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Vlastnosti a funkce

docházkového/přístupového programu

JOB ABACUS PRO 4.xx

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows
data z docházkových a přístupových terminálů do přehledu o docházce

job abacus pro 4.XX

a přítomnosti zaměstnanců.
Velice snadná instalace a možnost okamžitého použití programu.
Všechny důležité parametry jsou nastaveny automaticky při instalaci.

zadávání a editace parametrů zaměstnanců (středisko, typ směny,
přístupové zóny, propracovaný systém oprávnění práce s programem,
identifikační média, osobní číslo lze využívat jako login)

•

evidence příplatků

•

plánování docházky: plánování směn a dovolené

•

přehled událostí (záznamů komunikace všech připojených zařízení s PC)
s možností filtrace podle zaměstnance, střediska, data nebo terminálu

•

sklad přesčasových hodin

•

stravenky a stravné

•

přehledy docházky s možností denních či měsíčních přehledů
zaměstnanců nebo středisek a přehled přesčasů převáděných
z minulého a do dalšího období

•

zadávání a editace technických parametrů docházkových a přístupových
terminálů jako jsou texty zpráv jednotlivých přerušení (maximálně 110),
prodlevy a délky sepnutí relé, parametry generátoru náhodných kontrol
atd.

•

tiskové sestavy s možností tisku osobních a střediskových přehledů
(denních a měsíčních)

•

•

nastavení parametrů směn jako je rozsah směny, zaokrouhlování
začátku a konce, možnost barevného rozlišení směn

•

směny, zadávání parametrů přestávek

•

možnost volby automatické přestávky

•

tiskové sestavy pro plánování docházky – směn a dovolených

•

tvorba pracovních plánů z nadefinovaných směn, možná tvorba
vlastních plánů

•

exporty do formátu MS Excel a CSV a exporty do mzdových systémů

•

možný import seznamu zaměstnanců v CSV

•

automatické rozpoznávání typu směny (ranní, odpolední, noční)
•

pracovní databáze SQL

•

evidence přítomnosti umožňuje okamžitý přehled o přítomnosti
zaměstnance na pracovišti

•

pasivní webové rozhraní v základní ceně licence, za příplatek
aktivní webové rozhraní a modul virtuální terminál

státní svátky s možností editace a přidávání nepravidelných
nebo mimořádných svátků ručně

•

automatickou komunikaci s docházkovými terminály zajišťuje služba
Dochlinkpro, lze instalovat na více stanicích, databáze a komunikace běží
na jedné ( na serveru), při upgrade se automaticky upgrade provede
na všech stanicích

•

•

řízení přístupů umožňuje definici přístupových zón včetně časových
oken, vzdálené otvírání dveří s časovým plánem otevření dveří

•

možnost generování automatické docházky

DEMO verzi programu najdete na www.gacc.cz nebo gacc.sk v sekci Podpora

ukázka softwaru

úvodní okno programu

Výhody SoftWaru
Job Abacus Pro
• srozumitelné ikony a přehledná práce
s programem
• rozdělení uživatelů podle středisek
• možnost podrobného nastavení
oprávnění práce s programem
• různé druhy pracovních poměrů
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ukázka softwaru

evidence přítomnosti

evidence přítomnosti 
Job Abacus Pro
• okamžitý přehled přítomných
a nepřítomných osob
na pracovišti
• okamžitý přehled zaznamenaných
událostí
• evidence průchodů má své vlastní
náhledové okno
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ukázka softwaru

docházka zaměstnance

docházka zaměstnance

Job Abacus Pro

• možnost ručních úprav docházky,
je vedena evidence ručních úprav
v programu
• jednoduchý denní a měsíční přehled
• přehled přesčasů
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ukázka softwaru

docházkové sestavy

možnosti tisku
Job Abacus Pro
• tisk do 2 nebo 3 sloupců, tisk do PDF
• docházkový list zaměstnance
• hromadný tisk všech zaměstnanců
• střediskový list
• přehled docházky za 1 den
• export do CSV a Excelu
• zobrazení příplatků
• tisk plánování směn a dovolené
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ukázka softwaru

zóny

zóny
Job Abacus Pro
• možnost nastavení přístupů v určitou
dobu
• lze vytvářet různé zóny a každý
terminál nebo dveřní jednotku
přiřazovat do jednotlivých zón
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ukázka softwaru

směny

směny
Job Abacus Pro
• variabilita nastavení různých typů směn
• možnost využít přednastavené směny
• možnost vytvářet vlastní směny
• možnost barevného rozlišení směn
• možnost vkládání automatické
přestávky
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ukázka softwaru

pracovní plány

variabilita nastavení
pracovních plánů
• možnost tvorby vlastních plánů
• zaokrouhlování začátku a konce pracovní doby od 5 minut do 60 minut
• možnost převodu salda (plusového,
minusového)
• vytváření rozpisu směn: týdenní,
roční, turnusový
• stravenky a stravné
• generování automatické docházky
• sklad přesčasových hodin
• u bodu zaokrouhlování přidat i funkci
zaokrouhlování ve směně
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ukázka softwaru
plánování docházky a dovolené

plánování
Job Abacus Pro
• naplánování směn všem
zaměstnancům na celý měsíc
• žádost o dovolenou lze odeslat
e-mailem
• evidence schvalování dovolených
• tisk mapy pracovních směn
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web klient

webové rozhraní
webové rozhraní
programu Job Abacus Pro
nabízí služby pro online:
v základní ceně licence
• pasivní webové rozhraní
• prohlížení evidence přítomnosti a docházky
• přehled pořízených událostí z terminálů
za příplatek
• aktivní webové rozhraní k editaci online
• virtuální terminál k zadávání docházky online
• prohlížení, editaci a tisk docházkových sestav
• objednávky a přehled transakcí
pro stravovací systém
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