POD SLOVEM EVIDENCE DOCHÁZKY SI KAŽDÝ PŘEDSTAVÍ SLEDOVÁNÍ POHYBU ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU
PRACOVNÍ DOBY. PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD MUSÍ BÝT JEDNODUCHÁ, ČASOVĚ
NENÁROČNÁ A MUSÍ OMEZIT CHYBOVOST PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT.

průvodce

MODUL DOCHÁZKA
Pod slovem evidence docházky si každý představí sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní
doby. Příprava podkladů pro zpracování mezd musí být jednoduchá, časově nenáročná a musí omezit
chybovost při zpracování dat. Všechny tyto předpoklady splňuje modul DOCHÁZKA, který jsme vyvinuli
přesně tak, že umožňuje lépe sledovat produktivitu práce jednotlivých středisek, jednodušší výpočet mezd
a větší přehlednost.
Systém jsme vyvinuli pro ERP Money S5, který zpracovává data pořízena na docházkových a přístupových
terminálech. Systém zvládne plánovat pracovní dobu, deﬁnovat směny a následně je srovná se
skutečným stavem docházky každého zaměstnance. Náš modul je schopen počítat příplatky, přesčasy,
bonusy a další mzdové položky zcela automaticky. Zpracované soubory lze přehledně tisknout a v
současné době se vyvíjí i importy dat do mzdových systémů.
Náš produkt používají společnosti, které mají několik stovek zaměstnanců různých profesí od dělnických po
manažerské. Není pro nás překážkou implementace do různých oborů podnikání, tím dokazujeme
komplexnost našeho řešení, které můžeme poskytnout prakticky každé společnosti.

Výhody našeho řešení:
evidence docházky – průchody je možné realizovat více způsoby (docházkový terminál,
zaslání sms, webový portál, přihlášení přes ERP Money)
všechny údaje se shromažďují na jednom místě
řízení organizační struktury na webovém portálu
jednoduchá úprava nadřízeného pracovníka pomocí webového portálu
systém porovnává data proti kalendáři a sám rozlišuje odpolední, noční, víkendové směny a
směny ve svátek. Podle toho počítá příplatky za směnnost, přesčasy apod.
data se migrují do souhrnných karet a z těchto karet si mzdové účetní berou informace a
transformují si je do mzdového systému.
připravujeme funkci automatického importu schválených karet docházky do mzdového
systému Vema.
úspora času jak nadřízených pracovníků, tak mzdovým účetním.
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průvodce

Průvodce docházkovým systémem
Pro každého zaměstnance je důležité, zaznamenávat docházku co nejjednodušším způsobem. Je rozdíl u
pracovníka, který chodí každý den pracovat na jedno místo nebo u obchodní zástupce, manažera, kteří
se pohybují v rámci několika poboček nebo středisek a je složité zajistit přehledně a dostatečně jejich
pohyb a docházku. Proto jsou v rámci přihlašování do systému různé možnosti evidence. U každého
zaměstnance je možné navolit způsob jeho přihlášení:

Docházkový terminál: kde má zaměstnance svůj čip nebo kartu, kterým se při průchodu
přihlásí
Sms bránou: pošle sms na číslo s kódem zkratky průchodu, která je navolena v ERP Money.
Toto musí být provedeno pouze z telefonního čísla, které má zaměstnanec uvedeno ve své
kartě.
Přihlášením na webovém portálu
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průvodce

Přihlášením v ERP Money S5

Veškeré přihlašovací a odhlašovací údaje mají své jedinečné kódy, které jsou navoleny v číselnících ERP
Money a podle těchto kódů se u každého pracovníka generuje docházka. Důvody průchodu si můžete
navolit a seřadit tak, jak to bude každému vyhovovat. Můžete přidávat a ubírat tlačítka dle potřeby apod.

Příklad volby průchodů v číselníku Money S5:
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docházkový list

DOCHÁZKOVÝ LIST
Zaměstnanci si při příchodu do práce tzv. „pípnou“ příchod, tento příchod se ukládá do databáze a je
možné veškeré průchody sledovat, případně editovat například ve webové aplikaci, kde má každý
zaměstnance svůj docházkový list.

