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1.0 Všeobecné informácie
1.1 Prihlásenie
Používateľ sa prihlasuje cez vstupný formulár (obr. č. 1) so zadaním:
 užívateľského mena – spravidla vo formáte <meno.priezvisko>
 hesla - formát hesla musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 minimálne 1x Veľké písmeno
 minimálne 1x malé písmeno
 minimálne 1x číslo
 minimálne spolu 8 znakov

obr. č. 1

Pri prvom prihlásení systém vyžaduje zadať automaticky vytvorené heslo pri zakladaní daného používateľa, spravidla
vo formáte Chronos<PrefixOsobnehoCisla+OsobneCislo> (príklad: ChronosNA1234). Následne systém vyžiada
zmenu hesla (obr. č. 2) – viď podmienky formátu hesla vyššie.

obr. č. 2
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1.2 Menu

Menu sa otvára cez ikonu

v hlavnej lište v ľavom hornom rohu.

Hlavná lišta si zapamätáva 4 najčastejšie používané menu ikony Menu je ukotviteľné po jeho otvorení kliknutím na ikonuv hornej lište menu

.

Aktivované ukotvenie je zobrazené nasledove . Ukotvenie je stále aktívne bez ohľadu na odhlásenie či zmenu
role užívateľa. Odkliknutím ikony sa ukončí ukotvenie menu.

Menu je rozdelené do:
hornej úžívatelskej časti – mení sa podľa zvolenej role a pridelených práv
spodnej časti (obr. č. 3) – obsahuje:
Zmena jazyka – v prípade, že má užívateľ na výber viac jazykov
Zmena role – v prípade, že má užívateľ priradenú viac ako jednu rolu. Pri zmene role sa vyžaduje zadanie
hesla.
Zmena hesla – v prípade, že zmena hesla nie je riadená mimo aplikácie, napr. cez Active Directory.
Podmienky formátu hesla ako aj podmienky zmeny hesla po prvom prihlásení su popísane v časti 1.1
Prihlásenie
Odhlásiť

obr. č. 3

1.3 Exporty
V každom okne, kde aplikácia Chronos umožnuje export obsahu daného okna, sú v hornej lište k dispozícii
nasledujúce ikony

pre export do formátov PDF (.pdf)

, MS Excel (.xls)

a MS Word (.doc).

Po kliknutí na požadovaný formát exportu sa v pravom hornom rohu aplikácie aktualizuje ikona vygenerovaných
exportov

podľa počtu vygenerovaných exportov, napr. na
5
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Kliknutím na ikonu vygenerovaných exportov

, sa ukáže detail zoznamu vybenerovaných exportov:

Kliknutie na ikonu

- vymazanie zo zonamu exportov

Kliknutie na ikonu

- stiahnutie vygenerovaného exportu
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2.0 Role a prístupy
Systém Chronos BASE má k dispozícií 3 role:
Zamestnanec – určená bežnému zamestnancovi
Manažér – určená zamestnancom na vedúcich pozíciach a HR
Admin - Administrátor – určená lokálnemu administrátorovi systému

2.1 Rola Zamestnanec
2.1.1 Horná časť menu

- Profil

- Prehľad dochádzky

- Pracovníci

- Evidencia dochádzky

2.1.2 Profil
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Profil zamestnanca ponúka prehľad
Základných údajov zamestnanca
 Fotografia – zobrazenie fotografie je zobrazená pri rozšírenej funkcionalite systému Chronos
 Osobné číslo
 Dátum začatia pracovného pomeru
 Firma
 Pracovisko – údaj je zobrazený pri rozšírenej funkcionalite systému Chronos
 Pracovné zaradenie – údaj je zobrazený pri rozšírenej funkcionalite systému Chronos
Údaje mesačného prac. fondu k dnešnému dňu – údaje sú zobrazené pri rozšírenej funkcionalite systému Chronos
 Mesačný prac. fond - mesačný pracovný fond v hodinách prislúchajúci danému zamestnancovi v danom
mesiaci k aktuálnemu momentu
 Odpracované – reálne odpracovaný pracovný čas v hodinách od začiatku daného mesiaca do aktuálneho
momentu
 Rozdiel (plnenie fondu) – rozdiel v hodinách medzi Mesačný prac. fondom a Odpracované
Údaje aktuálneho dňa – údaje sú zobrazené pri rozšírenej funkcionalite systému Chronos
 Denný pracovný fond - denný pracovný fond prislúchajúci danému zamestnancovi v danom mesiaci
 Odpracované dnes - reálne odpracovaný pracovný čas v hodinách v aktuálnom dni
 Rozdiel – rozdiel v hodinách medzi Denný pracovný fond a Odpracované dnes
Údaje aktuálneho mesiaca celkom – údaje sú zobrazené pri rozšírenej funkcionalite systému Chronos
 Pracovný fond - mesačný pracovný fond v hodinách prislúchajúci danému zamestnancovi v danom mesiaci
 Odpracované - reálne odpracovaný pracovný čas v hodinách od začiatku daného mesiaca do aktuálneho
momentu
 Rozdiel - rozdiel v hodinách medzi Pracovný fond a Odpracované
 Zaevidované spolu – celkový zaevidovaný čas dochádzky v hodinách do aktuálneho momentu, vrátane
záznamov nespadajúcich do pracovnéh fondu.
Graf - Mesačný prehľad dochádzky
 Zobrazuje v stĺpcoch odpracovaný čas za dané dni vrátane všetkých zaevidovaných kategorií dochádzky bez
ohľadu na to, či patria do Pracovného fondu alebo nie.
 Prehľad umožňuje výber podľa celých mesiacov
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2.1.3 Prehľad dochádzky

