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 program Vrátnice

     program pro řízení docházkových  systémů

  databáze osob s nastavitelnými právy pro vstupy a průchody

  možnost rozdělení pracovníků do kategorií podle společných vlastností          
 (středisek, časových zón)

  možnost nastavit povolení vstupu na vybrané hodiny či dny v týdnu

  možnost definovat až 100 různých druhů průchodů

  možnost ručního doplnění a editace píchaček

  kalendář svátků s možností kopie do dalšího období

  možnost porovnání docházky pracovníka s odběrem dotované stravy

  přenos základních údajů o osobách z programu Stravné a ze systému Bakaláři

  licence dle počtu osob

  tiskové sestavy: výpis průchodů, osoby v objektu, osoby mimo objekt, výkaz práce

  systémy pro evidenci docházky a řízení přístupu osob

 docházkové terminály řízené specifickým programem

 možnost  sledovat oprávněnost vstupu a průchody osob

 možnost komplexního sledování docházky vč. pracovní doby 
a sestavení výkazu práce

 možnost exportovat informace do mzdových systémů

 možnost otvírání dveří podle nastavených pravidel 
(časové zóny, práva přístupu)

 možnost zadat na terminálu manuálně typ průchodu

docházkové systémy

   identifikace osob    
      bezkontaktním   
      čipem nebo kartou
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moduly programu Vrátnice

Výkazy práce

 tisk denního, týdenního a měsíčního výkazu práce

 možnost rozšířit záznam pracovníka o další údaje o pracovní době:                                 
úvazek, zaokrouhlení, začátek a konec pracovní doby

 vytvoření a tisk píchaček podle průchodů z terminálu

 automatické dopočítávání přestávek v práci

 možnost sledování odpracované a neodpracované doby

 možnost sledování přesčasových hodin dle předem definovaných pravidel

 možnost exportování dat ve formátu *.txt a *.dbf do jiných evidencí

 možnost zakázkového exportu dat do mzdových systémů

  přehled přítomných a nepřítomných osob pro správce systému i ostatní pracovníky

 možnost zobrazení na monitoru počítače kdekoliv na veřejném místě

 barevné rozlišení přítomných a nepřítomných pracovníků

 možnost sledování aktuální situace během dne - automatické aktualizace

Elektronická nástěnka

Vazba na SW Bakaláři

  komunikace mezi programem VIS a systémem Bakaláři

 aktualizace údajů v programech VIS podle změn v systému Bakaláři

 import celého seznamu osob (prvotní zavedení)

 import pouze provedných změn v seznamu osob (průběžná aktualizace)

 aktualizace položek: jméno, příjmení, titul, telefon, číslo karty

 možný export docházky žáka do Třídní knihy systému Bakaláři


