Cloudový docházkový systém iTA

DOCHÁZKA NOVĚ
•
•
•
•

Přístup k datům odkudkoliv pomocí webového prohlížeče.
Terminály lze umístit na vzdálených místech kdekoliv na světě.
Stále aktuální software.
Přehledné, intuitivní ovládání, bez drahého a složitého software

Docházkový systém iTA
Docházkový systém iTA je on-line systém založený na cloudové aplikaci.
Cloudový systém přináší nové výhody na poli časových docházkových systémů. Výkonný
systém pro kontrolu docházky je navržen tak, aby vyhovoval většině uživatelů. Snadná, rychlá
a uživatelsky příjemná obsluha šetří pracovní čas. Systém monitoruje přítomnost na pracovišti
v reálném čase na všech místech přes cloud aplikaci. Docházku zaměstnanců pohodlně
a rychle zaznamenáte odkudkoliv. Terminály můžete umístit na všech vašich pobočkách,
kdekoliv na světě.
Modulární řešení umožní rozšířit funkce a služby dle vašeho přání. Systém komunikuje
se softwarem třetích stran (např. SAP, Gordic), tato služba je na vyžádání.

Výhody
•
•
•
•
•
•
•
•

nízké náklady na pořízení
významná úspora času při uvedení do provozu
bez nutnosti jakékoliv instalace a nutnosti serverového hardware a software
jednoduché ovládání prostřednictvím webového rozhraní
vysoká úroveň zabezpečení dat prostřednictvím šifrované komunikace
a redundantního zálohování dat
poskytování technické podpory pro uživatele
vždy aktuální software, legislativa
moderní terminál s dotykovou obrazovkou české výroby

Cloud aplikace je přístupná přes webové rozhraní, databáze je umístěna u poskytovatele
datových služeb a shromažďuje všechna data z terminálů. Data jsou uložena na serverech

se zabezpečeným připojením a pravidelným zálohováním. Jiná aplikace, na stejném cloudu,
umožní prohlížet, měnit, vykazovat a analyzovat všechny tyto údaje. Pro tuto činnost
je vhodný jakýkoliv prohlížeč.

Cloudový informační systém - popis
Docházkový systém iTA pracuje na principu jednotlivých časových účtů, kde jsou záznamy
o docházce zaměstnanců zapsány a následně vyhodnocovány. Tímto způsobem je možné
evidovat různé důvody nepřítomnosti zaměstnanců, ale také přesčasy či například reportovat
přítomnost v určitých časových zónách.
Způsob třídění, automatizaci převodů a další operace mezi účty zajišťují pravidla. Jejich
konfigurovatelnost a široké možnosti vlastního nastavení dávají systému výhodu
personalizace na míru každého uživatele. V rámci pravidel lze individuálně zpracovat
jak požadavky na režim pracovníka, tak výpočty dovolené, svátků, systémy přestávek,
převodů zůstatků a další užitečné funkce.
Princip třídění dat do účtů také umožňuje jednoduché a efektivní vytváření výstupů
požadovaných informací, oblastí, zaměstnanců, jejich skupin, poboček atp.
Sběr dat a sledování
•
•
•
•
•
•

RFID identinfikace nebo otisk prstu
systém používá časové účty ke sledování pracovní doby, absencí, dovolených,
přesčasů
kalendář svátků podle regionů, ve kterých společnost působí
konfigurovatelné sestavy, tisk, odesílání e-mailem zaměstnancům, exporty
manažerský přehled pro analýzu docházky z různých pohledů
komplexní správa oprávnění konfigurovatelná pro konkrétní potřeby společností,
různé stupně oprávnění podle pracovní pozice zaměstnance

AKČNÍ BALÍČEK iTA 25, pro firmu do 25 zaměstnanců
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moderní docházkový terminál iTA 7
licence pro 25 zaměstnanců
čipy, klíčenky, či nálepky dle výběru
instalace na místě, základní nastavení a konzultace na místě
pravidelné aktualizace systému
aktuální legislativa
neomezený prostor v cloudovém rozhraní Microsoft Azure
geograficky redundantní zálohování dat, správa a údržba systému
zákaznická linka
správa na 1 rok zdarma