Prehľad dochádzky, resp. Prehľad mojej dochádzky, zobrazuje prehľad za mesiac, alebo za určité časové obdobie
podľa zvolených Dátumov od a do.
Prehľad v danom dni nespája žiadne záznamy rovnakého tipu, ako napr. Práca a pod.
Pri jednotlivých záznamoch je k dispozícii informácia o Začiatku a Konci intervalu vytvoreného záznamu, ako aj jeho
Trvanie v hh:mm.
Stĺpec Komentár zobrazuje komentáre vložené cez Evidenciu dochádzky. Komentár nie je editovateľný v tomto
prehľade.
Stĺpec Upozornenia zobrazuje ikony upozornení prislúchajúcich pre daný riadok dochádzkového záznamu.
Prechodom myškou cez ukonu sa zobraní popis upozornenia.
Prehľad mojej dochádzky umožňuje zoradenie dní podľa dátumu.
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Prehľad dochádzky je ukončený sumárnym prehľadom pre jednotlivé kategórie dochádzky evidované vo zvolenom
období (Prehľad podľa zvolených kategórií).
Poznámka - Rozšírená funkcionalita Chronosu umožňuje okrem výberu časového obdobia aj výber podľa Kategórie dochádzky.

Informácie o Pracovnom fonde sa zobrazujú pri rozšírenej funkcionalite Chronosu.

2.1.4 Pracovníci

Pracovníci (Prehľad pracovníkov) – je prehľad všetkých používateľov a ich aktuálny Stav dochádzky (tzn. práca,
dovolenka, prestávka, a pod.) a čas trvania v tomto stave - Začiatok a Koniec (hh:mm).
Prehľad taktiež zobrazuje pre prípad potreby aj Telefón a Email zamestnancov.
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2.1.5 Evidencia dochádzky

Evidencia dochádzky je forma Virtuálneho Terminálu (VT) v rozhraní Chronos aplikácie, umožňujúci evidovať si
dochádzku pre Príchod a Odchod.
Kliknutím na daný typ dochádzkového záznamu sa vytvorí v detaile Záznamy aktulálneho dňa pre tento terminál
terminálový záznam (čas v hh:mm kedy sa záznam vytvoril, evidovanie či išlo o záznam pod Príchodom alebo
Odchodom, typ záznamu, a možnosť pridania komentáru)

Príklad evidovania dochádzky:
Začiatok práce – Príchod/PRÁCA
Začiatok prestávky na obed – Odchod/PRESTÁVKA NA JEDLO A ODPOČINOK
Ukončenie prestávky na obed – Príchod/PRÁCA
Opustenie pracoviska z dôvodu služobnej cesty – Odchod/SLUŽOBNÁ CESTA
Príchod na pracovisko zo služobnej cesty – Príchod/PRÁCA
Ukončenie pracovnej smeny – Odchod/PRÁCA
Pridanie komentáru:
Zadanie komentáru nie je povinné pole. Slúži v prípade potreby na zadanie osobnej poznámky alebo poznámky pre
- Kliknutím na

sa aktivuje dané pole a zmení sa na

- Potvrdenie zadaného komentáru

- Návrat späť z aktivovaného pola komentáru

11
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2.2 Rola Manažér
2.2.1 Horná časť menu

- Profil

- Prehľad dochádzky

- Úprava dochádzky

- Mesačná uzávierka

- Osoby

2.2.2 Profil
Viď informácie o profile v časti 2.1.2 Profil

2.2.3 Prehľad dochádzky
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Prehľad dochádzky, resp. Prehľad mojej dochádzky, zobrazuje prehľad za mesiac, alebo za určité časové obdobie
podľa zvolených Dátumov od a do.
Prehľad v dnanom dni nespája žiadne záznamy rovnakého tipu, ako napr. Práca a pod.
Pri jednotlivých záznamoch je k dispozícii informácia o Začiatku a Konci intervalu vytvoreného záznamu, ako aj jeho
Trvanie v hh:mm.
Stĺpec Komentár zobrazuje komentáre vložené cez Evidenciu dochádzky. Komentár nie je editovateľný v tomto
prehľade.
Stĺpec Upozornenia zobrazuje ikony upozornení prislúchajúcich pre daný riadok dochádzkového záznamu.
Prechodom myškou cez ukonu sa zobraní popis upozornenia. Táto funkcionalita je dostupná v rozšírenej
funkcionalite Chronos aplikácie.

