
Docházkové systémy

Charakteristické vlastnosti systému

� Spolu s běžnými příchody a odchody pracovníků eviduje až 90 dalších specifických typů
odchodů a příchodů či přerušení pracovní doby.

� Docházkový terminál pracuje jako autonomní systém bez nutnosti stálého připojení
nadstavbového systému s kapacitou paměti pro 3400 až 120000 záznamů.

� Je součástí modulární stavebnice pro malé i rozsáhlé distribuované systémy.
Systém lze plynule rozšiřovat podle potřeb uživatele a může být přizpůsoben pro různé typy
identifikačních médií.

� Umožňují napojení terminálů na linku RS232, RS485, ethernet, internet, modem, radiomodem.

� Přídavné moduly –  plánování směn a obsazení pracoviš�, evidence cestovních příkazů,
kontrola držitelů karet pomocí foto databáze On-line, vyhledávání osoby podle její identifikace

� Otevřený SW interface na návazné SW PAM, personalistiku atd.

� Funkce v prostředí Windows 9x, Windows 2000/NT/XP 

� Bezpečný a efektivní provoz na síti jako client/server
(úloha s nenáročnou systémovou správou)

� Možnost sloučení s doplňkovými systémy určenými pro
automatickou obsluhu vjezdů, identifikaci pohybu vozidel,
osob, materiálu, jídelních systémů a pod...

Partnerské řešení pro informační systémy ABRA®

Docházkové elektronické evidenční systémy firmy IVAR, a.s.
jsou ideálním řešním pro moderní řízení firmy.
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ABRA®

software jako výhoda

IVAR, a.s.
Bílkova 127, 290 01 Poděbrady – Kluk
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Moduly a agendy systému ABRA,
které docházkový systém rozšiřuje

Korektní evidence docházky je úkol řešený stále
větším okruhem firem. Zavedené starší způsoby jako
je vedení sešitu, vyplňování pracovních výkazů nebo
píchací hodiny... jsou obvykle neefektivní a nedávají
potřebné informace včas a žádoucím rozsahu.

Systém ATTAX 8.x ušetří rutinní práci mnoha řídících
pracovníků zatížených ručními výpočty pracovní doby
zaměstnanců. Poskytne průběžně informaci o stavu
pracovního salda všech pracovníků včetně zpracování
řady souvisejících agend jakými jsou nároky na
stravné, kontroly přesčasů, nemocnosti, práce na za-
kázkách a pod.

Záznamy docházky jsou pořizovány zaměstnanci na
inteligentních terminálech pomocí osobních čipových
karet. Na terminálech lze provádět registraci začátku,
konce nebo různými typy přerušení pracovní doby.
Data jsou následně systémem zpracována podle zada-
ných kritérií a upravena do formátu pro vstup do mezd
bu�to přes „papírové formuláře“ nebo elektronickou
cestou. Systém je založen na nejmodernějších infor-
mačních technologiích současnosti které uspokojí i nej-
náročnějšího zákazníka.

Docházkové elektronické evidenční systémy – řešení pro moderní řízení firmy.

Nejvyšší uživatelský komfort a široké spektrum funkcí

HW provedení je vždy přizpůsobené provoznímu pro-
středí. Vedle vysoce odolných provedení do dílenské-
ho prostředí výrob nabízíme designové bezkonkureční
řešení pro reprezentační prostory v provedení přírod-
ního dřeva.

Docházkový systém rozšiřují moduly „plánování
směn“ a „sledování pohybu pracovníků v reálném
čase“, které dále zvýšily komfort a zefektivnily práci při
správě agendy docházky.

Špičkové identifikační systémy

firmy IVAR, a.s.

svou stavbou uspokojí

každého zákazníka.
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