pracuje ako „servis“ - komunikuje s terminálmi, vykonáva
spracovanie dát, generovanie nastavení terminálov, ...

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 komunikácia s dochádzkovými terminálmi automatická,
priebežná alebo ručná – plánovač úloh
o spracovanie údajov z terminálov automaticky alebo
ručne
o grafické
zobrazenie
dochádzky
jednotlivých
pracovníkov za celý mesiac s možnosťou prehľadnej
editácie
o sledovanie dochádzky za zvolené obdobie – mesiac,
týždeň, 2 týždne, 10 dní, 28 dní …
o evidencia prestávok s možnosťou automatického
vkladania podľa nastavených pravidiel (po
odpracovanom intervale, pomerom k odpracovanej
dobe)
o systém schvaľovania editovanej dochádzky v troch
úrovniach (spracované, skontrolované, schválené)
o automatické
schvaľovanie
dochádzky
podľa
nastavených pravidiel
o systém sledovania nadčasov - rozhodnutie, koľko
hodín previesť do nasledujúceho mesiaca, preplatiť,
stornovať
o sledovanie a výpočet nadfondu - sledovanie nadčasov
za dlhšie obdobie
o číselník snímačov (dochádzkových a prístupových
terminálov) s definovaním prípustných operácií a
implicitných časov operácií
o možnosť definovať skupiny zamestnancov, ktoré môžu
jednotlivé terminály používať
o číselník operácií (prerušenie pracovnej doby) nastaviteľné užívateľsky podľa potrieb firmy
o možnosť definície prípadného automatického
ukončenia operácie - v určenú hodinu, pri skončení
pracovnej doby, pri plynutí dĺžky denného úväzku, ...
o možnosť automatického pokračovania, opakovania
operácie podľa nastavených podmienok (nemocenská,
dovolenka, služobná cesta, atď.)
o definovanie časovej zložky mzdy, do ktorej sa operácia
(prerušenie pracovnej doby) bude započítavať
o detailné nastavenie zaokrúhlenia časovej zložky pre
denné, mesačné a variabilné obdobie
o číselník zmien s možnosťou evidencie pevnej i pružnej
pracovnej doby
o možnosť nastavenia ignorovania skorých príchodov
zamestnancov do práce
o inteligentné
a
automatické
rozpoznávanie
odpracovanej zmeny – zamestnanec príde na inú
zmenu, ako má nastavenú v kalendári – program
priradí správnu zmenu
o číselník kalendárov s možnosťou definície pracovnej
doby pre každý deň v roku - pre skupiny
zamestnancov alebo pre jednotlivých zamestnancov
individuálny
o typy kalendárov pre jednozmennú i viaczmennú
prevádzku
o číselník zamestnancov s ich základnými údajmi
o číselník identifikačných médií s možnosťou
prideľovania jednotlivým zamestnancom – možnosť
blokovania Id média

o možnosť ručného vkladania operácií dochádzky
užívateľom (pre jeden alebo viac dní dopredu)
o 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
o spracovanie salda pracovnej doby so získaných údajov
o dochádzke z dochádzkového terminálu a jeho zápis
do dochádzkového terminálu
o spracovanie štatistík časových zložiek (odpracovanej
doby, absencie a náhrad, ...), za zvolené obdobie
o ľahký a rýchly prístup k mesačným a denným
výsledkom dochádzky
o automatizovaná
komunikácia
so
vzdialeným
pracoviskom – modem, internet, dátové okruhy
o prístupový systém - otváranie dvier, turniketov, brán,
závor podľa prístupových práv
o monitorovanie prítomnosti zamestnancov aktuálne
alebo i spätne s možnosťou zobrazenia fotografie
o farebné rozlíšenie prítomných a neprítomných
zamestnancov
o importy a exporty dát do personálneho a mzdového
systému
o automatická synchronizácia dát s nadriadenými
systémami (mzdy, personalistika, výroba ….)
o vstupy dát, manažér – veľké množstvo
preddefinovaných výstupných zostáv s možnosťou
užívateľskej definície zobrazených výsledkov
o 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.

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

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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VÝHODY PONÚKANÉHO RIEŠENIA

BEZPEČNOSŤ
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.

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.

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
o
o
o
o
o
o

o EUROMEDIA, Žilina
o VITAL a.s., Žilina
o Exel Slovakia (predtým Tibbett & Britten Slovakia)
s.r.o., Topoľčany
o ZAL-Zlieváreň Al spol. s r.o., Kremnica
o ICP, spol. s r.o., Žilina, Bratislava
o Imperial Tobacco (predtým Slovak International Tabak)
a.s., Bratislava
o SEZ a.s. Dolný Kubín
o OVP ORAVA s.r.o., Trstená
o Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.
o VMA Slovakia, s.r.o.
o PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
o CROWN Packaging Slovakia, s.r.o.
o EUROPLAC s.r.o.
o Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky
o OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o.
o Ehlebracht Slowakei s.r.o.
o FGV SLOVAKIA, spol. s r.o.
o Nefab Packaging Slovakia s.r.o
o Welding Operations Services Slovakia
o Lindner Mobilier s.r.o.
o ETI ELB s.r.o.
o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pov. Bystrica
o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
o Krajský súd v Košiciach
o Topobal s. r. o., Topoľčany
o Reming consult s. r. o., Bratislava
o Karton.sk, Prievidza
o M&Z Partners Považská Bystrica
o OSBD Považská Bystrica
o ETOP Trading / Produkt / Wheels a. s., Púchov
o EVPÚ-ZVS a. s., Dubnica nad Váhom
o Pannon Food Slovakia s. r. o., Veľká Mača
o Bytterm a. s., Žilina
o ZŠ Riazanská, Bratislava
o Cirkevné konzervatórium Bratislava
o Spojená škola internátna, Humenné
o Matica slovenská
o ...

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

Inštalácie na Slovensku v Českej republike
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VÝSTUPNÉ ZOSTAVY
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