Prehľad umožňuje zoradenie dní podľa dátumu.
Oproti Prehľadu dochádzky pod rolou Zamestnanec, Prehľad osoby pod rolou Manažér umožňuje aj prehľad
dochádzky iných používateľov.
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Prehľad dochádzky je ukončený sumárnym prehľadom pre jednotlivé kategórie dochádzky evidované vo zvolenom
období (Prehľad podľa zvolených kategórií).
Poznámka - Rozšírená funkcionalita Chronosu umožňuje okrem výberu časového obdobia aj výber podľa Kategórie dochádzky.

Informácie o Pracovnom fonde sa zobrazujú pri rozšírenej funkcionalite Chronosu.

2.2.4 Úprava dochádzky

Úprava dochádzky, resp. Úprava dochádzkových záznamov je takmer identický prehľad s Prehľadom dochádzky.
Úprava dochádzky, zobrazuje prehľad za mesiac, alebo za určité časové obdobie podľa zvolených Dátumov od a do.
Prehľad v dnanom dni nespája žiadne záznamy rovnakého tipu, ako napr. Práca a pod.
Pri jednotlivých záznamoch je k dispozícii informácia o Začiatku a Konci intervalu vytvoreného záznamu, ako aj jeho
Trvanie v hh:mm.
Stĺpec Komentár zobrazuje komentáre vložené cez Evidenciu dochádzky. Komentár nie je editovateľný v tomto
prehľade.
Stĺpec Upozornenia zobrazuje ikony upozornení prislúchajúcich pre daný riadok dochádzkového záznamu.
Prechodom myškou cez ukonu sa zobraní popis upozornenia. Táto funkcionalita je dostupná v rozšírenej
funkcionalite Chronos aplikácie.

2.2.4.1 Úprava času

Aplikácia umožňuje upraviť čas Začiatku ako aj Konca dochádzkového záznamu.
14
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Kliknutím na hodnotu času sa vyvolá úprava času.
Hodnota sa môže upraviť písaním iného čísla
Zmena sa potvrdí kluknutím na ikonu
Ikona

, alebo použitím šípiek

.

.

slúži pre návrat späť bez uloženia zmien.

2.2.4.2 Úprava komentára
Kliknutím v stĺpci Komentár na
zapísanie/úpravy komentára.

Zmena sa potvrdí kluknutím na ikonu
Ikona

alebo na existujúci komentár (napr.

)sa vyvolá možnosť

.

slúži pre návrat späť bez uloženia zmien.

2.2.4.3 Vymazanie záznamu

Kliknutím na „tickbox“ v stĺpci Kategória
panel s prehľadom počtu vybraných záznamov, viď príklad dole.

15
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Kliknutím na ikonu vymazania
záznamu.

sa na stránke vyvolá „pop-up“ okno pre potvrdenie vymazania zvoleného

POTVRDIŤ umožní vymazať zvolené záznamy. ZRUŠIŤ umožní návrat späť.
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2.2.5 Mesačná uzávierka

Mesačná uzávierka slúži na uzatvorenie mesačnej dochádzky zamestnanca.

2.2.5.1 Práca so stránkou

Stránka Mesačnej uzávierky umožňuje výber podľa mesacia, posun šípkami doprava/doľava.

Horná lišta umožnuje cez „tickbox“

vyznačiť všetkých zamestnancov.

Šípka za Priezviskom
, rovnako po kliknutí na Meno alebo Osobné číslo, aj šípka za Menom a Osobným
číslom, umožňuje zoradenie v týchto stĺpcoch vzostupne alebo zostupne.
Vyhľadanie sa vyvolá kliknutím na ikonu

.

Aplikácia umožňuje filtrovanie (vyhľadávanie) podľa Priezviska, Mena, Osobného čísla a Stavu, písaním
požadovaného výrazu, alebo v prípade Stavu výberom z dostupných hodnôt.

Kliknutím na ikonu

sa zruší a zatvorí filter.
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2.2.5.2 Uzatvorenie mesiaca

Horná lišta umožnuje cez „tickbox“
vyznačiť všetkých zamestnancov.
Následne aplikácia vybere označním cez
všetkých zamestnancov na zozname. Výber jedného alebo viacerých
zamestnancov sa môže vykonať aj priamo cez „tickbox“ v riadku daného zamestnanca.

Výberom zamestnacov sa v hornej lište aktivujú dve ikony:
- uzavrieť
Umožní uzatvorenie Mesačnej uzávierky, alebo otvorenie Mesačnej uzávierky v prípade, že je vybraný
zamestnanec, ktorého Mesačná uzávierka je v daný moment už uzatvorená.
V prípade, že sú naraz vybraní zamestnanci s otvorenou a zatvorenou Mesačnou uzávierkou

,
systém upozorní na tento fakt notifikačnou hláškou v pravom hornom rohu:

- Export-mesačná uzávierka
Umožní exportovanie mesačnej uzávierky pre tlač vo formáte PDF.

