Instalace a první spuštění
Programu Job Abacus Pro
Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno
v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových stránek na adrese
www.gacc.cz/getgamp.php
Nejnovější verzi docházkového programu si stáhnete z našich webových stránek na adrese
www.gacc.cz/getjap.php

Program GAMP musí být nainstalován před instalací programu JobAbacusPro. V případě,
budete docházkový program instalovat na více klientských stanic, tak se program GAMP
instaluje pouze na 1 hlavní stanici (server).
Instalaci obou programů musíte provádět výhradně s právy správce.
Spusťte instalaci programu GAMP a postupujte podle instrukcí instalačního programu.
MySQL Server
Apache 2 Server

je databázové úložiště nutné pro chod programu.
je www server nutný pro chod webového klienta.

Spusťte instalaci programu Job Abacus Pro a postupujte podle instrukcí.

Až budete dotázáni, jakou instalaci chcete, vyberte „Plnou instalaci“.
V případě, že se rozhodnete pro výběr vlastních komponent, lze vybírat z:
JobAbacusPro
hlavní aplikace docházkového a stravovacího systému.
JobAbacusPro Portable
stejná aplikace, ale lze ji přenášet na USB disku a spouštět na
libovolné stanici bez instalace.
Komunikační služba DochLinkPro
zajišťuje synchronizaci mezi docházkovými terminály a
programem. Zpravidla se instaluje na hlavní PC (server).
Hlídá stav komunikační služby
DochLinkPro
tato aplikace se stará o to, aby všechny podůpůrné aplikace
byly stále spuštěny. Instaluje se na server.
Objednávkový panel stravy
slouží k objednávání stravy ve stravovacím systému. Instaluje
se na vybrané PC, které je k tomu určeno.
Komunikační linka stravy CantLinkPro zajišťuje synchronizaci mezi zařízením stravovacího systému.
Instaluje se na hlavní PC (server).
Služba pro mobilního klienta
zajišťuje připojení mobilních klientů s platformou Android
k tomuto systému. Instaluje se na hlavní PC.
PHP skripty pro WWW klienty
instaluje do adresáře programu WWW skripty pro chod
WWW klienta. Aby bylo možné WWW klienta zprovoznit, je
nutné mít nainstalovaný modul Apache 2 server z balíku
GAMP.

Nastavení připojení databáze:
a. Vytvořit standartní spojení nebo vyžít již nakonfigurované, se volí v případě, že instalujete
program na hlavní PC, kde je nainstalován GAMP nebo provádíte upgrade na stanicích s již
nainstalovaným programem.
b. Nastavit síťové spojení (pro experty) se provádí v případě, že se jedná o první instalaci
programu na klientské PC v počítačové síti. S touto volbou je nutné nastavit IP adresu
hlavního PC (server). Tato volba se doporučuje svěřit kompetentní osobě.

První spuštění a nastavení programu
Program spustíte ikonou z plochy, pokud si vytvoříte zástupce na ploše:

Po spuštění programu se objeví, následují přihlašovací okno:

Při prvním spuštění programu po instalaci do políček
„Login:“ a „Heslo:“ NIC NEPIŠTE,
pouze stiskněte tlačítko „Přihlásit“ !!!

Dále je nutné zadat údaje z licenční karty.
K zadání těchto údajů budete vyzváni po stisku
tlačítka „Přihlásit“

Údaje z licenční karty musí být zadány naprosto přesně!

Na této obrazovce je zobrazena licenční karta programu. Zadává se zde nová i rozšíření stávající
licence.

Definice nové linky
Jakmile máte nainstalovanou komunikační službu DochLinkro , zobrazí se vám v záložce Terminály
v prostředním okénku název (výchozí název je název PC). Tento název lze změnit. V tomto případě
USER PC.

Dalším krokem je třeba vytvořit komunikační linku.
Nová linka
Novou linku si pojmenujte podle potřeby a nastavte její parametry.

Je nutné zvolit, jakým způsobem máte docházkový terminál připojený k PC. V případě, že je připojen
do počítačové sítě, zvolíte možnost IP Adresa.
Pokud je terminál připojen přes sériový port nebo USB převodník, zvolíte možnost Sériový port.
U obou způsobů je nutné nastavit IP adresu nebo číslo sériového portu, ke kterému je zařízení
připojeno.

Nastavení IP adresy nebo sériového portu přenechte kvalifikované osobě.

Vyhledání zařízení na lince
Vyberete si nově nadefinovanou komunikační linku a stiskněte tlačítko „Vyhledání“:
Poté program začne automaticky vyhledávat všechna zařízení připojená na
tuto linku. Jakmile nějaké najde, zobrazí jeho obrázek. Pokud nalezeného
zařízení existuje více variant (Typ klávesnice), budete si moci vybrat tu vaši
variantu podle obráuzku.

Jakmile máte programem vyhledaný docházkový terminál, přistoupíte k zadávání zaměstnanců do
programu a přiřazování identifikačních médií.

Vyberete si řádek „Uživatelé“. Tímto výběrem se dostanete na obrazovky definice středisek a
zadávání zaměstnanců. Po instalaci nemáte žádná střediska, pouze jediné středisko „Firma“.
Vyberete si tuto jedinou

možnost a stisknete tlačítko „Uživatel“

Objeví se obrazovka na

obrázku nahoře.

Zde zadáte potřebné

údaje o zaměstnanci.

Aktivní záznam
Povolit přihlášení
Strávnická kategorie

znamená, že uživatel je v systému aktivní a bude uložen do všech připojených
terminálů (jeho čip bude v systému aktivní).
uživatel má možnost se přihlásit do systému pomocí svého příjmení a hesla
(pokud je vyplněno).
pokud nemáte zakoupenou licenci stravování, musí být v tomto políčku
zvoleno „Bez stravování“.

Důležitou součástí definice zaměstnance je i zadání příslušného směnného provozu a začátek
pracovního úvazku. Zadáte datum začátku pracovního poměru, vyberete typ směnného provozu a
stiskněte tlačítko „Vytvořit“.

Pokud nebude vytvořen pracovní poměr,
docházka u tohoto uživatele se nebude počítat.

Dalším krokem je přiřazení identifikačního média zaměstnanci.
To se provede stiskem tlačítka „Nova“

Po jeho stisknutí se nabídne možnost

Identifikační prvek je možné definovat třemi způsoby:
1. Ruční zadání, pokud znáte kód prvku.
2. Načtení ze zařízení- Provádí se to tak, že identifikační prvek přiložíte k terminálu. Ten si
zapamatuje poslední přečtený kód. Pak si vyberete z kterého zařízení má být kód načten.

3. Poslední možností je načíst kód čtečkou tzv. personifikátorem, který je připojený k PC. Více
informací v hlavním manuálu.

Tímto máte zaměstnance a jejich kódy zapsané v terminálu a lze začít sledovat docházku.

Další informace o nastavení programu najedete v hlavním manuálu.

Instalace web klienta
Instalaci a konfiguraci WWW klienta je vhodné svěřit kvalifikované osobě.
Pro chod WWW klienta je nutné nainstalovaný modul Apache 2 server z balíčku GAMP.

Z instalačního balíčku JobAbacusPro nainstalovat modul PHP skripty pro WWW klienty.

Zkopírovat obsah složky PHP Script

do složky modulu Apache viz obrázek:

Případné nastavení WWW klienta lze provézt v souboru „config.php“.
Tímto je instalace u konce. Správnou funkci můžete ověřit v internetovém prohlížeči zadáním IP
adresy nebo doménového názvu hlavního PC (serveru).