Kartu zakládáme v ERP Money S5:

V kartě pracovníka, která je základní kartou docházky vyplníte veškeré informace o zaměstnanci, včetně
střediska, do kterého je přiřazen, typ provozu apod. Informace o každém zaměstnanci si můžete měnit
podle oboru podnikání. My v našem příkladu používáme data výrobního podniku. Tato karta se následně
projeví na webovém portálu.
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docházkový list

Docházkový list na webovém portálu

Volba parametru docházky
V kartě pracovníka ERP Money dále volíte typ pracovní doby, rozvrh směn podle profese, určujete čas
pracovní doby apod. Opět můžete funkce variabilně doplňovat.

Záznam průchodů
V záložce Průchody se generují všechny průchody zaměstnance.
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docházkový list

Přístupové údaje pro web a úroveň schvalování docházky
V této záložce zakládáte přístupové údaje pro webové rozhraní a určujete úroveň schvalování docházky.

Přehled rozvrhu směn
V přehledu směn vidíte, jakou má mít pracovník směnu a podle rozvrhu se kontrolují skutečné průchody.
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docházkový list

Volba příplatků podle funkce a rozvrhu směn
V této záložce je uveden u každého pracovníka přehled příplatků, a to podle pracovního zařazení, směny,…
Některé příplatky se počítají automaticky, jiné je možno zadávat ručně – a to jak přímo v Money, tak na
webovém portále.

ERP Money slouží jako nástroj pro zadání úvodních informací o zaměstnancích, shromaždiště a nástroj pro
výpočet fondu pracovní doby. V ERP Money pracují většinou jen personalisté, nebo vedoucí pracovníci,
kteří se starají o správnost údajů pro výpočet mezd. Běžný zaměstnanec pro kontrolu své pracovní doby
může nahlédnout do ﬁremního webového portálu. Stejně tak může – podle nastavených práv svoji
docházku upravovat nebo měnit. Pokud k tomuto nemá práva, úpravu dělá pracovník vyšší úrovně.
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Firemní webový portál

FIREMNÍ WEBOVÝ PORTÁL
Docházkový list
Každý zaměstnanec má svůj docházkový list, který si může kontrolovat nebo dokonce měnit podle
zadaných práv. V docházkovém listu jsou veškeré údaje o tom, do kterého útvaru pracovník náleží, zda má
nárok na příplatky apod.
V přehledu docházky jsou zaznamenány průchody, směny, příplatky a další údaje potřebné k výpočtu
mezd.

Časy průchodů se mohou měnit
nebo přímo zadat, například
pokud si pracovník zapomene
„pípnout“.
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Firemní webový portál

Pokud je pracovník přiřazen na jednotlivé projekty
nebo zakázky, může tuto skutečnost zapisovat ve
výkazu práce. U těch pracovníků, co výkazy práce
zapisují, mají tuto položku zelenou:

Ve výkazu práce zapisují hodiny, u kterých vykazovali činnost na
určených zakázkách. Tyto informace se propisují k zakázkám do ERP
Money a slouží k výpočtu ﬁnální ceny zakázky. Tvoří se tím ucelený
přehled všech pracovníků, kteří na zakázce pracovali.
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Firemní webový portál

Každý pracovník má svůj rozvrh směn, oproti kterému se kontrolují skutečné průchody.

Na konci každého měsíce si každý pracovník může zkontrolovat svoji docházku. Počty dnů dovolených,
přesčasů, směn apod. Taktéž kontroluje a upravuje docházku nadřízený pracovník. Pokud je všechno v
pořádku, v docházkovém listu docházku schválí. Po schválení docházky už nemůže nikdo s daty
manipulovat.
Na konci každého období se
generuje kontrolní karta, kde
jsou uvedeny všechna data
uplynulého měsíce –
kontrolní karta je ukládána
ve formě xls a je možné s ní
nadále pracovat.
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