18
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2.2.6 Osoby

Osoby, alebo aj Prehľad osôb, slúži na prehľad existujúcich (už vytvorených) Osôb, a vytvorenie novej Osoby.
Pozor – osoba nie je Používateľom aplikácie Chronos. Používateľ je vytvorený z Osoby v rozhraní Používatelia (viď
časť Používatelia pod rolou Administrátor).
Súčasťou prehľadu sú informácie typu Priezvisko zamestnanca, Meno, Osobné číslo, Dátum začatia pracovného
pomeru a Dátum ukončenia pracovného pomeru.

2.2.6.1 Práca so stránkou
Horná lišta

Šípka v hornej lište za Priezviskom
, rovnako po kliknutí na Meno alebo Osobné číslo, aj šípka za
Menom, Osobným číslom, Dátum začatia pracovného pomeru a Dátum ukončenia pracovného pomeru umožňuje
zoradenie v týchto stĺpcoch vzostupne alebo zostupne.
Vyhľadanie sa vyvolá kliknutím na ikonu

.

Aplikácia umožňuje filtrovanie (vyhľadávanie) podľa Priezviska, Mena, a Osobného čísla, písaním požadovaného
výrazu, alebo v prípade Dátum začatia pracovného pomeru a Dátum ukončenia pracovného pomeru výberom
kalendárnej hodnoty.
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Kliknutím na ikonu

sa zruší a zatvorí filter.

2.2.6.2 Vytvorenie osoby

Možnosť vytvorenia osoby sa vyvoláva cez ikonu

v horej lište stránky

Zadaním hodnôt pre:
Meno – povinné pole
Priezvisko – povinné pole
Osobné číslo – povinné pole, minimálne jedno číslo alebo jedno písmeno
Email – nepovinné pole, bude zobrazený v Prehľade pracovníkov, ktorý je súčasťou rozšírenej funkcionality
Telefónne číslo – nepovinné pole, bude zobrazené v Prehľade pracovníkov, ktorý je súčasťou rozšírenej funkcionality
Primárny prístup k terminálu – je súčasťou rozšírenej funkcionality aplikácie
Číslo prístupovej karty – pole sa aktivuje po zadaní hodnoty v Primárnom prístupe k terminálu
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Používateľské konto – jeho zakliknutím sa vygeneruje Používateľské meno, resp. Prihlasovanie meno pre možnosť
prihlásiť sa do aplikácie. Taktiež slúži aj na synchronizáciu voči Active Directory (AD), alebo autentifikáciu voči AD
v prípade integrácie na AD ako súčasť rozšírenej funkcionality aplikácie. Pozor - Používateľské konto je možné upraviť
iba pod Úpravou používateľa v prípade, že aplikácia Chronos nie je sychronizovaná s Active Directory (AD) (viď časť
2.3.6.2 Úprava používateľa).
Dátum začatia pracovného pomeru – povinné pole
Dátum ukončenia pracovného pomeru – nepovinné pole, v prípade, že zamestnancovi trvá pracovný pomer.
Aktívna – znamená, že osoba je aktívna. Osoba sa nemôže vymazať, môže sa iba deaktivovať.
ULOŽIŤ – zadané dáta sa uložia a užívateľ sa vráti späť na Prehľad osôb
SPÄŤ– návrat na Prehľad osôb, bez uloženia zadaných informácií
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2.3 Rola Admin
2.3.1 Horná časť menu

- Profil

- Osoby

- Kategórie dochádzky
- Terminály

- Roly

- Používatelia

- Používateľské nastavenia

2.3.2 Profil
Viď informácie o profile v časti 2.1.2 Profil

2.3.3 Osoby
Viď informácie o profile v časti 2.2.6 Osoby

2.3.4 Kategórie dochádzky
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Zoznam je bez rozšírenej funkcionality aplikácie nemenný.
Preto nie je možné jednotlivé kategórie dochádzky upravovať, ani vymazať, či inak deaktivovať. Taktiež nie je možné
zoznam kategórií dopĺňať o nové kategórie dochádzky.
Stĺpec Ukončovací záznam indikuje, ktoré kategórie dochádzky sú v základnej funkcionalite Chronosu nadstavené
tak, aby slúžili aj na ukončenie dochádzkového záznamu. V rozšírenej funkcionalite Chronosu je možné toto
nastavenie upraviť aj pre iné kategórie dochádzky.
Stránka umožňuje filter/vyhľadávanie na základe akejkoľvek hodnoty.

2.3.4.1 Prehľad kategórií dochádzky
Chronos BASE poskytuje adminovi aplikácie priradiť do Evidencie dochádzky - Virtuálneho Terminálu (VT) (viď časť
2.1.5 Evidencia dochádzky) nasledovný základný zoznam kategórii dochádzky:
Kód
105
101
136

Názov
Absencia
Dovolenka
Dočasné prerušenie výkonu práce

102

Lekár

103

Lekár sprevádzanie

104
140

Materská dovolenka
Neplatené voľno

126

Náhradné voľno

Popis
Neospravedlnená neprítomnosť
Dovolenka
Pracovné voľno z iných dôvodov
Vyšetrenie/ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom
zariadení
Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho
zariadenia alebo zdravotne postihnutého dieťaťa do
zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy
Materská dovolenka
Kategória - ďalšie prekážky
Náhradné voľno čerpané v rámci obdobia, kedy vznikol
a/alebo je evidovaný vzniknutý prebytok hodín
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127

Náhradné voľno flexibilné

128
129
122
121

Občianska povinnosť bez náhr. mzdy
Občianska povinnosť s náhr. mzdy
Osobné prekážky bez náhr. mzdy
Osobné prekážky s náhr. mzdy

106

OČR

107
134
133
135
137
110
111

108
141
109
112
115
113
114
124
125
117
116
118
119
130
131
120

PN
Pracovná pohotovosť
Pracovná pohotovosť aktívna
Pracovné voľno z iných dôvodov
Prekážka na strane zamestnávateľa
Prestávka
Prestávka na jedlo a odpočinok
Prestávka na jedlo a odpočinok s náhr.
mzdy
Práca
Práca vo sviatok
Práca z domu
Rodičovská dovolenka
Služobne mimo pracoviska
Služobná cesta
Služobná cesta zahraničná
Svadba
Svadba vlastná
Sviatok
Súkromná záležitosť
Voľno bez náhrady mzdy
Voľno s náhradou mzdy
Všeob. záujem bez náhr. mzdy
Všeob. záujem s náhr.mzdy
Zvyšovanie kvalifikácie

123

Úmrtie v rodine

139
138
132

Ďalšie prekážky bez náhr. mzdy
Ďalšie prekážky s náhr.mzdy
Školenie

142

Náhradné voľno prenesené do ďalšieho obdobia ako
vznikol a/alebo bol evidovaný vzniknutý prebytok hodín
Občianska povinnosť bez náhrady mzdy
Občianska povinnosť s náhradou mzdy
Kategória – Dôležité osobné prekážky
Kategória – Dôležité osobné prekážky
OČR zahŕňa: ošetrovanie chorého člena rodiny a
starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré
nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského
výchovného zariadenia alebo školy
Pracovná neschopnosť
Pracovná pohotovosť aktívna na pracovisku
Prehlbovanie kvalifikácie a zákonné školenia
Pracovná pohotovosť na pracovisku
Dočasné prerušenie výkonu práce
Prestávka
Prestávka na jedlo a odpočinok
Prestávka na jedlo a odpočinok v nepretržitej prevádzke
Práca
Neplatené voľno
Práca z domu
Rodičovská dovolenka
Služobne mimo pracoviska v rámci miesta výkonu práce
Pracovná cesta
Zahraničná pracovná cesta
Svadba dieťaťa/rodiča zamestnanca
Svadba zamestnanca
Sviatok
Súkromná záležitosť
Voľno bez náhrady mzdy
Voľno s náhradou mzdy
Iný úkon vo všeob. záujme bez náhrady mzdy
Iný úkon vo všeob. záujme s náhradou mzdy
Zvyšovanie kvalifikácie
Úmrtie rodinného príslušníka pre zákonom stanovené
kategórie
Kategória - ďalšie prekážky
Prekážka na strane zamestnávateľa
Práca vo sviatok
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2.3.5 Terminály

Terminály umožňujú adminovi aplikacie základnú prácu s terminálmi, tzn. Pridanie terminálu, Úprava terminálu,
prácu s Prístupovými právami, Priradením Kategórií dochádzky k terminálu, a deaktivovať Terminál.

2.3.5.1 Práca so stránkou
Vyhľadanie sa vyvolá kliknutím na ikonu

.

Aplikácia umožňuje filtrovanie (vyhľadávanie) podľa Priezviska, Mena, Osobného čísla a Stavu, písaním
požadovaného výrazu, alebo v prípade Stavu výberom z dostupných hodnôt.

Kliknutím na ikonu

sa zruší a zatvorí filter.

2.3.5.2 Pridanie terminálu
Kliknutím na ikonu

v hornej lište stránky sa otvorí „pop-up“ okno pre pridanie terminálu.

25

Chronos BASE – Užívateľská príručka - v 0.2 – 05/05/2017

Pop-up okno Nový termál ponúka vyplnenie polí:
Kód - povinné pole – Kód terminálu určený pre identifikáciu adminom v prehľade alebo vyberačoch terminálov.
Názov - povinné pole – Názov terminálu určený pre identifikáciu adminom v prehľade alebo vyberačoch terminálov.
Typ – povinné pole – ponúka výber Typov terminálov, ktoré sú integrované s aplikáciou Chronos. V základe je
automaticky ponúknutý Virtuálny Terminál (VT) (viď 2.1.5 Evidencia dochádzky).
Sériové číslo – povinné pole – Sériové číslo terminálu prislúchajúce vybranému Typu terminálu.
IP adresa – nepovinné pole – treba zadať hodnotu v prípade, že nie je vybraný Typ – Virtuálny Terminál (VT)
Aktívny – nepovinéé pole – v prípade, že táto možnosť nie je zakliknutá, terminál nie je ešte aktívnym.
ULOŽIŤ – zadané dáta sa uložia a užívateľ sa vráti späť na Prehľad osôb
SPÄŤ– návrat na Prehľad osôb, bez uloženia zadaných informácií

POZOR – aplikácia Chronos BASE umožňuje pridanie Typu terminálu v základe iba Virtuálny Terminál (VT).
V prípade integrácie ďalšieho typu Terminálu do aplikácie Chronos, prosím kontaktujte lokálneho distribútora
(predajcu) aplikácie Chronos.
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2.3.5.3 Úprava terminálu

Kliknutím na ikonu

v prehľade terminálov sa otvorí „pop-up“ okno Úprava terminálu.

Okno ponúka editáciu nasledovných informácií:
Názov - povinné pole – Názov terminálu určený pre identifikáciu adminom v prehľade alebo vyberačoch terminálov.
Typ – povinné pole – ponúka výber Typov terminálov, ktoré sú integrované s aplikáciou Chronos. V základe je
automaticky ponúknutý Virtuálny Terminál (VT) (viď 2.1.5 Evidencia dochádzky).
Sériové číslo – povinné pole – Sériové číslo terminálu prislúchajúce vybranému Typu terminálu.
IP adresa – nepovinné pole – treba zadať hodnotu v prípade, že nie je vybraný Typ – Virtuálny Terminál (VT)
Aktívny – nepovinéé pole – v prípade, že táto možnosť nie je zakliknutá, terminál nie je ešte aktívnym.
ULOŽIŤ – zadané dáta sa uložia a užívateľ sa vráti späť na Prehľad osôb
SPÄŤ– návrat na Prehľad osôb, bez uloženia zadaných informácií

2.3.5.4 Prístupové práva
Kliknutím na ikonu
terminál.

v prehľade terminálov sa otvorí stránka s prehľadom Prístupov dochádzky pre vybraný
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Táto stránka slúži na priradenie Používateľov, ktorí majú mať prístup (právo) evidovať svoju dochádzku
prostredníctvom daného terminálu.
Stránka je rozdelená do dvoch častí:
Priradené prístupy – zoznam Používateľov, ktorí môže evidovať svoju dochádzku cez daný terminál.
Nepriradené prístupy – zoznam Používateľov, ktorým nebol priradený prístup k danému terminálu.
Každá časť obsahuje:
Priezvisko – priezvisko Používateľa
Meno – meno Používateľa
Osobné číslo – osobné číslo Osoby/Používateľa (viď časť 2.2.6.2 Vytvorenie osoby)
Platné od – dátum začiatku Platnosti konta Používateľa (viď časť 2.3.6 Používatelia)
Platné do – dátum ukončenia Platnosti konta Používateľa (viď časť 2.3.6 Používatelia)

2.3.5.4.1 Práca so stránkou - Hľadanie

V riadku Hľadanie
nad zoznamom Používateľov v každej časti Priradené prístupy/Nepriradené prístupy, je možné
zadať akýkoľvek výraz alebo jeho časť.
Systém vyhľadáva v stĺpcoch danej časti – Priezvisko, Meno, Osobné číslo.
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2.3.5.4.2 Práca so stránkou – Pridanie/Odobratie prístupov

Zo zoznamu Používateľov pod Nepriradenými prístupmi sa kliknutím na ikonu
Priradené prístupy, čím sa pridá Používateľovi prístup cez daný terminál.
Odobratie prístupu sa výkoná kliknutím na ikonu
prístupy.

presunie Používateľ do zoznamu

v riadku požadovaného Používateľa v zoznam Priradené

2.3.5.5 Priradenie kategórií dochádzky k terminálu

Kliknutím na ikonu

v prehľade terminálov sa otvorí stránka Kategórie dochádzky pre vybraný terminál.

Stránka slúži na priradenie Kategórií dochádzky k danému terminálu, na prehľad už priradených Kategórií dochadzky
a ich ostránenie z terminálu.
Stránka poskytuje prehľad:
Druh prerušenia – zaradenie Kategórie dochádzky do Príchodu alebo Odchodu na danom termináli.
Kód kategórie terminálu – identifikačný kód Kategórie dochádzky ako je evidovaný na danom terminály.
Názov kategórie – názov Kategórie dochádzky ako je evidovaný v aplikácii Chronos.
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V riadku Hľadanie
nad zoznamom priradených Kategórií dochádzky je možné zadať akýkoľvek výraz alebo jeho
časť.
Systém vyhľadáva v stĺpcoch – Kód kategórie terminálu a Názov kategórie

2.3.5.5 Priradenie kategórií dochádzky k terminálu

Kliknutím na ikonu

v hornej lište stránky sa otvorí „pop-up“ okno pre pridanie Kategórie dochádzky k terminálu.

Zadajú sa hodnoty pre nasledovné polia:
Druh prerušenia – zaradenie Kategórie dochádzky do skupiny evidencie Príchodu alebo Odchodu na danom termináli.
Kód kategórie terminálu – identifikačný kód Kategórie dochádzky (tlačítko na termináli prislúchajúci danej Kategórii
dochadzky) ako je evidovaný na danom terminály, ktorý je integrovaný na aplikáciu Chronos.
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Názov kategórie – názov Kategórie dochádzky ako je evidovaný v aplikácii Chronos.
Zadané hodnoty sa uložia kliknutím na ikonu Uložiť

.

Zrušenie pop-up okna pre pridanie Kategórie dochádzky sa vykoná kliknutím na ikonu Zrušiť

.

Zadaním hodnôt Kód kategórie terminálu a Názov kategórie sa takto spáruje tlačítko na termináli prislúchajúci danej
Kategórii dochadzky a Kategória dochádzky v aplikácii Chronos.

2.3.5.6 Vymazanie kategórií dochádzky z terminálu

Odstránenie Kategórie dochádzky z terminálu sa vykoná kliknutím na ikonu Vymazať
dochádzky.

v riadku danej Kategórie

Následne treba na vyvolanom pop-up okne potvrdiť požadované vymazanie tlačítkom POTVRDIŤ.
Pre návrat na stránku Kategórie dochádzky pre vybraný terminál slúži tlačítko ZRUŠIŤ.

2.3.5.7 Deaktivovanie terminálu
Deaktivovanie terminálu sa vykoná cez Úpravu terminálu (viď čast 2.3.5.3 Úprava terminálu), odkliknutím tlačítka
Aktívny.
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2.3.5 Roly

Prehľad rol poskytuje prehľad všetkých dostupných rol v aplikácii Chronos, a im priradené používateľské práva.

Základná verzia aplikácia Chronos BASE neumožňuje úpravu existujúcich rol alebo vytvorenie novej role. Úprava
existujúcich rol, či vytvorenie novej role, je umožnené cez rozšírenú funkcionalitu aplikácie Chronos.
Stránka poskytuje prehľad hodnôt:
Kód roly
Názov roly
Firma – názov firmy ku ktorej je rola priradená
Popis – krátky informatívny popis role

2.3.5.1 Práca so stránkou - Hľadanie

Vyhľadanie sa vyvolá kliknutím na ikonu

vľavom hornom rohu stránky.

Aplikácia umožňuje filtrovanie (vyhľadávanie) podľa Kódu roly, Názov roly, a Firmy, písaním požadovaného výrazu
alebo jeho časti.

Kliknutím na ikonu Zrušiť filter

sa zruší a zatvorí filter.
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2.3.5.2 Prehľad používateľských práv
Priradené používateľské práva sú k nahliadnutiu kliknutím na ikonu Otvoriť
v riadku danej role.
Práva sú v prípade základnej verzie aplikácie Chronos BASE preddefinované. Úprava práv pod rolou je možná iba v
rozšírenej funkcionalite aplikácie Chronos.

Prehľad preddefinovaých používateľských role Zamestnanec (Employee):
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Prehľad preddefinovaých používateľských role Manažér (Manager):
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Prehľad preddefinovaých používateľských role Admin (Administrátor):
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2.3.6 Používatelia
Prehľad všetkých vytvorených Používateľov.

Stránka poskytuje prehľad hodnot:
Priezvisko – priezvisko Používateľa prevzaté z vytvorenej Osoby daného zamestnanca.
Meno – meno Používateľa prevzaté z vytvorenej Osoby daného zamestnanca.
Osobné číslo – osobné číslo prevzaté z vytvorenej Osoby daného zamestnanca.
Prihlasovacie meno – vytvorené z mena a priezviska Osoby, po zakliknutí pola Používateľské konto pri vytváraní
Osoby (viď časť 2.2.6.2 Vytvorenie Osoby).
Stav konta – Platné (v prípade, že nie je zadaná hodnota pre Platnosť konta do pod detailom Používateľa, alebo že
dátum v poli Platnosť konta do je stále v budúcnosti), Neplatné (v prípade, že je zadaná hodnota pre
Platnosť konta do pod detailom Používateľa a tento dátum je v minulosti).

2.3.6.1 Práca so stránkou - Hľadanie

Vyhľadanie sa vyvolá kliknutím na ikonu

vľavom hornom rohu stránky.
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Aplikácia umožňuje filtrovanie (vyhľadávanie) podľa Priezviska, Mena, Osobného čísla, a Prihlasovacieho mena
písaním požadovaného výrazu alebo jeho časti, alebo výberom hodnoty v stĺpci Stav konta.

Kliknutím na ikonu Zrušiť filter

sa zruší a zatvorí filter.

2.3.6.2 Úprava používateľa
Kliknutím na ikonu Upraviť

v Prehľade používateľov sa otvorí detail Používateľa.

Detail Používateľa umožnuje upraviť nasledovné hodnoty:
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2.3.6.2.1 Úprava prihlasovacieho mena
Prihlasovacie meno – povinné pole – úprava je možná len v prípade, že aplikácia Chronos nie je integrovaná s Active
Directory (AD).

2.3.6.2.2 Úprava role (Priradenie role) Používateľa
Roly - povinné pole - priradenie alebo odobratie jednej alebo viacerých rol zo zoznamu dostupných rol.

2.3.6.2.3 Defaultná rola (Základná rola Používateľa)
Defaultná rola – poviné pole – hlavná rola v prípade, že má Používateľ priradené viaceré role.
V prípade, že používateľ sa prihlasuje prvýkrát, alebo že nemá cez svoj prehliadač zapamätané role, systém mu
ponúkne prázdne okno (viď nižšie), po prihlásení bude Používateľ prihlásený v Defaultnej role.

38

Chronos BASE – Užívateľská príručka - v 0.2 – 05/05/2017

2.3.6.2.4 Úprava jazyka Používateľa
Jazyk – povinné pole – priradenie jedného hlavného (Defaultného) jazyka Používateľovi zo zoznamu dostupných
jazykov prekladu aplikácie.
Admin nadstavením Defaultného jazyka aplikácie pod Používateľskými nastaveniami plošne určí východzí jazyk pre
Používateľov naprieč celou aplikáciou. Následne môže upraviť nastavenie Defaultného jazyka individuálne pre
daného Používateľa cez úpravu jazka Používateľa.
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2.3.6.2.5 Platnosť konta Používateľa
Platnosť konta od (povinné pole) a Platnosť konta do (nepovinné pole) – určuje Stav konta Používateľa – Platné (v
prípade, že nie je zadaná hodnota pre Platnosť konta do pod detailom Používateľa, alebo že dátum
v poli Platnosť konta do je stále v budúcnosti), Neplatné (v prípade, že je zadaná hodnota pre Platnosť
konta do pod detailom Používateľa a tento dátum je v minulosti).
Neplatnosť konta Používateľa vytvára nasledovné obmedzenia:
 Používateľ sa nemôže prihlásiť do aplikácie Chronos

2.3.6.2.6 Reset hesla Používateľa
Tlačítko RESET HESLA sa zobrazí v okne Používateľa len v prípade, že už mal Používateľ zmenené Defaultné heslo
vytvorené adminom pri vytváraní Používateľa.
Používateľovi sa resetne heslo do pôvodného formátu, ako pri Vytvorení Používateľa (viď časť 2.3.7 Používateľské
nastavenia).
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2.3.7 Používateľské nastavenia

Používateľské nastavenia poskytujú prehľad a úpravu nasledových parametrov:
Interval zmeny hesla - hodnota setupu určuje pre prístupové heslo používateľa počet dní jeho platnosti od času
zadania nového hesla.
Prednadstavené heslo – časť Hesla, ktoré je priradené používateľovi automaticky hneď po jeho zaevidovaní. Aplikácia
Chronos automaticky vytvorí heslo pri zakladaní daného používateľa, spravidla vo formáte
Prednadstavené heslo<PrefixOsobnehoCisla+OsobneCislo> (príklad: ChronosNA1234).
Formát zobrazenia času - nastavenie časového formátu, ktorý bude platiť pre všetky polia typu TIME.
Formát dátumu - nastavenie dátumového formátu, ktorý bude platiť pre všetky polia typu DATE.
Defaultný jazyk aplikácie - hlavný jazyk pod ktorým bude aplikácia Chronos dostupná plošne všetkým Používateľom
po ich prihlásení, okrem prípadov, kde bolo nadstavenie jazyka upravené v detaile daného
Používateľa (viď časť Úprava jazyka Používateľa).
Defaultná rola v aplikácii - Nastavenie, ktorá rola bude automaticky priradená používateľovi pri jeho vytvorení.
Virtuálny terminál – kód - kód Virtuálneho Terminálu, ktorým je zadefinovaný v okne Terminály.
Text mesačného výkazu dochádzky - Zadaná hodnota je text, ktorý sa zobrazí v tlačenej forme mesačného výkazu
dochádzky.
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2.3.7.1 Úprava Používateľského nastavenia
Úprava Používateľského nastavenia sa vyvolá kliknutím na ikonu Upraviť
nastavenia.

Uloženie úpravy nastavenia sa vykoná kliknutím na ikonu Uložiť

.

Zrušenie úpravy nastavenia sa vy koná kliknutím na ikonu Zrušiť

.
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v riadku daného Používateľského

